
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/26  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  25 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  

 
Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats 

 
2. Expedient 7343/2016. Conveni de col·laboració (Viver Empreses)  

Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 4626/2017. Conveni de col·laboració (Viver Empreses)  
Proposta d’aprovació de rescissió del Conveni de cessió d’ús d’espais del 
Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 

 
Obres, Serveis i Mobilitat 

 
4. Expedient 4729/2019. Llicències Urbanístiques.  

Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2019/4729, a Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya, SA, 
per obrir una rasa per la canalització soterrada per l’estesa de fibra òptica a 
executar al carrer de la Via Europa, al camí antic de Vic, al carrer del Molí i a 
la carretera de Ribes, d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 

 



Presidència: Comunicació, Protocol i Relacions Institucionals, i Processos 
Estratègics 

 
5. Expedient 2001/2020. Contractacions.  

Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei d’impressió del 
Butlletí Municipal de les Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 

Règim Intern 
 

6. Expedient 4955/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’esmena material en l’acord d’adjudicació del 
contracte del servei de delegat de protecció de dades 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 5400/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del subministrament de 
carburants pels vehicles, calderes domèstiques i d’altra maquinària propietat 
de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus Patronats Municipals 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 1477/2020. Vacances.  
Proposta d'aprovació de les vacances del personal laboral i funcionari de 
l'Ajuntament, Patronat Municipal de cultura, educació, infància i joventut i 
Patronat Municipal d'esports. 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 2457/2020. Contractacions.  
Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació del contracte del servei 
de manteniment d'aparells desfibril·ladors (DEA) de l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i dels seus Patronats 
Aprovat per unanimitat 
 

Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 
 

10. Expedient 2223/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació relatiu al servei de gestió 
de vehicles fora d’ús 
Aprovat per unanimitat 

 
11. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per 

raons d’urgència, de l’assumpte que s’esmenta a continuació.  
Aprovat per unanimitat 
 

Règim Intern 
 

12. 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 
Aprovat per unanimitat 

 



  

  

 
C) Precs i preguntes 
 

   

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 


