
  

  

  EXTRACTE   

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/23  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  4 de juny de 2020 a les 10.00 hores  

Lloc  Virtual, mitjançant l'aplicatiu Zoom 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 
A) Part dispositiva i activitat de control  
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

Gent Gran 
 

2. Expedient 696/2016. Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta 
econòmicament més avantatjosa.  
Donar compte del Decret de l'alcalde número 2020-926, en què es resol 
aixecar la suspensió del contracte per a l’explotació, en règim de concessió 
administrativa, de l’espai destinat a podologia ubicat al Casal d’Avis i Centre 
Social de Bellavista 
 

3. Expedient 234/2018. Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació.  
Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-930, en què es resol 
aixecar la suspensió del contracte per a l’explotació, en règim de concessió 
administrativa, de l’espai destinat a perruqueria ubicat al Casal d’Avis i Centre 
Social de Bellavista 
 

4. Expedient 5689/2018. Contractacions.  
Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-927, en què es resol 
autoritzar l’obertura parcial del Casal d'avis i Centre social de Bellavista 
 
 



B) Part resolutiva 
 

Urbanisme 
 

5. Expedient 3637/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la segona relació de preus contradictoris del 
contracte per a les obres de rehabilitació de les façanes i porxos del pati nord 
de l’edifici de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 1969/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la concessió de la 
llicència d’obres tramitada en l’expedient Obres Majors 1969/2020 per a la 
modificació del projecte de l’expedient Obres Majors 23/2020, per a les obres 
de construcció d'una nau industrial sense ús específic i un cobert industrial 
amb emplaçament al carrer Finlàndia 9-23, cantonada carrer França, 35 i 
carrer Gran Bretanya, 36 (parcel·les 4A-01 a 4A-08 del sector P) 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 2295/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la divisió 
horitzontal de l’immoble amb emplaçament al carrer de Mas Colomer, 20, amb 
referència cadastral 1687001DG4018N0001FS del terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per 
raons d’urgència, dels assumptes que s’esmenten a continuació.  

 

Àrea de Règim Intern 
 

9. Expedient 235/2020. Seleccions de personal i provisions de llocs de treball. 
Proposta d'aprovació de modificació de les bases reguladores del procés 
selectiu per a la provisió de 4 places d'agent de la policia local, funcionari de 
carrera, grup C2, de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, per adequar-
les a la Llei 5/2020, establint la reserva mínima d'una plaça per a dones 
Aprovat per unanimitat 

 

Àrea d’Urbanisme 
 

10. Expedient 3153/2016. Sistema d’Actuació Urbanística de Reparcel·lació 
Mitjançant la Modalitat de Cooperació (Projecte de Reparcel·lació) 
Proposta per sol·licitar la suspensió dels procediments contenciosos 
administratius interposats per l’empresa Sandoz Industrial Products, S.A. en 
relació al sector N (Carretera de Cardedeu), al terme municipal de les 
Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 

 

C) Precs i preguntes 
 

     

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


