
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/13  La junta de govern local  

   

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  7 d’abril 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 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

2. Expedient 127/2016. Formalització del Contracte de Gestió de Servei Públic 
mitjançant la modalitat de Concessió, per Procediment obert, Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d’adjudicació.  
Proposta d’aprovació de l’estat de comptes i la liquidació del primer, segon, 
tercer i quart trimestre de 2021 de la gestió pel Servei municipal d’aigua 
portable 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 1942/2022. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres i Serveis 
 

4. Expedient 988/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/988 a Telefonica de España, SA, per la substitució de 6 pals i riosta, a 
executar a les rodalies del camí de Marata a Cardedeu, camí de Can Manel al 
Cementiri de Marata i al camí de Can Carbonell de Marata d'aquest terme 
municipal 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 

5. Expedient 1394/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/1394 a Telefonica de España, SA, per la substitució de 3 pals, 2 riostes i 
instal·lació 2 riostes, a executar a la serra de Can Sabater d'aquest terme 
municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 1475/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/1475 a Telefonica de España, SA, per la substitució de 3 riostes i la 
instal·lació d'una riosta, a executar a la BV-5151 PK 2,180 d'aquest terme 
municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 1778/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/1778 a Telefonica de España, SA, per la substitució de 9 pals de fusta i 
10 riostes, a executar al camí de les Franqueses, s/n amb referència 
cadastral 08085A00709040 d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Seguretat Ciutadana 
 

8. Expedient 5295/2020. Actuacions Preparatòries de Contractes.  
Proposta d’adhesió del municipi de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
a l’Acord marc de subministrament d’uniformitat de policia local i vestuari de 
brigada municipal amb destinació a les entitats locals de Catalunya a través 
de l’Acord marc de l’ACM (Exp. 2017.03) 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

9. Expedient 6306/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
construcció d’una piscina descoberta per a ús privat emplaçada a Cal Marge 
de Corró d’Amunt (parcel·la 7 del polígon 4 del cadastre de rústega), amb 
referència cadastral 001555400DG41C0001KY, d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 1696/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la divisió en 
règim de propietat horitzontal de la finca situada al carrer de Mas Colomer, 5-
7, amb referència cadastral 1486402DG4018N0001RS, del terme municipal 
de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 

 

C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


