
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2022/37  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  3 de novembre 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  
  

Alcaldia 
  

2. Expedient 142/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès i l’entitat Amical de Mauthausen i altres camps i totes les víctimes del 
nazisme d’Espanya 
Aprovat per unanimitat 
 

Esports 
 

3. Expedient 5147/2022. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció) 
Proposta d'autorització per a la celebració de les curses els 10km de les 
Franqueses i els 10km de les Franqueses mini, els propers 19 i 20 de 
novembre de 2022, al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

4. Expedient 3564/2021. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforma i ampliació d’edificació existent destinada a comercialització i 
distribució de productes veterinaris de diagnosi amb emplaçament a 
l’avinguda de Santa Eulàlia, 2, referència cadastral 1489601DG4018N0001KS 
d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 



 

 

 
5. Expedient 3530/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 

Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforma d’un habitatge dúplex existent per transformar-lo en 3 habitatges amb 
emplaçament a la carretera de Ribes, 196, plantes 4a i 5a, amb referències 
cadastrals 1387818DG4018N0009BB i 1387818DG4018N0010KK, d'aquest 
terme municipal 
Aprovat per unanimitat 

 
6. Expedient 3639/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 

Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat amb emplaçament al carrer de Tibidabo, 15 – 
Urbanització Can Suquet, amb referència cadastral 
4738108DG4143N0001AD, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 
7. Expedient 4493/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 

Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’adequació 
d’una nau industrial aïllada sense ús específic amb emplaçament a la Via 
Europa, 46 (parcel·la 2B del Sector P) amb referència cadastral 
0695402DG4009N0001TW de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 
8. Expedient 4823/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 

Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres 
d’enderroc d’un edifici entre mitgeres situat al carrer de Catalunya, 22-24, 
referència cadastral 1610210DG4111S0001EZ, del terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 
9. Expedient 5073/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística. 

Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’instal·lació 
solar fotovoltaica de 3,00 KW per autoconsum amb excedents a la coberta de 
l’habitatge en sòl no urbanitzable amb emplaçament a la finca de Can Marieta 
de Corró d’Avall (parcel·la 44 del polígon 10 del cadastre de rústica), amb 
referència cadastral 002339600DG40G0001YW, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 
10. Expedient 5656/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  

Proposta de concessió modificació de la llicència concedida en l'expedient 
1164/2021, per a la construcció d’una nau industrial aïllada sense ús 
específic amb emplaçament a la Via Europa, 46 (parcel·la 2B del Sector P), 
amb referència cadastral 0695402DG4009N0001TW, de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 
11. 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 

 
 
 



 

 

 
Educació  
 
12. Expedient 2421/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  

Proposta d'aprovació de la tercera 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 
 

Mobilitat 
 

13. Expedient 5802/2022. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d'aprovació del contingut i signatura del Conveni entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès relatiu a les obres 
del projecte constructiu “Eixamplament i millora de la Ctra. BV-5151 de Corró. 
Tram: PK: 0+720 al 5+000. TM de les Franqueses del Vallès” 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

  

 


