
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/35  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  20 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 1946/2016. Llicència Ambiental.  
Proposta d’estimació del recurs de reposició interposat contra l’acord de la 
Junta de Govern Local de 31 d’octubre de 2018 en relació a la llicència 
ambiental expedient 1946/2016 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 964/2019. Sol·licitud de Modificació de Llicència d'activitat.  
Proposta per restar assabentats de canvi de titularitat per a l’activitat de taller 
de reparació de vehicles, amb emplaçament al carrer del Mas Pujol, 18, 
referència cadastral 1194004DG4019S0005DK, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Dinamització Econòmica 
 

4. Expedient 5476/2021. 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. B04981015 
Aprovat per unanimitat 



 

 

5. Expedient 1832/2022. Concessió de subvencions.  
Proposta d’aprovació de concessions de subvenció per fomentar i reactivar la 
contractació a l’empresa amb NIF B67431718, quedant sotmesa a dotació 
pressupostària 
Aprovat per unanimitat 
 

Esports 
 

6. Expedient 5043/2022. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció). 
Proposta d'autorització per a la celebració de la Cursa Internacional de 
Ciclocròs "Gran premi les Franqueses", el proper dia 30 d'octubre de 2022, a 
la Zona Esportiva Municipal de Ciclisme al terme municipal de les Franqueses 
del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 5397/2022. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció). 
Proposta d'autorització per a la celebració de la Cursa Dark Cros, el proper 
dia 29 d'octubre de 2022, a la Zona Esportiva Municipal de Ciclisme al terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 5398/2022. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció).  
Proposta d'autorització per a la celebració de la Marxa de Gravel del Vallès 
Oriental, el proper dia 29 d'octubre de 2022, amb sortida i arribada a la Zona 
Esportiva Municipal de Ciclisme al terme municipal de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres i Serveis 
 

9. Expedient 3626/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2022/3626, a ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, SA, per obertura i 
reposició de cala per estesa de línia soterrada de BT a executar al carrer de 
Ca l’Arcàngela, naus 1-2-3 del Polígon Industrial el Congost 
Aprovat per unanimitat 
 

Participació Ciutadana 
 

10. Expedient 5237/2022. Mecanismes generals de participació ciutadana. 
Proposta d'aprovació del programa d'execució 2022-2023 d'Audiències 
Públiques a les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 
Polítiques Socials 
 
11. Expedient 8353/2016. Conveni de col·laboració  

Proposta d'aprovació de la justificació i la liquidació del protocol addicional de 
concreció per a l'any 2020 del conveni de col·laboració 2016-2019 per a la 
gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al Benestar 
Social i Polítiques d'igualtat amb els ajuntaments que formen part de l'àrea 
bàsica de serveis socials resta del Vallès Oriental 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
Sanitat i Salut Pública 

 
12. Expedient 4282/2022. Organització d'actes públics.  

Proposta d'aprovació de l’activitat recreativa de caràcter extraordinari 
“Caminada solidària de la Lliga Reumatològica de Catalunya” que tindrà lloc 
el diumenge 23 d’octubre de 2022 
Aprovat per unanimitat 
 

Seguretat Ciutadana 
 

13. 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 
 

14. Expedient 3313/2022. 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 piscina descoberta per ús privat, amb 
emplaçament al carrer de Lluís Companys, 6, amb referència cadastral 
1613102DG4111S0001GZ, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

  

 


