
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/16  La junta de govern local  

   

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  5 de maig 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 
 

Polítiques Socials 
 
2. Expedient 2150/2022. Concessió de subvencions.  

Donar compte del decret número 2022-1066 en què es resol aprovar la 
convocatòria d'ajuts d'activitats d'estiu 2022 
 

3. Expedient 2151/2022. Concessió de subvencions.  
Donar compte del decret número 2022-1059 en què es resol aprovar la 
convocatòria d'ajuts d'educació escolar per al curs 2022-2023 
 

4. Expedient 2152/2022. Concessió de subvencions.  
Donar compte del decret número 2022-1060 en què es resol aprovar la 
convocatòria d'ajuts d'activitats extraescolars per al curs 2022-2023 
 

 

B) Part resolutiva  
 

Comerç, Mercats, Fires i Turisme 
 

5. Expedient 6645/2021. Autoritzacions de venda ambulant.  
Proposta d’aprovació de baixa de la llicència per a l’ocupació de terreny d’ús 
públic en el mercat municipal setmanal de Corró d’Avall. 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

 

6. Expedient 2396/2022. Autoritzacions de venda ambulant.  
Proposta d'aprovació d'alta i concessió de llicència en el mercat municipal de 
Corró d'Avall 
Aprovat per unanimitat 
 

Dinamització Econòmica 
 

7. Expedient 1832/2022. Concessió de subvencions.  
Proposta d’aprovació de concessió de subvenció per fomentar i reactivar la 
contractació a l’empresa amb NIF B63607501 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

8. Expedient 203/2016. Contracte de Gestió de Serveis Públics mitjançant la 
Modalitat de Concessió, per Procediment Obert, Oferta Econòmicament més 
Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació.  
Proposta d’aprovació dels comptes d’explotació de SEAE SA i de la liquidació 
del Cànon concessional corresponent a l’exercici 2020 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 5445/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la primera pròrroga del contracte de servei pel 
repartiment publicitari amb identificació i sense identificació del destinatari de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 253/2020. Contractacions. 
Proposta d’aprovació de l’assegurança del contracte del subministrament 
d’una màquina ensobradora 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 1455/2021. Actuacions Preparatòries de Contractes.  
Proposta d’aprovació de la pròrroga de l’adhesió d’adjudicació del contracte 
basat en l’acord marc de subministrament i manteniment de programari de 
Microsoft grans comptes i VMware 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 2393/2022. Compensació de Deutes Tributaris.  
Proposta de compensació de deutes 
Aprovat per unanimitat 
 

13. Expedient 2406/2022. Compensació de Deutes Tributaris.  
Proposta de compensació de deutes 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres i Serveis 
 

14. Expedient 1623/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2022/1623, a Edistribucion Redes Digitales SLU, per obertura i reposició de 
rasa de 142 m per estesa de nova línia elèctrica de BT subterrània, a 
executar al carrer de Valldoriolf, 1 d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

 
 
Urbanisme 

 

15. Expedient 5339/2020. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta desistiment de l’actuació específica d’interès públic en sòl no 
urbanitzable per a la instal·lació solar fotovoltaica de 14 panells amb una 
potència total de la instal·lació de 4,62kWp sobre una estructura metàl·lica de 
nova construcció emplaçada en la finca de Ca l’ Hospici de Corró d’Avall, 
parcel·la 18 del polígon 11 del cadastre de rústica (referència cadastral 
08085A011000180001DW), de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

16. Expedient 3965/2021. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de les obres d’ampliació 
del cementiri municipal de Corró d’Avall 
Aprovat per unanimitat 
 

17. Expedient 6390/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de la bonificació del 90% per obres derivades de la 
instal·lació d’ascensors en edificis existents d’habitatges de 15 anys 
d’antiguitat 
Aprovat per unanimitat 
 

18. Expedient 338/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció 
d'una nau industrial en filera sense ús específic amb emplaçament al carrer 
d’Àustria, 6 del polígon industrial Pla de Llerona (referència cadastral 
0499802DG4009N0001AW), de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

19. Expedient 592/2022. 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, 31, Baixos (referència cadastral 
1578004DG4017N0001LK) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

20. Expedient 2435/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
de 14 panells fotovoltaics, amb una potència total de la instal·lació de 
4,62kWp, sobre el cobert existent amb emplaçament a la finca de Ca 
l’Hospici de Corró d’Avall, parcel·la 18 del polígon 11 del cadastre de rústica 
(referència cadastral 08085A011000180001DW), de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 

21. 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 
 
 
 



 

 

 
Gent Gran  

 
22. Expedient 1429/2021. Contractacions.  

Proposta de designació dels membres que han de formar part del comitè 
d’experts que ha de valorar la documentació avaluable mitjançant un judici de 
valor de la contractació de la concessió d’obres per a la redacció del projecte, 
execució de les obres d’execució i explotació del servei d’una residència per a 
gent gran i centre de dia al carrer del Terme, núm. 15, de les Franqueses del 
Vallès 

  Aprovat per unanimitat 
 

 

C) Precs i preguntes 
 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 


