
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/28  La junta de govern local  

   

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  28 de juliol de 2022 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Junta de Govern 
Admet participació a distància 

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  
 

 
A) Part dispositiva i activitat de control 

 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

Aprovat per unanimitat 
 
Hisenda i Règim Intern 

 
2. Expedient 781/2016. Diligències Òrgans Fiscalitzadors Administració Pública. 

Donar compte de l’Informe provisional d’avaluació del dret d’accés a la 
informació elaborat pel Síndic de Greuges de Catalunya, d’acord amb 
l’aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, per a l’anualitat 2021. 

 
Processos estratègics 
 
3. Expedient 3651/2022. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració. 

Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2022-2092 en el què es resol 
aprovar la proposta i sol·licitar la subvenció per a la construcció d’habitatges 
en arrendament social en la parcel·la resultant 02c.02 del Pla Parcial del 
Sector R. 

 
4. Expedient 4054/2022. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració. 

Donar compte del Decret de l'Alcadle número 2022-2091 en què es resol 
aprovar la proposta i sol·licitar la subvenció per a la construcció d’habitatges 
en arrendament social en la parcel·la resultant 02c.06 del Pla Parcial del 
Sector R. 

 



 

 

 
B) Part Resolutiva 
 
       Activitats  
 

5. Expedient 3140/2022. Declaració Responsable o Comunicació en Matèria 
d'Activitats. 

   Proposta per a tramitar la sol·licitud presentada per l’empresa Época Motor,  
S.L., d’ús de caràcter provisional, per a l’activitat d’exposició i venda de 
vehicles clàssics amb emplaçament al carrer del Barcelonés, 48, referència 
cadastral 2169029DG4026N0001ZT, d’aquest terme municipal. 

     Aprovat per unanimitat 
 
Hisenda i Règim Intern 

    
6. Expedient 2058/2022. Col·laboració i Delegació de la Gestió Recaptatòria.          

Proposta d’aprovació del compte de la gestió recaptatòria de tributs i preus 
públics de l’ORGT. Exercici 2021. 
Aprovat per unanimitat 

 
7. Expedient 4072/2022. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 

Tributàries. Proposta de fraccionament de pagament de tribut local. 
Aprovat per unanimitat 

 
8.  Expedient 5250/2020. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de la modificació del contracte del subministrament, en 
règim de lloguer, de fonts amb connexió a xarxa d’aigua osmotitzada, per 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, consistent en el subministrament 
d’una font més a les ja existents, per ser instal·lada a la nau de la brigada 
d’obres 
Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials 
 

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

 
Urbanisme 
 
10. Expedient 6762/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 

Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la construcció 
de paviment exterior de formigó, i per a la legalització de les obres 
consistents en construcció de tanca amb bloc de formigó prefabricat i 
construcció de porxo, amb emplaçament a l’avinguda de Santa Eulàlia, 18 
(referències cadastrals 001225500DG40G0001MW i 
1588302DG4018N0001WS) del terme municipal de les Franqueses del 
Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 
 



 

 

 
 

11. Expedient 687/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’un edifici 
plurifamiliar amb 6 habitatges i 6 trasters (un d’ells comunitari), amb 
emplaçament a la plaça de la Sagrera, 1, amb referència cadastral 
2093634DG4029S0001IK, de les Franqueses del Vallès (expedient 
687/2022) 
Aprovat per unanimitat 

 
12. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per 

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

Cultura 
 

13. Expedient 833/2022. Activitats o cursos.  
Proposta d’aprovació de llicència per a espectacle públic o activitat de 
caràcter extraordinari per l’activitat Festa Major de Corró d’Amunt 2022 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

14. Expedient 2978/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte de serveis per 
l’adquisició i manteniment del programa de control de presència del personal 
de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus patronats municipals 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres i Serveis 
 

15. Expedient 4487/2020. Contractacions.  
Proposta de resolució anticipada del contracte de gestió del servei públic de 
conservació i manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, a la mercantil Electricitat Boquet, S.L., en compliment 
de la Sentència núm. 273/2016, de 19 de desembre de 2016, del Jutjat 
contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona 
Aprovat per unanimitat 
 

16. Expedient 512/2022. Contractacions. 
Proposta d'aprovació de l’expedient de contractació del servei per al 
manteniment, reparació, renovació i millora de l'espai públic de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 
Polítiques Socials 

 
17. Expedient 2150/2022. Concessió de subvencions.  

Proposta d'alliberar els ajuts econòmics per a la realització d'activitats d'estiu 
2022 amb renuncia 
Aprovat per unanimitat 
 
 



 

 

 
 

18. Expedient 2151/2022. Concessió de subvencions.  
Proposta d'aprovació dels ajuts econòmics per a l'educació escolar per al curs 
2022-2023 
Aprovat per unanimitat 
 

19.Expedient 2152/2022. Concessió de subvencions.  
Proposta d'aprovació dels ajuts econòmics per a la realització d'activitats 
extraescolars per al curs 2022-2023. 
Aprovat per unanimitat 
 

Sanitat i Salut Pública 
 

20. Expedient 5225/2020. Contractacions.  
Proposta d'aprovació de la modificació del contracte del servei de recollida, 
acollida i assistència d'animals domèstics de companyia i animals salvatges 
urbans abandonats, perduts, ferits o decomissats, que es troben a la via 
pública, així com les tasques d'auxili a les actuacions judicials 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  

 


