
 

 

  EXTRACTE 

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2022/24 La junta de govern local 

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Tipus de 
convocatòria 

 
Ordinària 

Data i hora 30 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 
 

Alcaldia 
 

2. Expedient 4487/2020. Contractacions. 
Proposta d'inadmissió del recurs de reposició presentat per la UTE SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) - 
URBASER, S.A. contra l'acord del Ple de la Corporació, en sessió 
extraordinària del dia 5 de maig de 2022, relatiu a l’adjudicació del contracte de 
gestió del servei públic de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 

     Aprovat per unanimitat 
 
Dinamització Econòmica 
 
3. Expedient 7343/2016. Conveni de col·laboració (Viver Empreses). 

Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses de 
l’empresa amb NIF núm. B66654393 

      Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 1832/2022. Concessió de subvencions. 
Proposta d’aprovació de concessió de subvenció per fomentar i reactivar la 
contractació a l’empresa amb NIF B65294746 

      Aprovat per unanimitat 
 



 

 

 
 
Hisenda i Règim Intern 
 
5. Expedient 4842/2016. Concessió administrativa d'ús privatiu d'un bé de domini 

públic. 
Proposta d’acceptació de l’ajornament per a la instal·lació d’una estació de 
servei sol·licitat per l’empresa concessionària de l’ús privatiu d’un bé de domini 
públic – parcel·la d’equipaments en la Unitat d’Actuació 24 – carrer Alemanya, 
núm. 32 de les Franqueses del Vallès, en règim de concessió administrativa, i 
requeriment de l’asfaltat de l’àrea d’estacionament de vehicles 

     Aprovat per unanimitat 
 
Obres i Serveis 
 
6. Expedient 1090/2017. Contractacions. 

Proposta d'aprovació de la resolució anticipada del contracte de manteniment 
de la via pública, reparació, millora i renovació de la infraestructura urbana de 
les Franqueses del Vallès amb la mercantil ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, 
S.L.U., en motiu de la declaració de concurs de creditors d'aquesta empresa 

     Aprovat per unanimitat 
 
7. Expedient 2861/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 

Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 2022/2861 
a Nedgia Catalunya, SA, per obertura i reposició de rasa d'1m d'amplada i d'1m 
de llargada a executar al carrer d'Orient, 38 d'aquest terme municipal 

     Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 2995/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 2022/2995, 
a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU, per obertura i reposició de rasa 
de 7 m per estesa de nova línia elèctrica de BT subterrània, a executar al carrer 
de Josep M.Boixareu Ginesta, 14 de la urbanització de Can Baldich d'aquest 
terme municipal 

     Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 3179/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 2022/3179, 
a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU, per obertura i reposició de rasa 
de 10 m per estesa de nova línia elèctrica de BT subterrània, a executar al 
carrer d'Àustria PCL 2D-04 del polígon industrial Pla de Llerona, d'aquest terme 
municipal 

     Aprovat per unanimitat 
 
Seguretat Ciutadana 
 
10. Expedient 3486/2022. Seguretat Pública. 

Proposta d'aprovació del Pla Específic Municipal (PEM) amb motiu de la Festa 
Major de Bellavista que tindrà lloc entre els dies 30 de juny al 3 de juliol de 
2022 

       Aprovat per unanimitat 
 
 



 

 

11.   Expedient 5295/2020. Actuacions Preparatòries de Contractes. 
Proposta d’adhesió del municipi de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
a l’Acord marc de subministrament d’uniformitat de policia local i vestuari de 
brigada municipal amb destinació a les entitats locals de Catalunya a través 
de l’Acord marc de l’ACM (Exp. 2017.03) 

       Aprovat per unanimitat 
 
Urbanisme 
 
12. Expedient 2069/2022. Llicències urbanístiques. 

Proposta de concessió de llicència urbanística per a l’aportació de terres per 
a millora agrícola de la finca de Ca l’Aymerich de Llerona, amb una aportació 
de 1.568 m3 de terres per disposar d’una zona de regadiu destinada a horta i 
fruiter, amb emplaçament a les parcel·les 271 i 262 del polígon 9 del cadastre 
de rústica (referències cadastrals 08085A002002710000DT i 
08085A002002620000DB), de les Franqueses del Vallès 

       Aprovat per unanimitat 
 

13. Expedient 2536/2022. Llicències urbanístiques. 
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la remodelació de l’edifici 
4, FASE 1 consistent en obres de redistribució interior de la nau emplaçada en 
el carrer Barcelonès, 54, amb referència cadastral 2169032DG4026N0001ZT, 
de les Franqueses del Vallès 

       Aprovat per unanimitat 
 
14. Aprovació de la inclusió, en l’ordre del dia de la present convocatòria, per  raons 

d’urgència, dels assumptes que s’esmenten a continuació. 
Aprovar per unanimitat 

 
Gent Gran 
 
15. Expedient 1251/2022. Subvencions per Concurrència Competitiva. 

Proposta d’aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en 
règim de competència competitiva per a aquelles entitats del municipi que, 
sense ànim de lucre, realitzin activitats o programes adreçats a la gent gran 
per l’any 2022 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

16. Expedient 3690/2021. Contractacions. 
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte pel subministrament del 
vestuari per a la Brigada Municipal, els peons de manteniment i els plans 
d'ocupació de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus patronats 
municipals 
Aprovat per unanimitat 

 

 

C) Precs i preguntes 
 

 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 


