
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/27  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  2 de juliol 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 
 

Alcaldia 
 

2. Expedient 1011/2019. Contractacions.  
Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-1234 de data 26 de juny, 
en què es resol aixecar la suspensió del contracte de concessió del servei per 
la gestió de Can Font 
 

3. Expedient 2399/2020. Accions de Caràcter Cultural.  
Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-1105 de data 9 de juny, en 
què es resol aixecar parcialment la suspensió del contracte de neteja 
d'equipaments municipals 

 

Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats 
 

4. Expedient 5464/2019. Autoritzacions de Venda Ambulant  
Donar compte del Decret 2020-1128 de data 10 de juny de 2020, en què es 
resol autoritzar l'obertura del mercat ambulant de Bellavista a partir del dia 17 
de juny de 2020, per a tots els paradistes, en dimecres alterns 
 

Hisenda 
 

5. Expedient 2588/2020. Modificació de crèdit.  
Donar compte del Decret número 2020-1200 de data 19 de juny, en què es 
resol generar crèdit subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al 
“Pla xoc COVID-19" 
 



B) Part resolutiva  
 

Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats 
 

6. Expedient 3819/2019. Llicències d'Activitat.  
Proposta d'incorporació d’una modificació no substancial a l’activitat de 
fabricació de poliuretans i epoxis amb emplaçament al carrer de Portugal, 34-
44, (referències cadastrals 0297622DG4009N0001BW, 
0297623DG4009N0001YW, 0297624DG4009N0001GW, 
0297625DG4009N0001QW, 0297626DG4009N0001PW, 
0297627DG4009N0001LW) d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Gent Gran 
 

7. Expedient 4880/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte de serveis per a la 
realització d’activitats formatives i benestar emocional de la Gent Gran de les 
Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda 
 

8. Expedient 5416/2019. Càrrecs Públics (Dedicacions, Retribucions i 
Indemnitzacions).  
Proposta d'aprovació de les indemnitzacions corresponents als membres de 
la Corporació sense dedicació exclusiva ni parcial 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 2785/2020. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de sanció de trànsit 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 2804/2020. Compensació de Deutes.  
Proposta de compensació de deutes 
Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials i Habitatge 
 

11. Expedient 6350/2019. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials  
Proposta d'acceptació de la resolució de la convocatòria dels ajuts de 
menjador escolar per al curs 2019-2020 del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 
Aprovat per unanimitat 

 
Règim Intern 

 

12. Expedient 209/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’esmena material en l’acord de la pròrroga del 
contracte de les pòlisses d’assegurances de vehicles propietat de 
l’ajuntament i dels seus Patronats. 
Aprovat per unanimitat 
 



  

  

13. Expedient 2714/2020. Actuacions Preparatòries de Contractes.  
Proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès a l’acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances 
(exp.2018.07) 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 2716/2020. Actuacions Preparatòries de Contractes.  
Proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès a l’acord marc del servei d’assegurances (exp. 2019.01): Accidents 
(LOT 1) 
Aprovat per unanimitat 
 

Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 
 

15. Expedient 1115/2018. Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació.  
Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte subscrit entre l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès i la societat mercantil Progess, Projectes i 
Gestió de Serveis Socials, SL, per a la prestació del servei de suport, 
assessorament i mediació a les comunitats de veïns i en termes de veïnatge 
Aprovat per unanimitat 
 

16. Expedient 6420/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació relatiu al 
subministrament, mitjançant arrendament amb opció de compra a cost 0, de 
terminals, equips i accessoris de comunicació de ràdio digital TETRA per 
donar servei a la Policia Local dins de la xarxa RESCAT (Radiocomunicacions 
d’Emergències i Seguretat de la Generalitat de Catalunya) 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

17. Expedient 3275/2017. Llicència d'obres majors.  
Proposta per a la declaració de caducitat i l’arxiu de l'expedient 3275/2017 per 
a l’aportació de terres per a la millora agrícola de la finca emplaçada en la 
parcel·la 160 del polígon 14 del cadastre de rústega, amb referència cadastral 
08085A014001600000DK de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

18. Expedient 3258/2019. Llicències Urbanístiques.  
Proposta relativa a la sol·licitud de suspensió del cobrament de les 
liquidacions corresponents a la llicència urbanística per a les obres de 
construcció d’una nau industrial sense ús específic amb emplaçament al 
carrer d'Alemanya, 32 (parcel·la d'equipaments de la Unitat d'Actuació 24), 
amb referència cadastral 08085A016003980000DK, de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

19. Expedient 870/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la legalització de les 
obres d’adequació interior per al canvi d’ús de local a habitatge en planta 
segona d’edifici existent amb emplaçament en el carrer de Cardedeu, 6, 2n 
(referència cadastral 1478712DG4017N0007FQ) de les Franqueses del 
Vallès 
Aprovat per unanimitat 



20. Expedient 2438/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la legalització 
de les obres d’adequació interior per al canvi d’ús de local a habitatge en 
planta primera d’edifici existent amb emplaçament al carrer de Sant Joaquim, 
76 (referència cadastral 1695401DG4019N0001OY) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 

 
21. 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 

 
Esports 
 

22.  Expedient 2647/2020. Activitats o Cursos (Organització o Inscripció) 
Proposta d'autorització per a la celebració de la Cursa Open de Barcelona 
de BTT - kdis cup - en el parc de Mil Pins de Corró d'Avall, el proper dia 12 
de juliol 2020 en el terme municipal de les Franqueses del Vallès. 

  Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials i Habitatge 
 

23.  Expedient 1555/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva  
Proposta d'aprovació dels ajuts econòmics per a la realització d'activitats 
d'estiu 2020 

  Aprovat per unanimitat 
 

24.  Expedient 2809/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d'aprovació del contingut i la signatura del conveni per a 
l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de 
menjador amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per al període 2020-
2023 

  Aprovat per unanimitat 
 

Règim Intern 
 

25.  Expedient 2599/2020. Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de 
treball. 
Proposta de modificació per error material sobre l'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 
 
Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 
 

26.  Expedient 2869/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). 
Proposta d'aprovació del model base de conveni i l'annex base de 
condicions tècniques per a la renovació del conveni d'adhesió a la Xarxa de 
Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT) 

  Aprovat per unanimitat 
 



  

  

 
C) Precs i preguntes 
 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 

 

  

  

 


