
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/1  La junta de govern local  

   

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  13 de gener de 2022 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  
 

Urbanisme 
 

2. Expedient 4548/2020. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta d’estimació parcial del recurs de reposició interposat contra l’acord 
de la Junta de Govern Local de 9 de setembre de 2021 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 5179/2021. 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 
amb emplaçament al carrer d’Extremadura, 45, baixos (referència cadastral 
1580304DG4018S0001EB) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 6459/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’una 
piscina descoberta d’ús privat a la parcel·la situada al carrer de Verge de 
Núria, 18, amb referència cadastral 1794810DG4019S0001BF, al terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 



 

 

 
5. Expedient 6511/2021. Planejament de Desenvolupament (Aprovació).  

Proposta d’aprovació inicial del Pla de millora urbana per a la definició 
volumètrica de l’edificació de les finques a l’illa delimitada per l’Avinguda de 
Girona, carrer de Pere el Gran, Via del Ferrocarril i Passatge del Magraner, al 
terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 30/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforma i rehabilitació de la masia amb emplaçament a Can Torrassa de 
Marata (referència cadastral 001947500DG41A0001IA) d'aquest terme 
municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


