
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/33  La junta de govern local  
 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  6 d’octubre 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  
  

Activitats 
   

2. Expedient 877/2020. Sol·licitud de Llicència d'Activitat.  
Proposta d'incorporació d’una modificació no substancial a l’activitat de planta 
de gestió de residus amb emplaçament al carrer de Polònia, 3, carrer 
d’Holanda, 14-16, i carrer de Bèlgica, 7 (referències cadastrals 
1008015DG4110N0001QL, 1008008DG4110N0001AL, 
1008009DG4110N0001BL i 1008020DG4110N0001LL) d’aquest terme 
municipal 
Aprovat per unanimitat 

 

Dinamització Econòmica 
 

3. Expedient 1832/2022. Concessió de subvencions.  
Proposta d’aprovació de concessions de subvenció per fomentar i reactivar la 
contractació a les empreses amb NIF números B66289794, B67431718 i 
47810718C 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

4. Expedient 974/2021. Contractacions.  
Proposta de requeriment a l’empresa Vallès Repart Missatgers SL perquè 
determinades trameses del Jutjat de Pau les realitzi a través de Sociedad 
Estatal de Correos y Telégrafos, SA 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
Obres i Serveis 

 

5. Expedient 1627/2019. Actuacions Preparatòries de Contractes.  
Proposta d'adhesió a la segona pròrroga de l'acord marc de subministrament 
de parcs infantils i mobiliari urbà, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (exp. 2017.05) 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 431/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 2022/431, 
a Edistribucion Redes Digitales SLU, per obertura, reposició de rasa i estesa 
de línia subterrània de Baixa Tensió a 230V i 400V des del CD 54948 per 
desmuntatge del CD BQ337 i la seva línia aèria de MT associada, a executar 
al carrer de Josep Maria Boixareu Ginesta de Llerona d'aquest terme 
municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

7. Expedient 5679/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta per tenir per desistida la llicència d'obres per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat amb emplaçament a l’avinguda dels Gorgs, 15C 
(Parcel·la 48.B2), amb referència cadastral 1831438DG4113S0001GO, de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 1902/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció 
d’una nau industrial en filera sense ús específic amb emplaçament al carrer 
de Portugal, 11-15, parcel·la 2C-05, 2C-06 i 2C-07, Sector P, amb referències 
cadastrals 0695413DG4009N0001IW, 0695414DG4009N0001JW i 
0695415DG4009N0001EW, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 3356/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de modificació de la llicència urbanística concedida en 
l'expedient 6700/2021, per a les obres de construcció d'una nau industrial 
aïllada sense ús específic amb emplaçament a la Via Europa, 44 (parcel·la 2A 
del sector P), amb referència cadastral 0695401DG4009N0001LW, de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 4530/2022. Contractacions.  
Proposta d'aprovació de la rectificació d’errada material al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de licitació de l’expedient de contractació de les 
obres d’urbanització del sector N (Carretera de Cardedeu), al terme municipal 
de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per 
raons d’urgència, de l’assumpte que s’esmenta a continuació.  
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

 
Comunicació 
 
12. Expedient 5136/2022. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de serveis consistent en 
la maquetació, impressió i distribució dels calendaris de sobretaula de 
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès i els de paret dels Consells del 
Poble de Corró d’Amunt i Llerona 
Aprovat per unanimitat 

  

 

C) Precs i preguntes 
 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

  

 


