
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/38  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  10 de novembre 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  
 

Agricultura i Medi Ambient 
 

2. Expedient 3579/2022. Organització d'actes públics.  
Proposta d'aprovació de la memòria i el pressupost de l’activitat recreativa de 
caràcter extraordinari titulada “11a. Festa de la mongeta del ganxet” 
Aprovat per unanimitat 
 

Dinamització Econòmica 
 

3. Expedient 5477/2021. 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. B16960833 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

4. Expedient 5993/2022. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de tributs municipals 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

 
Obres i Serveis 

 
5. Expedient 4988/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  

Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2022/4988, a Edistribucion Redes Digitales SLU, per obertura, reposició de 
rasa de 5m per estesa de nova línia elèctrica de BT subterrània, a executar al 
camí Antic de Vic, 41 del polígon industrial El Congost d'aquest terme 
municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

6. Expedient 4044/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’ampliació de 
la zona d’envasat, la construcció d’una llosa per a tres dipòsits de 82 m3 
cadascun, i la instal·lació de panells fotovoltaics a la coberta en el complex 
industrial amb emplaçament al carrer de Cal Gavatx, 5 (referència cadastral 
1187012DG4018N0001AS) de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 4530/2022. Contractacions.  
Proposta de designació dels membres que han de formar part de la mesa de 
contractació i del comitè d’experts que ha de valorar la documentació 
avaluable mitjançant un judici de valor de la contractació de les obres 
d’urbanització del sector N (Carretera de Cardedeu), al terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

  

 


