
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/21  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  9 de juny 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 per deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern Local 
de data 26 de maig de 2022 en relació a la 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 B64036791 
Aprovat per unanimitat 
 

Gent Gran 
 

4. Expedient 3942/2018. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte de servei per a la 
realització d’activitats formatives en informàtica i noves tecnologies per al 
benestar social i autonomia personal de la gent gran de les Franqueses del 
Vallès 
Retirat de l’ordre del dia 
 



 

 

 
5. Expedient 51/2019. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte de servei per a la 
realització de sessions de Ioga per a la Gent Gran 
Retirat de l’ordre del dia 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

6. Expedient 2385/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de servei de procuradoria 
de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i ens dependents 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 1455/2021. Actuacions Preparatòries de Contractes.  
Proposta d’aprovació de l’adhesió a l’acord marc de subministrament i 
manteniment de programari de Microsoft grans comptes i VMware 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

8. Expedient 1398/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina descoberta d’ús privat amb 
emplaçament al carrer de Delta, 13, de la Urbanització Els Gorgs, amb 
referència cadastral 1828713DG4112N0001JU, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 2792/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
solar fotovoltaica de 5 KWp per autoconsum a la coberta de l’habitatge en sòl 
no urbanitzable situat a Can Calçons (Corró d’Amunt), parcel·la 27 del polígon 
5 del cadastre de rústica (referència cadastral 002055100DG41C0001QY), de 
les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


