
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/44  La junta de govern local  

   

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  29 de desembre de 2022 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Junta de Govern  
Admet participació a distància 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 
A) Part resolutiva 
 

Activitats 
  

1. Expedient 1233/2022. Declaració Responsable o Comunicació en Matèria 
d'Activitats.  
Proposta d'incorporació d’una modificació no substancial a l’activitat 
d’estampació de components metàl·lics en fred, processos de roscat, reblat, 
soldadura i acoblament de conjunts amb emplaçament al carrer de Portugal, 
12, (referència cadastral 0597615DG4009N0001YW) d’aquest terme 
municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Cultura 
 

2. Expedient 7226/2022. Comunicació o Declaració Responsable d'Activitats i 
Espectacles Públics.  
Proposta d’aprovació de llicència per a espectacle públic o activitat de 
caràcter extraordinari per l’activitat intervenció artística – GRAFFITI 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 7252/2022. Comunicació o Declaració Responsable d'Activitats i 
Espectacles Públics.  
Proposta d’aprovació de l’activitat recreativa de caràcter extraordinari «visita 
de ses Majestats els Reis Mags d’Orient» organitzada per Festes Laurona 
Aprovat per unanimitat 
 
 
 



 

 

4. Expedient 7254/2022. Comunicació o Declaració Responsable d'Activitats i 
Espectacles Públics.  
Proposta d’aprovació de l’activitat recreativa de caràcter extraordinari «Espais 
del Somnis» organitzat pel Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Dinamització Econòmica 
 

5. Expedient 86/2016. Conveni de col·laboració (Dinamització).  
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 122/2016. Conveni de col·laboració (Dinamització).  
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

Educació 
 

7. Expedient 2421/2021. Convenis (aprovació, modificació i extinció).  
Proposta d'aprovació de la modificació de la tercera addenda al Conveni de 
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament d’Educació i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per al 
Pla Educatiu d’Entorn 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

8. Expedient 127/2016. Formalització del Contracte de Gestió de Servei Públic 
mitjançant la modalitat de Concessió, per Procediment obert, Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d’adjudicació.  
Proposta d’aprovació de l'estat de comptes i la liquidació del tercer trimestre 
de 2022 de la gestió pel servei municipal d’aigua potable 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 1876/2017. Quotes Urbanístiques.  
Proposta d'aprovació de la modificació de titularitat del padró de quotes 
urbanístiques del Sector V i d’ordenació de pagament 
Aprovat per cinc vots a favor de Francesc Colomé, José Antonio Aguilera, 
Sònia Tena, Marta Reche i Marta Sánchez, i una abstenció de Montse Vila 
 

10. 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 
 

11. Expedient 4697/2022. Ajornament o Fraccionament d'Obligacions Tributàries.  
Proposta d’esmena de l’acord de Junta de Govern Local de data 15 de 
setembre de 2022 de fraccionament de pagament de sanció de trànsit 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 7172/2022. Ajornament o Fraccionament d'Obligacions Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
 

13. Expedient 7208/2022. Ajornament o Fraccionament d'Obligacions Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres i Serveis 
 

14. Expedient 1627/2019. Actuacions Preparatòries de Contractes.  
Proposta de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per la compra del lot 
3.1 subministrament de paviment de cautxú de la segona pròrroga de l’acord 
marc de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà, amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (exp. 217.05) 
Aprovat per unanimitat 
 

15. Expedient 2619/2021. Actuacions Preparatòries de Contractes.  
Proposta d’esmena d’errada material de l’aprovació d’acord de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès i dels seus Patronats Municipals d’adhesió a la 
primera pròrroga del contracte derivat 2019.03-D1 de l’acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp.2019.03) 
Aprovat per unanimitat 
 

16. Expedient 5233/2021. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de pròrroga de la llicència d’obres de serveis, 
expedient 2021/5233, a Estabanell y Pahisa Energia, SA, per obertura, 
reposició de dues cales per estesa de nova línia subterrània de Baixa Tensió 
a 400 V per canvi de tensió a executar al carrer de València, 6 d'aquest terme 
municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

17. Expedient 6167/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2022/6167, a GURBTEC TELECOM, SL, per obertura i reposició de rasa de 5 
m per canalització de telecomunicacions a executar al carrer de Josep Maria 
Boixareu i Ginesta, 14, d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

18. Expedient 6214/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/6214 a Nedgia Catalunya, SA, per obertura i reposició de rasa d’1 m 
d'amplada i d'1m de profunditat a executar al carrer de Jacint Verdaguer, 1 
d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials 
 

19. Expedient 3373/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). 
Proposta d'aprovació de l’addenda per a l’any 2021 al VI conveni 
interadministratiu del col·laboració per a la coordinació, la programació i el 
finançament dels serveis socials amb els ajuntaments de la comarca 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

20. Expedient 4135/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). 
Proposta d’aprovació de les hores màximes encarregades per a la propera 
anualitat, segons el conveni per a la prestació del servei d'ajuda a domicili 
amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
Aprovat per unanimitat 
 

21. Expedient 2151/2022. Concessió de subvencions.  
Proposta d'aprovació del pagament d'ajuts de material escolar per al curs 
2022-2023 
Aprovat per unanimitat 
 

22. Expedient 4376/2022. Subvencions per Concurrència Competitiva.  
Proposta d'aprovació de la concessió de subvencions a entitats per a 
activitats relacionades amb les polítiques socials per a l'any 2022 
Aprovat per unanimitat 
 

Relacions Ciutadanes 
 

23. Expedient 7049/2022. Organització d'actes públics.  
Proposta d'aprovació de l'activitat de caràcter extraordinari i dels 
corresponents informes per a la celebració del Cap d'Any Menut 2022 
Aprovat per unanimitat 

 

Urbanisme 
 

24. Expedient 4801/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat amb emplaçament al carrer de Santa Digna, 
21, referència cadastral 1529005DG4112N0001LU, de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

25. Expedient 6177/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de denegació de llicència urbanística sol·licitada per a la legalització 
de les obres per a l’execució de rases pel soterrament de tubs corrugats per 
passar cablejat elèctric i circuits d’aigua, així com instal·lació de dipòsit 
d’aigua i fossa sèptica en la finca amb emplaçament a Ca l’Aymerich 
(parcel·les 271 i 262 del polígon 9), del terme municipal de les Franqueses 
del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

26. Expedient 6392/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de denegació de llicència urbanística sol·licitada per a la legalització 
de les obres d’instal·lació de mòdul prefabricat destinat a habitatge amb 
emplaçament a Ca l’Aymerich (parcel·les 271 i 262 del polígon 9 ) referències 
cadastrals 08085A002002710000DT i 08085A002002620000DB, del terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 

C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 


