
 

 

  EXTRACTE  

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/36  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  27 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  
 

Hisenda i Règim Intern 
 

2. 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 
 

3. Expedient 1459/2022. Planificació i Ordenació de Personal.  
Proposta d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació ordinària de l'Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès per a l'exercici 2022 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 3921/2022. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació relatiu al contracte mixt 
consistent el dret d’ús, implantació, manteniment i suport del programari 
Fotoware, de gestió i difusió d’imatges i documents electrònics 
Aprovat per unanimitat 

 



 

 

 
Obres i Serveis 

 
5. Expedient 4456/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 

Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/4456 a Nedgia Catalunya, SA, per obertura i reposició de rasa de 0,40 
m d'amplada i d'1m de profunditat a executar al carrer de la Serra, 44 
d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 4520/2022. Actuacions preparatòries de contractació.  
Proposta d’acord de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus 
Patronats Municipals d’adhesió al contracte basat 2021.04-A02 en l’acord 
marc de subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya (Exp.2021.04) 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

7. Expedient 6453/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforma i canvi d’ús d’un local per transformar-lo en un habitatge en planta 
baixa d’edifici existent amb emplaçament a la plaça de Catalunya, 2, Baixos A 
(referència cadastral 1577504DG4017N0017QI) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 840/2022. Contractacions.  
Proposta d’aprovació del preu contradictori del contracte per a les obres per a 
la remodelació i substitució de gespa del camp de futbol de Llerona 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 3824/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’un edifici 
plurifamiliar en línia (FASE 1: construcció de 2 habitatges de protecció oficial 
en planta baixa i 3 places d’aparcament en planta soterrani), amb 
emplaçament al carrer de Torre Pinós, 20, amb referència cadastral 
1778764DG4017N0001KK, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

10. 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 
 
Comerç, Mercats, Fires i Turisme 
 

11. Expedient 4230/2022. Contractacions.  
Proposta per declarar deserta la licitació per contractar el subministrament, en 
la modalitat de lloguer, de casetes de fusta entre els dies 16 i 31 de desembre 
de 2022, ambdós inclosos, amb motiu de la Fira de Nadal 
Aprovat per unanimitat 
 
 
 



 

 

 
Esports 
 

12. Expedient 5085/2022. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció)  
Proposta d'autorització pel pas del Tast de la Mitja, el proper 29 d'octubre de 
2022, al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

  

 


