
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2021/40  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  25 de novembre de 2021 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Junta de Govern  
Admet participació a distància 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part dispositiva  
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
Aprovat per unanimitat 

B) Part resolutiva  
 

Educació 
 

2. Expedient 2421/2021. Convenis (aprovació, modificació o extinció).  
Proposta d’aprovació de la primera addenda al Conveni de Col·laboració 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Educació, i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per al 
Pla Educatiu d’Entorn 
Aprovat per unanimitat 

 

Hisenda 
 

3. Expedient 6117/2021. Sol·licitud d'Ajornament o Fraccionament d'Obligacions 
Tributàries.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació de la Taxa per les 
obres de connexió a clavegueram de l’expedient 3762/2021 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

4. Expedient 2635/2020. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta d'aprovació de la liquidació definitiva de l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de la llicència de l'expedient obres majors 
2635/2020. 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

 

5. Expedient 5237/2020. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta per a la declaració de caducitat de l’expedient de llicència 
urbanística per a obres de construcció d’una piscina descoberta per a ús 
privat amb emplaçament al Camí del Dorca, 4, (parcel·la 13 del polígon 16), 
referència cadastral 000212800DG41A0001YA, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 3178/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforma i canvi d’ús d’un local a habitatge en planta baixa d’edifici existent 
emplaçat en el carrer de Ponent, 22, Baixos (referència cadastral 
1479415DG4017N0001TK) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 4041/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la divisió en 
règim de propietat horitzontal de l’immoble amb emplaçament al carrer de 
Mallorca, 5, amb referència cadastral 1476303DG4017N0001BK del terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


