
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/15  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  28 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 i activitat de control  
 

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

Alcaldia 
 

2. Expedient 643/2022. Contractacions.  
Donar compte del decret de l'Alcalde número 1052/2022 de data 8 d'abril de 
2022 en el qual es resol l'adjudicació del contracte del subministrament de 
roses per la diada de Sant Jordi i diversos rams ornamentals. 
 

B) Part resolutiva  
 

Activitats 
 

3. Expedient 2087/2020. Sol·licitud de Llicència d'Activitat.  
Proposta de concessió de la llicència ambiental per a l’activitat de centre 
d’atenció primària, amb emplaçament al carrer de Tagamanent, 92 (Espai 
Can Prat), referència cadastral 1793803DG4019S0000QD, de les Franqueses 
del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

4. Expedient 6572/2021. Vacances.  
Proposta d'aprovació de vacances del personal de l'ajuntament i organismes 
autònoms. 
Aprovat per unanimitat 



 

 

5. Expedient 785/2022. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta de finalització de procediment de fraccionament de pagament de la 
liquidació 2141000136 de la Taxa per retirada de vehicle abandonat o 
estacionat defectuosament a la via pública 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 2270/2022. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació 2224000036 de la 
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 
Aprovat per unanimitat 
 

Mobilitat 
 

7. Expedient 1616/2022. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d'aprovació del conveni entre l’Autoritat del Transport Metropolità i 
l’ajuntament de les Franqueses del Vallès per al foment de la mobilitat i la 
millora de les infraestructures associades al bus mitjançant la priorització 
semafòrica a la carretera de Ribes de les Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

8. Expedient 2251/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció 
d’una bassa de purins i anivellament de la parcel·la per a millora agrícola amb 
emplaçament a la parcel·la 36 del polígon 9 del cadastre de rústica, amb 
referència cadastral 08085A009000360000DP, al terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 679/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforma i ampliació a la planta segona per a la creació d’un nou habitatge, 
amb emplaçament a la carretera de Ribes, 265, 2n (referència cadastral 
1384708DG4018S) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 1892/2022. Contractacions. 
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de les obres de 
rehabilitació de les façanes i porxos del pati sud de l'edifici de l'ajuntament de 
les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 1941/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d'una 
piscina descoberta per a ús privat amb emplaçament al carrer de Delta, 27, 
de la urbanització Els Gorgs, amb referència cadastral 
1828733DG4112N0001TU, al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

 
12. Expedient 1982/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  

Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
solar fotovoltaica de 2,09 KWp per autoconsum a la coberta de l’habitatge 
existent en sòl no urbanitzable amb emplaçament a la finca de Can Santané 
(Corró d’Amunt), parcel·la 68 del polígon 2 del cadastre de rústica (referència 
cadastral 001951700DG41C0001BY), de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

13. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per 
raons d’urgència, de l'assumpte que s’esmenta a continuació 
Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials 
 

14. Expedient 2387/2022. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d'aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental pel traspàs 
d'expedients i en la concreció d'altres situacions relacionades amb la 
prestació de serveis socials com a conseqüència de la creació de l'Àrea 
Bàsica de Serveis Socials de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


