
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2023/5  Junta de Govern Local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  9 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 4533/2022. Contractacions.  
Donar compte del Decret de l'alcalde número 2023-205 de 28 de gener en 
què es resol inadmetre el recurs de reposició interposat en el procediment de 
contractació de procediment obert i tramitació ordinària del subministrament i 
instal·lació de noves càmeres de videovigilància a les Franqueses del Vallès i 
desistir en el procediment de contractació 
 

3. Expedient 901/2023. Contractacions.  
Donar compte del Decret de l'alcalde número 2023-225 de 30 de gener en 
què es resol aprovar l'expedient de contractació, per procediment obert i 
tramitació ordinària, del subministrament i instal·lació de noves càmeres de 
videovigilància a les Franqueses del Vallès 
 

B) Part resolutiva  
 

Dinamització Econòmica 
 

4. Expedient 3937/2017. Conveni de col·laboració (Dinamització).  
Proposta d’aprovació de rescissió del Conveni de cessió d’ús d’espais del 
Viver d’Empreses amb l’empresa amb NIF núm. B66942053 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

Mobilitat 
 

5. Expedient 4229/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d'aprovació del contingut i signatura del Conveni entre l’Autoritat del 
Transport Metropolità i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès relatiu al 
foment de la mobilitat i la implantació d’un Bicitancat a l’estació ferroviària de 
les Franqueses – Granollers Nord. 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 5802/2022. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta de resolució del recurs de reposició interposat pel Grup Municipal 
Sal - Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa Municipalista contra l’acord de 
la Junta de Govern Local de 3 de novembre de 2022, relatiu a l’aprovació del 
conveni amb la Diputació relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Eixamplament i millora de la ctra. BV-5151 de Corró Tram PK 0+700 al 
5+000” 
Aprovat per unanimitat 
 

Seguretat Ciutadana 
 

7. Expedient 790/2023. Mesures per Garantir la Seguretat Pública.  
Proposta d'aprovació del Pla Específic Municipal (PEM) en motiu de la rua de 
Carnestoltes que tindrà lloc el dia 18 de febrer de 2023 al nucli de Corró 
d'Avall d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

8. Expedient 7027/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’una 
piscina descoberta per a ús privat en la parcel·la situada a l’avinguda dels 
Gorgs, 97, de la urbanització Santa Digna (referència cadastral 
1426408DG4112N0001OU), al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 355/2023. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
solar fotovoltaica de 4,55 KWp per autoconsum amb compensació 
d’excedents a la coberta de l’habitatge en sòl no urbanitzable amb 
emplaçament a la finca de la carretera de Cànoves, Km. 1,200, amb 
referència cadastral 000335900DG40G0002AE, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

10. 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 

 

Mobilitat 
 

11. Expedient 331/2023. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de les obres per a la 
creació d’un carril bici a la via Europa per connectar el carrer Cal Forcaire 
amb el carrer Bèlgica i per accedir a l’Escola de Ciclisme pel carrer Holanda 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  

 

 


