
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/39  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  17 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  
 

Alcaldia 
 

2. Expedient 5579/2022. Subvencions Directes o Nominatives.  
Proposta d'aprovació de l'atorgament d'una subvenció directa a l'entitat Club 
de Tennis Els Gorchs per l'organització del XI Torneig 100.000$ ITF 
Aprovat per unanimitat 

 

Comunicació 
 

3. Expedient 5136/2022. Contractacions.  
Proposta per adjudicar el contracte de serveis consistent en la maquetació, 
impressió i enquadernació dels calendaris de sobretaula de l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès i de paret dels Consells del Poble de Corró d’Amunt 
i Llerona 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

4. 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 



 

 

 

5. Expedient 3921/2022. Contractacions.  
Proposta per declarar el desistiment en el procediment de licitació del 
contracte el dret d’ús, implantació, manteniment i suport del programari 
Fotoware, de gestió i difusió d’imatges i documents electrònics per 
procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 6012/2022. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de tributs municipals 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres i Serveis 
 

7. Expedient 4991/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/4991 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 Jaume I, 41 
d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 5097/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2022/5097, a Edistribucion Redes Digitales SLU, per obertura, reposició de 
rasa de 5m per estesa de nova línia elèctrica de BT subterrània, a executar al 
carrer del Delta, 8 d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 5606/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2022/5606, a Edistribucion Redes Digitales SLU, per obertura, reposició de 
rasa de 5m per estesa de nova línia subterrània BT a 400V, a executar al 
carrer de Catalunya, 22-24 d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 5607/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2022/5607, a Edistribucion Redes Digitales SLU, per obertura, reposició de 
rasa de 6m per estesa de nova línia subterrània BT a 400V, a executar al 
carrer del Tagamanent,104 d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

11. Expedient 4705/2022. Contractacions.  
Proposta de nomenament de secretari com a membre del jurat del concurs de 
projectes per a la contractació dels serveis d’arquitectura relacionats amb la 
redacció del pla especial i l’avantprojecte de l’equipament multifuncional a la 
parcel·la d’equipaments del sector R, al terme municipal de les Franqueses 
del Vallès (Exp. 4705/2022) 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

 
12. Expedient 5924/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 

Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació de 
de 9,79 Kwp per autoconsum amb compensació d’excedents a la coberta de 
l’habitatge existent en sòl no urbanitzable amb emplaçament en la finca de 
Can Pau Trias de Llerona, parcel·la 16 del polígon 194 del cadastre de rústica 
(referència cadastral 001601100DG41A0001MA), de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

13. 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 

 
Urbanisme  
 
14. Expedient 6340/2022. Contractacions.  

Proposta de rectificació d’errada material detectada a les bases del concurs 
de projectes per a la contractació dels serveis d’arquitectura relacionats amb 
la redacció del pla especial i 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 

  

 


