
  

  

  EXTRACTE  

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/49  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  22 / de novembre / 2018 a les 10.05 hores 

Lloc  Sala de Juntes  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 

A) Part resolutiva 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

Àrea d’Educació 
 

2. Expedient 4213/2018. Subvenció sol·licitada a una altra Administració.  
Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2018-3271 de data 14 de novembre, 
en què es resol acceptar subvenció per al finançament de les escoles 
bressols de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, per al període 
2016-2018, de la Diputació de Barcelona 
 

Àrea d’Obres i Serveis 
 

3. Expedient 4207/2018. Llicència Urbanística.  
Proposta de concessió d’una Llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2018/4207 a Endesa Distribución Eléctrica, SLU a executar al carrer Colom, 
8-10 d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 5448/2018. Subvenció sol·licitada a una altra Administració.  
Proposta acceptació de la subvenció del Programa complementari de suport 
integral al desenvolupament local, en el marc del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona 
Aprovat per unanimitat 
 

 
 



 
Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 

 
5. Expedient 390/2018. Llicència d'obres majors.  

Proposta d'aprovació de la liquidació definitiva de l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de la llicència de l'expedient. 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 1638/2018. Revisió d'Ofici.  
Proposta per a la declaració de nul·litat de ple dret de les llicències 
concedides a l’empresa Mercadona, S.A. per a la construcció i modificació 
d’un edifici comercial per a supermercat i aparcament al carrer de Valldoriolf, 
4, referència cadastral 1977002DG4017N0001PK, al terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 3375/2018. Aprovació de Projecte d'obra ordinària.  
Proposta d'aprovació inicial del projecte d’obra ordinària per a la construcció 
d’un pas de vianants semaforitzat a la carretera de Granollers a Cardedeu (C-
251) al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 3547/2017. Llicència d'obres majors.  
Proposta per tenir per desistida la llicència concedida en l’expedient 
3547/2017 per a construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina per a ús 
privatiu amb emplaçament al carrer de la Conca, núm. 8, cantonada c/ de 
Santa Digna, referència cadastral 1831418DG4112N0001RU, d’aquest terme 
municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 5832/2018. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2018/5832 a Nedgia Catalunya, SA a executar al carrer d’Orient, s/n d’aquest 
terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 6303/2018. Planejament de Desenvolupament (Aprovació). 
Proposta relativa a l’inici del procediment d’avaluació ambiental del pla parcial 
urbanístic del sector R (Can Garriga) al terme municipal de les Franqueses 
del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
B) Precs i preguntes 
 

  

 


