
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/29  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  8 de setembre 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 
 

2. Expedient 3961/2022. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració. 
Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2022-2161 de data 28 de juliol, 
en què es resol sol·licitar al Departament de Drets Socials de la Generalitat 
de Catalunya una subvenció per a la construcció d’una Residència per a gent 
gran i centre de dia al carrer del Terme, número 15, de les Franqueses del 
Vallès 
 

3. Expedient 4228/2021. Contractacions.  
Donar compte dels Decrets 2022-2198 i 2022-2201, de data 2 d'agost, en 
relació a l'expedient de contractació del contracte del servei de confecció del 
cens genètic de gossos de les Franqueses del Vallès a través de l'ADN i 
d'identificació de l'animal a partir d'una mostra biològica (excrement, femta, 
etc.) 

B) Part resolutiva 
 
Activitats 
 

4. Expedient 2726/2021. Sol·licitud de Llicència d'Activitat.  
Proposta de concessió de la llicència ambiental per a l’activitat de 
comercialització i distribució de productes veterinaris, anàlisis clínics i 
elaboració d’especialitats veterinàries de diagnòstic, amb emplaçament a 
l’Avinguda de Santa Eulàlia, 2, referència cadastral 
1489601DG4018N0001KS, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

 
Comunicació 

 

5. Expedient 2001/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte de servei 
d’impressió del butlletí municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Dinamització Econòmica 
 

6. Expedient 3937/2017. Conveni de col·laboració (Dinamització)  
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses de 
l’empresa amb NIF núm. B66942053 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 5175/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva.  
Proposta d’aprovació de reconeixement de l'obligació de pagament de la 
subvenció atorgada per fomentar i reactivar la contractació a les empreses de 
les Franqueses del Vallès arran de la crisi de la covid-19 
Aprovat per unanimitat 
 

8. 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 amb l’empresa amb NIF núm. B02677466 
Aprovat per unanimitat 
 

Gent Gran 
 

9. Expedient 1251/2022. Subvencions per Concurrència Competitiva.  
Proposta d’aprovació de l’atorgament de subvencions a entitats del municipi 
per a la realització d’activitats o programes adreçats a la gent gran durant 
l’exercici de 2022 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 4028/2022. Organització d'actes públics.  
Proposta d'aprovació de l’activitat recreativa de caràcter extraordinari 
“Homenatge a la vellesa de Corró d’Amunt” que tindrà lloc el diumenge 25 de 
setembre de 2022 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

11. Expedient 5400/2019. Contractacions. 
Proposta d’aprovació de la primera pròrroga del contracte de subministrament 
de carburants pels vehicles, calderes domèstiques i d’altre maquinària 
propietat de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus Patronats 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 5416/2019. Càrrecs Públics (Dedicacions, Retribucions i 
Indemnitzacions).  
Proposta d'aprovació de les indemnitzacions corresponents als membres de 
la Corporació sense dedicació exclusiva ni parcial 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

13. Expedient 5292/2020. Actuacions Preparatòries de Contractes.  
Proposta d’aprovació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès del 
suplement per la incorporació d’una desbrossadora hidrostàtica Climber 7.18, 
a l’Acord Marc del servei d’assegurances de vehicles terrestres (LOT 2). 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 1281/2021. Contractacions.  
Proposta d'aprovació de la modificació del contracte del servei de 
manteniment preventiu i correctiu dels vehicles de l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i dels seus patronats municipals 
Aprovat per unanimitat 
 

15. Expedient 2058/2022. Col·laboració i Delegació de la Gestió Recaptatòria.  
Proposta d’aprovació del compte de la gestió recaptatòria de multes de 
circulació de l’Organisme de Gestió Tributària per a l'exercici 2021 
Aprovat per unanimitat 
 

16. Expedient 4506/2022. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació 2245000153 per 
infracció Llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana 
Aprovat per unanimitat 
 

Mobilitat 
 

17. Expedient 2029/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d'aprovació de la liquidació del conveni Transgran 2020 
Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials 
 

18. Expedient 8353/2016. Conveni de col·laboració  
Proposta d’aprovació de l’addenda de pròrroga per a l’any 2021 en relació 
amb el conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, per 
al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea Bàsica 
de serveis socials Resta del Vallès Oriental 
Aprovat per unanimitat 
 

19. Expedient 3603/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte de serveis per a la 
gestió del Programa Diversitat i Convivència de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

20. Expedient 2531/2022. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d'aprovació d’adhesió a les Bases del Programa DIBA-HESTIA de la 
Diputació de Barcelona, i les seves condicions d’ús 
Aprovat per unanimitat 
 

21. Expedient 4376/2022. Subvencions per Concurrència Competitiva.  
Proposta d'aprovació de la convocatòria per la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva a favor d'entitats sense finalitat de lucre 
relacionades amb les polítiques socials per a l'any 2022. 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

 
Seguretat Ciutadana 

 

22. Expedient 4508/2022. Mesures per Garantir la Seguretat Pública.  
Proposta d'aprovació del Pla Específic Municipal (PEM) amb motiu de la festa 
major de Corró d’Avall que tindrà lloc entre els dies 15 i 18 de setembre de 
2022 
Aprovat per unanimitat 

 

23. Expedient 4559/2022. Sancionador en Matèria d'Animals.  
Proposta d’incoació d’expedient sancionador per una presumpta infracció de 
la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

24. Expedient 4769/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
d’estructura de telecomunicacions en la parcel·la amb emplaçament al carrer 
de Luxemburg, 13 (referència cadastral 0301001DG4100S0001FM) de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

25. Expedient 6649/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta per tenir per desistida l’empresa Excavaciones y Soluciones LG, SL, 
de la sol·licitud de concessió de llicència urbanística per a l’aportació de 
terres per a millora agrícola de la finca de Ca l’Aymerich de Llerona 
(parcel·les 271 i 262 del polígon 9) al terme municipal de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

26. Expedient 2442/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’una 
piscina descoberta d’ús privat a la parcel·la situada al carrer de la Ribera, 6, 
amb referència cadastral 1628211DG4112N0001KU, al terme municipal de 
les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

27. Expedient 3312/2022. 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 tanca en la parcel·la amb emplaçament a 
l’avinguda dels Gorgs, 97 de la urbanització Santa Digna (referència cadastral 
1426408DG4112N0001OU) 
Aprovat per unanimitat 
 

28. Expedient 3631/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’un edifici 
plurifamiliar aïllat, fase 2: 12 habitatges corresponents a l’escala núm. 7 (dels 
quals 2 habitatges de la planta primera són de protecció oficial) i un traster 
comunitari, amb emplaçament al carrer de Mas Colomer, 5-7, amb referència 
cadastral 1486402DG4018N0001RS, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

 
29. Expedient 4106/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 

Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
solar fotovoltaica de 6,37 KW per autoconsum a la coberta de l’habitatge 
existent en sòl no urbanitzable amb emplaçament a Can Forns de Llerona, 
parcel·la 201 del polígon 14 del cadastre de rústica (referència cadastral 
001721600DG41A0001SA), de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  

 

 


