
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2023/3  Junta de Govern Local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  26 de gener de 2023 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Junta de Govern  
Admet participació a distància 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part dispositiva i activitat de control  
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

2. Expedient 6532/2022. Contractacions.  
Donar compte del Decret número 2022-3309, de data 28 de desembre, el 
qual resol l'adjudicació del contracte mixt de subministrament i serveis 
consistent en el dret d’ús de la llicència, implantació, manteniment i suport del 
programari Fotoware, de gestió i difusió d’imatges i documents electrònics 
 

3. Expedient 6901/2022. Contractacions.  
Donar compte del Decret número 2022-3277, del dia 22 de desembre, qual 
resol l'adjudicació del contracte privat de serveis per a la realització de 
l’espectacle artístic «Espai dels somnis» dins els Programa de Nadal 2022-
2023 del PMCEIJ 
 

 

B) Part resolutiva  
 

Dinamització Econòmica 
  

4. Expedient 1832/2022. Concessió de subvencions.  
Proposta d’aprovació de reconeixement de l'obligació de pagament de la 
subvenció atorgada per fomentar i reactivar la contractació a les empreses de 
les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

 
Esports 

 

5. Expedient 6394/2022. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció). 
Proposta d'autorització del pas de la 37a edició de la Mitja Marató Granollers- 
Les Franqueses - La Garriga, el proper 5 de febrer de 2023 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

6. Expedient 840/2021. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la primera pròrroga del contracte per al servei de 
distribució automàtica de begudes calentes i refrescants, productes 
alimentaris sòlids i líquids envasats mitjançant màquines expenedores 
ubicades a la casa consistorial de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, 
adjudicat a l’empresa Cayambe Serveis Generals, SL per acord de la Junta 
de Govern Local, en sessió del dia 15 d’abril de 2021 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres i Serveis 
 

7. Expedient 512/2022. Contractacions.  
Proposta d’adjudicació del contracte de serveis per al manteniment, 
reparació, renovació i millora de l'espai públic de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials 
 

8. Expedient 211/2023. Concessió de subvencions.  
Proposta d'acceptació de la resolució de la convocatòria dels ajuts de 
menjador escolar per al curs 2022-2023 del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 
Aprovat per unanimitat 
 

Seguretat Ciutadana 
 

9. Expedient 3659/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la segona i última pròrroga del contracte mixt de 
subministraments i serveis per a la implantació de l’aplicació informàtica web 
de gestió policial DRAG, el seu dret d’ús, l’actualització i el seu manteniment 
per al desenvolupament normal de les tasques encomanades a la Policia 
Local, adjudicat a l’empresa DRAGCLIC, SL, per acord de la Junta de Govern 
Local, en sessió del dia 21 de maig de 2020 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 25/2023. Sancionador en Matèria d'Animals.  
Proposta d’incoació d’expedient sancionador per presumptes infraccions de la 
llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals potencialment 
perillosos i de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos 
Aprovat per unanimitat 
 
 
 



 

 

 
Urbanisme 

 

11. Expedient 4816/2022. 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 en planta baixa d’edifici existent per 
transformar-lo en un habitatge amb emplaçament al carrer de Bosc, 2, Baixos 
(referència cadastral 1479415DG4017N0001TK) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 272/2023. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció 
d'una piscina descoberta d’ús privat amb emplaçament a la parcel·la situada 
al carrer de Marià Margens i Gibert, 12 de la urbanització Can Baldich, amb 
referència cadastral 1518520DG4111N0001AD, al terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

13. Expedient 277/2023. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’una 
piscina descoberta d’ús privat amb emplaçament a la parcel·la situada al 
carrer del Cabal, 3, de la urbanització els Gorgs, amb referència cadastral 
2028803DG4122N0001SA, al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

  

 


