
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/18  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  19 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 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

2. Expedient 1459/2022. Planificació i Ordenació de Personal.  
Proposta d'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació dels processos 
corresponents a estabilització (llei 20/21) de l'Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès per a l'exercici 2022. 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres i Serveis 
 

3. Expedient 1625/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2022/1625, a Edistribucion Redes Digitales SLU, per obertura i reposició de 
rasa de 50 m per estesa de nova línia elèctrica de BT subterrània, a executar 
al carrer d'Osona, 10 parcel·la 4 del polígon industrial Ramassar d'aquest 
terme municipal 
Aprovat per unanimitat 

 
 



 

 

 
4. Expedient 2357/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 

Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/2357 a Nedgia Catalunya, SA, per obertura i reposició de rasa d'1,5m 
d'amplada i de 6m de llargada a executar a l'avinguda de les Franqueses, 5 
de la urbanització de Mil Pins d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 

 
Seguretat Ciutadana 

 
5. Expedient 3659/2019. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de la modificació del contracte mixt de 
subministraments i serveis per a la implantació de l’aplicació informàtica web 
de gestió policial DRAG, 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 
 

6. Expedient 1490/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforç i consolidació de les cobertes i forjats dels pavellons agrícoles 
existents en la banda nord oest del patí de l’era de Can Santa Digna de 
Llerona, amb emplaçament a la parcel·la cadastral 14 del polígon 15 
(referències cadastrals 000210900DG41A0001RA i 
08085A015000140000DE) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


