EXTRACTE

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/25

La junta de govern local

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

18 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
Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats
2. Expedient 5464/2019. Autoritzacions de Venda Ambulant
Donar compte del decret número 2020-1130, de 10 de juny, en què es resol
autoritzar l'obertura del mercat ambulant de Corró d'Avall a partir del 13 de
juny de 2020 també per a productes no essencials
Educació
3. Expedient 2399/2020. Accions de Caràcter Cultural.
Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-1099, de 9 de juny, en què
es resol autoritzar l'obertura de les escoles bressol municipals
Gent Gran
4. Expedient 696/2016. Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació.
Donar compte del decret 2020-1143, de 11 de juny, en què es resol deixar
sense efecte el Decret 2020-928 d'aixecament de la suspensió del contracte
d'explotació, en règim de concessió administrativa, de l'espai destinat a
podologia ubicat al Casal d'Avis i Centre Social de Bellavista, per duplicitat en
la seva tramitació

Règim Intern
5. Expedient 3903/2016. Contracte de Gestió de Serveis Públics mitjançant la
Modalitat de Concessió, per Procediment Obert, Oferta Econòmicament més
Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació.
Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-1063, de 4 de juny, en què
es resol acordar la suspensió del contracte relatiu a l'explotació del servei de
bar, neteja i jardineria de les instal·lacions del Consell del Poble de Llerona

B) Part resolutiva
Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats
6. Expedient 3149/2019. Llicències d'Activitat.
Proposta d'incorporació d’una modificació no substancial a l’activitat de
construcció de piscines i fabricació de productes químics per al seu
tractament amb emplaçament al carrer d’Holanda, 41, (referència cadastral
1006120DG4110N0003GZ) d’aquest terme municipal
Aprovat per unanimitat
Pla de Barris
7. Expedient 6337/2019. Subvencions per Concurrència Competitiva.
Proposta d'aprovació de la resolució de la convocatòria de subvencions per a
la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit
delimitat pel Pla de Barris de les Franqueses del Vallès, any 2020.
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.
Aprovat per unanimitat
Obres, Serveis i Mobilitat
9. Expedient 5470/2018. Procediment de Contractació.
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de serveis de
telecomunicacions de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus
Patronats
Aprovat per unanimitat
Règim Intern
10. Expedient 2599/2020. Seleccions de personal i provisions de llocs de treball.
Proposta d'aprovació de les bases i convocatòria per a la provisió temporal,
mitjançant comissió de serveis de funcions especials, en règim de funcionari
de carrera, grup C, a l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Es deixa sobre la taula

C) Precs i preguntes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

