
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/34  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  13 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 
 

Civisme i Convivència 
 

2. Expedient 4228/2021. Contractacions 
Proposta d’aprovació de l’adjudicació 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 
Aprovat per unanimitat 
 

Dinamització Econòmica 
 

3. Expedient 1063/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte relatiu al servei per 
a l’actualització i manteniment del software de l’aplicatiu Spin per a la gestió 
del servei d’atenció a l’emprenedoria de l’Àrea de Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 4960/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses de 
l’empresa amb NIF núm. B05400239 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

 

5. 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 B64036791, B63399182 i 
B63170278 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 5138/2022. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de cessió d’ús 
d’espais del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

Feminisme i Igualtat 
 

7. Expedient 1287/2022. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i l'entitat Mirall, Feminisme d'Acció Social, en motiu del 
desenvolupament d'un cercle anual de dones al Servei d'Atenció a les Dones 
(SIAD) 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

8. Expedient 3105/2022. Contractacions.  
Proposta d’aprovació per declarar desert el procediment de contractació del 
contracte de subministrament en règim de lloguer de cabines sanitàries per a 
esdeveniments 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

9. Expedient 4489/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
solar fotovoltaica de 3,70 KWp per autoconsum a la coberta de l’habitatge en 
sòl no urbanitzable amb emplaçament a la finca de Can Blanxart Nou, carrer 
de la Camèlia, 3 de Corró d’Amunt, parcel·la 227 del polígon 2 del cadastre 
de rústica (referència cadastral 001950700DG41C0001EY), de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 4705/2022. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei per l’elaboració 
de l’avantprojecte de l’equipament multifuncional a la parcel·la d’equipaments 
del sector R, al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

  

 

C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  

 


