
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/12  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  31 de març de 2022 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Junta de Govern  
Admet participació a distància 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part dispositiva 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
Aprovat per unanimitat 
 

B) Part resolutiva  
 

Dinamització Econòmica 
 

2. Expedient 2095/2018. Conveni de col·laboració (Viver Empreses)  
Proposta d’aprovació de rescissió del conveni de cessió d’ús d’espais del 
Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 1906/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d’aprovació de pròrroga del conveni de cessió d’ús del Viver 
d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 1496/2022. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de cessió d’ús 
d’espais del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

5. Expedient 1832/2022. Concessió de subvencions.  
Proposta d’aprovació de les bases per a la concessió de subvencions per 
fomentar i reactivar la contractació a les empreses i la seva convocatòria 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

 

Hisenda i Règim Intern 
 

6. Expedient 2249/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte del subministrament de 
material d’oficina de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus 
patronats municipals 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 817/2022. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta de desestimació de sol·licitud de fraccionament de pagament de la 
liquidació 2124000064 de la Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 1346/2022. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 1536/2022. Contractacions Patrimonials.  
Proposta d’aprovació del contingut i signatura del contracte d’arrendament 
d’una porció de la parcel·la de titularitat municipal ubicada en el carrer 
Luxemburg, núm. 13 de les Franqueses del Vallès, amb referència cadastral 
0301001DG4100S0001FM, a favor de l’entitat mercantil American Tower 
España, SLU, per a la instal·lació d’una antena base de telefonia 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 1722/2022. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació 2224000038 de la 
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres i Serveis 
 

11. Expedient 1393/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/1393 a Telefonica de España, SA, per la substitució de 8 pals 6 riostras i 
instal·lació de 2 riostras, a executar a la carretera BV-5151 P.K. 3 i 4 d'aquest 
terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Seguretat Ciutadana 
 

12. Expedient 3659/2019. Contractacions. 
Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte mixt de subministraments i 
serveis per a la implantació de l’aplicació informàtica web de gestió policial 
DFAG, el seu dret d’ús, l’actualització i el seu manteniment per al 
desenvolupament normal de les tasques encomanades a la Policia Local 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
Urbanisme 

 
13. Expedient 2543/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 

Proposta de denegació de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
de dos contenidors marítims per a ús de bar amb emplaçament al carrer de 
Parpers, 5 (parcel·la 5C del sector U), amb referència cadastral 
1877005DG4017N0001XK, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 5272/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforma i canvi d’ús d’un local a habitatge en planta baixa d’edifici existent 
emplaçat en el carrer de Barcelona, 35, Baixos, Local 2 (referència cadastral 
1679603DG4017N0002OL) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

15. Expedient 1675/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió d'una llicència urbanística per a la parcel·lació de la 
finca registral número 4411, amb emplaçament al carrer Delta, 12, amb 
referència cadastral 2028806DG4122N0001HA de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


