
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/19  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  26 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 923/2022. 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 
 

3. Expedient 1832/2022. Concessió de subvencions.  
Proposta d’aprovació de concessió de subvenció per fomentar i reactivar la 
contractació a l’empresa amb NIF B67439497 
Aprovat per unanimitat 

 
Hisenda i Règim Intern 

 
4. Expedient 4056/2017. Arrendament d'un bé immoble per adjudicació directa. 

Proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte d’arrendament 
subscrit el 31 de juliol de 2017 entre aquest ajuntament i el senyor Josep 
Maria Rovira de Villar Pedrals, corresponent a diversos terrenys ubicats a 
l’entorn de la Parròquia de Santa Maria de Llerona 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
 

5. Expedient 2864/2022. Compensació de Deutes Tributaris.  
Proposta de compensació de deutes 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 2867/2022. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació 2224000056 de la 
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres i Serveis 
 

7. Expedient 1454/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta per tenir per desistida l’empresa Telefónica de España, S.A. de la 
tramitació de la llicència d’obres de serveis, per realitzar 5 cates de 
localització per trobar 5 arquetes tapades per terra, a executar a les rodalies 
de la Via d'Europa del polígon industrial Pla de Llerona d'aquest terme 
municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 2292/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/2292 a Nedgia Catalunya, SA, per obertura i reposició de rasa de 0,40m 
d'amplada i de 8m de llargada a executar al carrer de l'Escala, 10 d'aquest 
terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 2644/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/2644 a Nedgia Catalunya, SA, per obertura i reposició de rasa de 0,40m 
d'amplada i de 4,1m de llargada a executar al carrer de les Agudes, 39 
d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 2646/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2022/2646, a Estabanell y Pahisa Energia, SA, per obertura i reposició de 
rasa per connexió de línia soterra de B.T. a executar al carrer de Roselló, 28 
d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials 
 

11. Expedient 353/2022. Concessió de subvencions.  
Proposta d'acceptació de la resolució de la convocatòria dels ajuts de 
menjador escolar per al curs 2021-2022 del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 
Aprovat per unanimitat 
 
 



 

 

 
Urbanisme 

 

12. Expedient 3637/2019. Contractacions.  
Proposta d'aprovació de la indemnització econòmica a la mercantil VESTA 
REHABILITACIÓN, S.L., adjudicatària del contracte d'obres per a la 
rehabilitació de les façanes i porxos del pati nord de l'edifici de l'Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, com a conseqüència del període de suspensió 
arran de la situació generada per la COVID-19 
Aprovat per unanimitat 
 

13. Expedient 4294/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta d’aprovació prèvia de l’actuació específica d’interès públic en sòl no 
urbanitzable per a hospital veterinari rural amb emplaçament a la finca de 
l’Oliverar (Parcel·la 116 del polígon 1), referència cadastral 
08085A001001160001FX, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 2729/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d'una 
piscina descoberta d’ús privat amb emplaçament a carrer del Delta, 8 de la 
urbanització Els Gorgs, amb referència cadastral 2028813DG4122N0001YA, 
al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

15. Expedient 2731/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
solar fotovoltaica de 4 KWp per autoconsum a la coberta de l’habitatge 
existent en sòl no urbanitzable amb emplaçament a la finca de Can Blanxart 
de Corró d’Amunt, parcel·la 126 del polígon 2 del cadastre de rústica 
(referència cadastral 001951400DG41C0001HY), de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


