
  

  

  EXTRACTE  

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/24  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  11 de juny de 2020 a les 10.00 hores  

Lloc  Virtual, mitjançant l'aplicatiu Zoom 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 
A) Part dispositiva 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

 
B) Part resolutiva  
 

Educació 
 
2. Expedient 2658/2017. Contracte de Gestió de Serveis Públics mitjançant la 

Modalitat de Concessió, per Procediment Obert, Oferta Econòmicament més 
Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació.  
Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de servei públic Escola 
Bressol Municipal Cavall Fort 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 5382/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de servei públic Escola 
Bressol Municipal El Gegant del Pi 
Aprovat per unanimitat 

 
Hisenda 

 
4. Expedient 2423/2020. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  

Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals 
Aprovat per unanimitat 
 



5. Expedient 2429/2020. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals 
Aprovat per unanimitat 

 
Règim Intern 

 
6. Expedient 2385/2020. Contractacions.  

Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació del contracte del servei 
de procuradoria de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i ens 
dependents 
Aprovat per unanimitat 
 

Sanitat i Salut Pública 
 

7. Expedient 1709/2020. Contractacions.  
Proposta de deixar sense efecte els acords de la Junta de Govern Local del 
dia 14 de maig de 2020 d’aprovació de l’expedient de contractació del servei 
de recollida, acollida i assistència d’animals i aprovació d’un nou expedient de 
contractació. 
Aprovat per unanimitat 

 
Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 

 
8. Expedient 1943/2020. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació relatiu al servei de 
custòdia i dipòsit de vehicles 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 2101/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació relatiu al servei de 
retirada de vehicles de la via pública, trasllat a les zones destinades al dipòsit 
i prestacions complementàries 
Aprovat per unanimitat 
 

10. 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  
 
11. Expedient 3609/2019. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de servei públic Escola 
Bressol Municipal Les Tres Bessones 
Aprovat per unanimitat 
 

Feminisme i Igualtat 
 

12. Expedient 2401/2020. Registres d'Associacions i Entitats Ciutadanes 
(Inscripció, Renovació o Baixa).  
Proposta d’aprovació de la normativa de suport a les entitats i associacions 
adscrites a l’àrea de Feminisme i Igualtat 
Aprovat per unanimitat 



  

  

 
Polítiques Socials i Habitatge 

  
13. Expedient 2525/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva  

Proposta d'aprovació de la convocatòria i preus d'ajuts econòmics per a la 
realització d'activitats extraescolars per al curs 2020-2021. 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 2526/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva  
Proposta d'aprovació de la convocatòria i preu d'ajuts econòmics per 
l'educació escolar per al curs 2020-2021 
Aprovat per unanimitat 
 

 

C) Precs i preguntes 
 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  

  

 


