
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/9  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  5 de març de 2020 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Junta de Govern  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 

A) Part dispositiva 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

 

B) Part resolutiva 
 

Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats 
 

2. Expedient 674/2017. Conveni de col·laboració (Viver Empreses)  
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses de 
l’empresa amb NIF número B67353615 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 5807/2019. Llicències d'Activitat.  
Proposta d'incorporació de canvi no substancial a l’activitat de fabricació 
d’envasos de matèries plàstiques que es desenvolupa amb emplaçament al 
Camí Antic de Vic, 3, (referència cadastral 1086201DG4018N0001LS) 
d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Educació 
 

4. Expedient 722/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d’aprovació d’un 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 en relació amb el Projecte de Servei Comunitari. 
Aprovat per unanimitat 

 



Gent Gran 
 

5. Expedient 6972/2018. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d’aprovació de la memòria del conveni entre l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i la “Fundació privada de les Franqueses del Vallès per 
a la gent gran” per al desenvolupament d’un programa d’atenció a la gent 
gran en situació de necessitat i fragilitat de les Franqueses del Vallès del 
rendiment de comptes i del reconeixement d’obligació de pagament per l’any 
2019 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda 
 

6. Expedient 4227/2019. Extinció del Deute per Insolvència.  
Proposta de declaració de crèdit incobrable 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 1037/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva.  
Proposta d’aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la 
concessió d’ajuts a persones per raó de capacitat econòmica que restin 
gravades per l'Impost sobre béns immobles en l’exercici fiscal 2020 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres, Serveis i Mobilitat 
 

8. Expedient 24/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta per desestimar la concessió d’una llicència d’obres de serveis, 
expedient 2020/24, a Edistribucion Redes Digitales, SLU, per obertura, 
reposició de rasa i estesa de línia subterrània de BT a 400V, a executar al LG 
sector N (UTM31N ETRS89 X=443240 Y=4608084), d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 902/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 2020/902, 
a Estabanell y Pahisa Energia, SA, per obrir una rasa per l’estesa d’una línia 
soterrada de baixa tensió de 3 metres de llargada i 0,5 metres d’ample a 
executar al carrer de Barcelona, 10 d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials i Habitatge 
 

10. Expedient 1107/2020. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials. 
Proposta d'aprovació de la convocatòria i preus d'ajuts econòmics per a la 
realització d'activitats d'estiu 2020. 
Aprovat per unanimitat 
 

Règim Intern 
 

11. Expedient 774/2016. Adhesió d'un municipi a un acord marc.  
Proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès a la primera pròrroga de l’acord marc de la pòlissa de danys a edificis i 
instal·lacions 
Aprovat per unanimitat 



  

  

 
12. Expedient 253/2020. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte del subministrament d’una 
màquina ensobradora. 
Aprovat per unanimitat 

 
Urbanisme 

 
13. Expedient 6672/2019. Llicències Urbanístiques.  

Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció 
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres amb emplaçament al carrer de Sant 
Joaquim, 117, amb referència cadastral 1697005DG4019N0001HY, de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 261/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d'una 
piscina descoberta per a ús privat amb emplaçament a l’avinguda dels Gorgs, 
21 de la urbanització Els Gorgs, amb referència cadastral 
1831408DG4113S0001PO, del terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

15. Expedient 547/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per a la redacció de 
projecte, execució d'obra, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut per 
a la implantació d'un itinerari accessible mitjançant ascensor i passera a 
Bellavista 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

  


