
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/17  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  12 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  
 

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

 

B) Part resolutiva 
 

Dinamització Econòmica 
 

2. Expedient 5690/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d’aprovació de rescissió del Conveni de cessió d’ús d’espais del 
Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

Gent Gran 
 

3. Expedient 2665/2021. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de concessió per a la 
gestió i explotació del bar-cafeteria i prestació del servei de consergeria, 
neteja, vigilància del Casal d'avis i Centre social de Bellavista 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 212/2022. Organització d'actes públics.  
Proposta d'aprovació de la memòria de l’activitat recreativa de caràcter 
extraordinari «Cantada d’havaneres 2022» 
Aprovat per unanimitat 

 



 

 

Hisenda i Règim Intern 
 

5. Expedient 5064/2020. Subvencions per concurrència competitiva.  
Proposta d'aprovació de la cancel·lació anticipada d'ajut en forma de 
microcrèdit destinat a la petita i mitjana empresa del municipi de les 
Franqueses del Vallès afectada per la crisi sanitària provocada pel 
coronavirus COVID-19 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres i Serveis 
 

6. Expedient 2553/2022. Contractacions.  
Proposta d'acord de l'ajuntament de les Franqueses del Vallès d'adhesió a la 
segona pròrroga de l'acord marc de serveis i subministrament d'elements 
d'eficiència energètica en l'enllumenat públic amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2017.01) 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

7. Expedient 4875/2021. Encàrrecs a Mitjans Propis.  
Proposta d'aprovació inicial del projecte per a la rehabilitació de la façana 
principal de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 6830/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’ampliació 
d’una nau industrial aïllada amb un edifici d’oficines, amb emplaçament al 
carrer d’Osona, 10, del polígon industrial Ramassar, amb referència cadastral 
2469702DG4026N0001BT, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 1910/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
solar fotovoltaica de 4,20 KWp per autoconsum a la coberta de l’habitatge 
existent en sòl no urbanitzable emplaçat a Casa Marina de Llerona, parcel·la 
151 del polígon 14 del cadastre de rústica (referència cadastral 
001721900DG41A0001HA), de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 1933/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
solar fotovoltaica de 3,00 KWp per autoconsum a la coberta de l’habitatge 
existent en sòl no urbanitzable emplaçat a la finca La Pedra (Corró d’Avall), 
Camí de Can Jep, s/n, parcel·la 75 del polígon 11 del cadastre de rústica 
(referència cadastral 001831000DG40G0001DW), de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 1979/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
d’un ascensor en l’edifici plurifamiliar existent situat en el carrer de Via del 
Ferrocarril, 1 (referència cadastral 1379703DG4017N), del terme municipal 
de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

    

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 


