
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2023/6  Junta de Govern Local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  16 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 4898/2020. Contractacions.  
Donar compte del Decret de l'Alcaldia número 2022-3310 de data 28 de 
desembre de 2022 en què es resol prorrogar el contracte de manteniment del 
programari SICALWIN 
 

 

B) Part resolutiva  
 

Cultura 
  

3. Expedient 5115/2022. 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 Feria de Abril 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 1108/2023. 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 Carnaval a Bellavista 2023 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
Dinamització Econòmica 

 
5. 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 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

6. Expedient 1207/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte del servei de 
manteniment de diversos programes informàtics fets a mida per atendre les 
necessitats de diversos serveis de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 636/2021. Liquidació.  
Proposta d’esmena de l’acord de Junta de Govern Local de data 2 de febrer 
de 2023 de modificació de titularitat del padró de quotes urbanístiques del 
Sector R 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 1153/2023. Comunicació o Declaració Responsable d'Activitats i 
Espectacles Públics.  
Proposta d’autorització a l’Associació Sal, Fòrum Ciutadà per organitzar un 
debat a la plaça Major de Bellavista el dia 25 de febrer de 2023 
Aprovat per unanimitat 
 

Mobilitat 
 

9. Expedient 5769/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d'aprovació de la liquidació del conveni transgran 2021 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

10. Expedient 4565/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de reforma de 
l’habitatge amb emplaçament a Can Guixa, Camí de Can Toni, al Pla de 
Llerona (parcel·la cadastral 135 del polígon 16), amb referència cadastral 
001206900DG41A0001XA, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 6177/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de desestimació de recurs de reposició interposat contra l’acord pel 
qual es denegava la llicència 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 amb emplaçament a Ca 
l’Aymerich (Parcel·les 271 i 262 del polígon 9), al terme municipal de les 
Franqueses del Vallès (6177/2022) 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

 

12. Expedient 6392/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de desestimació de recurs de reposició interposat contra l’acord de 
Junta de Govern Local adoptat en sessió del 29 de desembre de 2022, pel 
qual es denegava la llicència 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), al terme municipal de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

13. Expedient 6722/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina descoberta per a ús privat amb 
emplaçament al carrer de Joan Maragall, 44 (parcel·la 01.11 del sector R), 
amb referència cadastral 1995409DG4019N0000PT, de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 6867/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina descoberta per a ús privat amb 
emplaçament al carrer de Rafael Alberti, 15, amb referència cadastral 
2096408DG4029N0001MP, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

15.Expedient 758/2023. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d'una 
piscina descoberta per a ús privat amb emplaçament a l’avinguda de les 
Franqueses, 19, de la urbanització Mil Pins, amb referència cadastral 
2600307DG4120S0001II, al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 
Feminisme i Igualtat 

 
15. 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 

 
16. Expedient 496/2023. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). 

Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i l’Associació Espai Nadó. Espai Infant (ENEI) en motiu 
del desenvolupament d’un grup anual de dol perinatal, gestacional i neonatal 
al Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 
Aprovat per unanimitat 

  

 

C) Precs i preguntes 
 

    

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  

 


