
 

 

  EXTRACTE 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2023/4  Junta de Govern Local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  2 de febrer 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 786/2023. Comunicació o Declaració Responsable d'Activitats i 
Espectacles Públics.  
Donar compte del Decret número 2023-196 de data 26 de gener en què es 
resol autoritzar al grup municipal Sal-CUP-Amunt per realitzar un acte a la 
plaça de l'Espolsada el dia 28 de gener de 2023 
 

3. Expedient 5025/2020. Contractacions.  
Donar compte del Decret número 2023-96 de data 12 de gener pel qual es 
prorroga el contracte de subministrament d'equips d'impressió i de multifunció 
de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i els seus patronats municipals 
 

4. Expedient 6670/2022. Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball. 
Donar compte del Decret número 2022-3298 de data 27 de desembre, en què 
es resol aprovar la convocatòria i bases del procés d'estabilització de dues 
places de personal d'oficis 1a, per concurs de mèrits 
 

B) Part resolutiva  
  

Activitats 
   

5. Expedient 3043/2021. Llicència d'Activitat.  
Proposta de concessió de la llicència ambiental per a l’activitat de taller de 
reparació de vehicles automòbils (amb planxa i pintura), amb emplaçament al 
carrer del Barcelonès, 6, referència cadastral 2169005DG4026N0001BT, de 
les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 



 

 

6. Expedient 7270/2022. Llicències d'Auto-taxi (Creació, Ampliació o 
Concessió).  
Proposta d’autorització de substitució del vehicle adscrit a la llicència de taxi 
número 5 
Aprovat per unanimitat 
 

Comerç, Mercats, Fires i Turisme 
 

7. Expedient 797/2023. Autorització per a l'Exercici de Venda Ambulant. 
Proposta d'aprovació d'altes, concessió de llicències i baixes per a l'ocupació 
de terreny d'ús públic en els diferents mercats municipals setmanals 
Aprovat per unanimitat 
 

Dinamització Econòmica 
 

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

Hisenda i Règim Intern 
 

9. 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 
 

10. Expedient 636/2021. Liquidació.  
Proposta d'aprovació de la modificació de la titularitat del padró de quotes 
urbanístiques del sector R 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres i Serveis 
 

11. Expedient 6216/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/6216 a Nedgia Catalunya, SA, per obertura i reposició de rasa d’1 m 
d'amplada i d'1m de profunditat a executar al carrer Diagonal, 5 d'aquest 
terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 6327/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/6327 a Nedgia Catalunya, SA, per obertura i reposició de rasa de 0,40 
m d'amplada i d'1m de profunditat a executar al passeig dels Til·lers, 52 
d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

13. Expedient 6328/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/6328 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 l’Onze de Setembre, 
37 d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 



 

 

14. Expedient 6329/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/6329 a Nedgia Catalunya, SA, per obertura i reposició de rasa de 0,40 
m d'amplada i d'1m de profunditat a executar al passeig d’Andalusia, 9 
d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

15. Expedient 6330/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/6330 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 Sant Josep, 28 
d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

16. Expedient 6331/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/6331 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, 32 
d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

17. Expedient 6332/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/6332 a Nedgia Catalunya, SA, per obertura i reposició de rasa de 0,40 
m d'amplada i d'1m de profunditat a executar a la carretera de Ribes, 124 
d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

18. Expedient 6362/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/6362 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 Rosselló, 11 
d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

19. Expedient 6383/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/6383 a Nedgia Catalunya, SA, per obertura i reposició de rasa de 0,40 
m d'amplada i d'1m de profunditat a executar a la carretera de Cànoves, 107 
d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

20. Expedient 6955/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/6955 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 la Serra, 5 d'aquest 
terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

21. Expedient 7042/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/7042 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 Girona, 33 d'aquest 
terme municipal 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
22. Expedient 7256/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  

Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/7256 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 la Verge de la 
Mercè, 37 d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

23. Expedient 7312/2022. Gestió de les obres de la corporació local i 
d'infraestructura.  
Proposta d’aprovació de l’actuació per l’ampliació de la xarxa al voltant de 
l’Espai Can Prat 
Aprovat per unanimitat 
 

24. Expedient 7328/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2022/7328 a Nedgia Catalunya, SA, per obertura i reposició de rasa de 0,40 
m d'amplada i d'1m de profunditat a executar al passeig d’Andalusia, 20 
d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

25. Expedient 180/2023. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2023/180 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 Provença, 25 d'aquest 
terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

26. Expedient 4857/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’un edifici 
plurifamiliar de 6 habitatges, 6 places d’aparcament i un traster comunitari, 
amb emplaçament al carrer de Catalunya, 22-24, amb referència cadastral 
1610210DG4111S0001EZ, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

27. Expedient 5644/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció 
d’un mur d’escullera amb emplaçament en la finca anomenada Can Colom 
(parcel·la 52 del polígon 3del cadastre de rústica) de Corró d’Amunt, amb 
referència cadastral 08085A003000520000DP, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

28. Expedient 7341/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
solar fotovoltaica de 5,40 Kwp per autoconsum a la coberta de l’habitatge en 
sòl no urbanitzable situat a Can Tort de Marata, parcel·la 18 del polígon 8 del 
cadastre de rústica (referència cadastral 002447100DG41A0001TA), de les 
Franqueses del Vallès 

   Aprovat per unanimitat 
 



 

 

 
C) Precs i preguntes 
  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

  

 


