
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/3  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  27 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  
 

Comerç, Mercats, Fires i Turisme 
 

2. Expedient 6645/2021. Autoritzacions de venda ambulant.  
Proposta d'aprovació d'alta i concessió de llicència en el mercat municipal 
setmanal de Corró d'Avall 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres i Serveis 
 

3. Expedient 6130/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2021/6130, a Edistribucion Redes Digitales SLU, per obertura, reposició de 
rasa i estesa de 5 m de longitud i 0,40 m d'amplada per ampliació de xarxa en 
línia subterrània de Baixa Tensió a 400V per nou subministrament a executar 
al carrer de Tagamanent, 104 d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 
 
 



 

 

 
4. Expedient 6313/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 

Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2021/6313, a Edistribucion Redes Digitales SLU, per obertura, reposició de 
rasa i estesa de 10 m de longitud i 0,40 m d'amplada per ampliació de xarxa 
en línia subterrània de Baixa Tensió a 400V per nou subministrament a 
executar a la Via Europa, 2 parcel·la 2B del polígon industrial Pla de Llerona 
d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

5. Expedient 6655/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d'una 
piscina descoberta per a ús privat amb emplaçament al carrer de Sant 
Joaquim, 89, amb referència cadastral 1697019DG4019N0001MY, al terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 4591/2021. 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 Tagamanent, 102, Baixos, Local 3 (referència 
cadastral 895815DG4019N0018UB) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 

 
7. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per 

raons d’urgència, dels assumptes que s’esmenten a continuació.  
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Urbanisme 
 

8. Expedient 4022/2019. Planejament de Desenvolupament (Modificació). 
Proposta per a la correcció d’errades materials del projecte de reparcel·lació 
del sector R (Can Garriga), al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 5462/2021. Contractacions. 
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de les obres d’ampliació 
de l'edifici de vestidors i hotel d'entitats del camp de futbol de la zona 
esportiva municipal de Corró d'Avall  
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


