
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/40  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  24 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  
 

Polítiques Socials 
 

2. Expedient 2150/2022. Beques i ajuts.  
Proposta d'aprovació del pagament de beques d'estiu de l'any 2022 
Aprovat per unanimitat 

 
Urbanisme 

 
3. Expedient 2599/2018. Aprovació de Conveni (Urbanisme).  

Proposta d'aprovació de permuta de part de les parcel·les 191, 199, 199g i 
200 del polígon 2, propietat del senyor Rovira de Villar, per uns altres terrenys 
propietat de l'Ajuntament 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 3082/2022. 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 a habitatge en planta baixa d’edifici existent 
amb emplaçament al carrer de Barcelona, 19, Baixos (referència cadastral 
1578718DG4017N0001IK) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

5. Expedient 3625/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforma d’un habitatge existent en planta primera per transformar-lo en 2 
habitatges amb emplaçament a la carretera de Ribes, 221, planta pis 
(referència cadastral 1386105DG4018N0001RS) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 4505/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’adequació 
d’una nau industrial aïllada sense ús específic (construcció d’un dipòsit de 
reserva d’aigua i caseta de bombeig, reparació estructural de bascula 
existent, enderroc d’un pany de paret de tancament i instal·lacions auxiliars) 
amb emplaçament al carrer de Noruega, 2, del polígon industrial Pla de 
Llerona, amb referència cadastral 0508601DG4100N0001AG, de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 6093/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d'una 
piscina descoberta per a ús privat amb emplaçament al passeig dels Til·lers, 
49, Baixos 2a (referència cadastral 1794701DG4019S0003PH), al terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 
8. 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 

 
Mobilitat 
 
9. Expedient 762/2022. Encàrrecs a Mitjans Propis.  

Donar compte del Decret de la regidora de Mobilitat número 2022-3020 de 22 
de novembre, en què es resol sol·licitar a la Diputació de Barcelona una 
ampliació del termini d'exposició pública del projecte "Eixamplament i millora 
de la carretera BV-5151 de Corró. Tram: PK 0+720 al 5+000. TM de les 
Franqueses del Vallès" 

 
Hisenda i Règim Intern 
 
10. Expedient 974/2021. Contractacions.  

Proposta de resolució del recurs de reposició interposat per l’entitat mercantil 
Vallès Repart Missatgers SL contra l’acord de la Junta de Govern Local del 
dia 11 d’octubre de 2022, en virtut del qual es requeria perquè determinades 
trameses del Jutjat de Pau les realitzi a través de Sociedad Estatal de 
Correos y Telégrafos, SA 
Aprovat per unanimitat 

 
11. Expedient 6532/2022. 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 



 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

    

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  

 

 


