
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2023/9  Junta de Govern Local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  9 de març 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 

 
Polítiques Socials 
 
2. Expedient 1909/2023. Beques i ajuts.  

Donar compte del Decret de l'alcalde número 2023-570 de data 2 de març de 
2023 en què es resol aprovar la convocatòria de beques de material 2023-
2024 
 

B) Part resolutiva  
 

Dinamització Econòmica 
 

3. Expedient 1169/2023. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d’aprovació del contingut i la signatura del Conveni de cessió d’ús 
d’espais del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

4. Expedient 4328/2022. Interposició d'un Recurs de Reposició d'Actes de 
Naturalesa Tributària.  
Proposta relativa a la desestimació del recurs de reposició contra aixecament 
de la suspensió de cobrament de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa 
urbana dels exercicis 2019 a 2021 finca Sector N (carretera de Cardedeu) 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
 

5. Expedient 4542/2022. Interposició d'un Recurs de Reposició d'Actes de 
Naturalesa Tributària.  
Proposta relativa a la desestimació del recurs de reposició contra aixecament 
de la suspensió de cobrament de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa 
urbana dels exercicis 2019 a 2021 finca Sector N (carretera de Cardedeu) 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 4543/2022. Interposició d'un Recurs de Reposició d'Actes de 
Naturalesa Tributària.  
Proposta relativa a la desestimació del recurs de reposició contra aixecament 
de la suspensió de cobrament de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa 
urbana dels exercicis 2019 a 2021 finca Sector N (carretera de Cardedeu) 
Aprovat per unanimitat 

 
7. Expedient 4544/2022. Interposició d'un Recurs de Reposició d'Actes de 

Naturalesa Tributària.  
Proposta relativa a la desestimació del recurs de reposició contra aixecament 
de la suspensió de cobrament de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa 
urbana dels exercicis 2019 a 2021 finca Sector N (carretera de Cardedeu) 
Aprovat per unanimitat 

 
8. Expedient 2072/2023. Ajornament o Fraccionament d'Obligacions Tributàries. 

Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 

 
9. Expedient 2075/2023. Ajornament o Fraccionament d'Obligacions Tributàries.  

Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 2082/2023. Ajornament o Fraccionament d'Obligacions Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 2093/2023. Ajornament o Fraccionament d'Obligacions Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals 
Aprovat per unanimitat 

 
12. Expedient 2116/2023. Ajornament o Fraccionament d'Obligacions Tributàries.  

Proposta de fraccionament de pagament de tribut local 
Aprovat per unanimitat 

 
Urbanisme 

 
13. Expedient 5937/2019. Llicència o Autorització Urbanística.  

Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la divisió en 
règim de propietat horitzontal del local situat al carrer de Sant Joaquim, 78, 
Baixos, amb referència cadastral 1695402DG4019N0001KY del terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 
 



 

 

 
14. Expedient 6834/2021. Llicència o Autorització Urbanística.  

Proposta de concessió de llicència urbanística per a la instal·lació d’unes 
sitges d’emmagatzematge de gra en un molí de farina en sòl no urbanitzable 
situat al camí Antic de Vic, s/n (parcel·la 152 del polígon 15 del cadastre de 
rústega), concretament adossats a l’edificació amb referència cadastral 
000217700DG40G0001DW, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

15. Expedient 1879/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’ampliació 
d’una nau industrial en filera sense ús específic amb emplaçament al carrer 
d’Irlanda, 15-17, del polígon industrial Pla de Llerona, amb referència 
cadastral 000335900DG40G0002AE, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

16. Expedient 6722/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de modificació de la liquidació en concepte de garantia 
d’urbanització corresponent a la llicència per a obres per a construcció d’un 
habitatge unifamiliar 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 
 

Esports 
 

17. 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 

 
18. Expedient 7157/2022. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció).  

Proposta d'autorització per la realització del cros escolar Fundació Aula 
Escola Europea en el Parc del Falgar, el proper 10 de març de 2023, en el 
terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

  

 


