
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/32  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  30 de juliol de 2020 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala Junta de Govern Local  
Admet participació a distància, mitjançant l'aplicatiu Zoom, a 
través de l'enllaç següent 
https://us02web.zoom.us/j/82244478700 

 

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 3301/2020. Subvencions directes o nominatives.  
Proposta d’aprovació de les Bases per a la concessió de subvencions per a la 
reactivació econòmica de les Franqueses del Vallès arran de la crisi de la 
Covid-19 i la seva convocatòria 
Aprovat per unanimitat 
 
 

3. Expedient 3302/2020. Subvencions directes o nominatives.  
Proposta d’aprovació de les Bases per a la concessió de subvencions per al 
foment de l’autoocupació i l’inici d’una nova activitat econòmica i la seva 
convocatòria 
Aprovat per unanimitat 
 

 
 



 
Educació 

 
4. Expedient 2168/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  

Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès per al desenvolupament del projecte Roda 
Aprovat per unanimitat 
 

Gent Gran 
 

5. Expedient 2547/2020. Contractacions.  
Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació i dels Plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques que ha de regir el 
contracte de serveis per a la realització de sessions de musicoteràpia “Música 
per sentir-se bé” per a la Gent Gran 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda 
 

6. Expedient 4306/2018. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials.  
Proposta de rectificació de l’acord de Junta de Govern Local de data 28 de 
novembre de 2019 i estimació del recurs de reposició interposat contra la 
sol·licitud de revisió de la tarifació social de la Taxa per la prestació de serveis 
a l’Escola Municipal de Música (curs 2018-2019) 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 3124/2020. Col·laboració i Delegació de la Gestió Recaptatòria. 
Proposta d’aprovació del compte de la gestió recaptatòria de multes de 
circulació de l’ORGT 
Aprovat per unanimitat 
 

Infància i Joventut 
 

8. Expedient 3311/2020. Accions de Caràcter Cultural.  
Proposta d'aprovació de la pròrroga de la vigència del Pla Local d’Infància i 
Joventut 2012-2019 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres, Serveis i Mobilitat 
 

9. Expedient 2797/2020. Circulació Viària.  
Proposta d’al·legacions al Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) i el 
corresponent estudi ambiental estratègic, publicat al DOGC de 3 de febrer de 
2020 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 3014/2020. Protecció de la Legalitat Ambiental i d'Activitats.  
Proposta d'aprovació de l’adhesió a l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 
Aprovat per unanimitat 
 
 



  

  

 
 

11. Expedient 3157/2020. Circulació Viària.  
Proposta d'aprovació de l’adhesió a la celebració de la Setmana Europea de 
la Mobilitat Sostenible i Segura 2020 
Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials i Habitatge 
 

12. Expedient 503/2019. Subvencions sol·licitades a una altra Administració  
Proposta de sol·licitud d'ampliació del nombre de targetes moneder a la 
Diputació de Barcelona, com a conseqüència de la crisi sanitària provocada 
pel Covid-19. 
Aprovat per unanimitat 
 

Règim Intern 
 

13. Expedient 2385/2020. Contractacions.  
Proposta d'adjudicació de l'expedient de contractació del servei de 
procuradoria de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 
 
14. Expedient 4954/2019. Contractacions.  

Proposta de desestimació del recurs interposat contra l’acord de rebuig de 
l’oferta presentada per una de les empreses participants en el procediment 
d’adjudicació del contracte de subministrament de munició pels exercicis de 
perfeccionament del tir policíac 
Aprovat per unanimitat 
 

15. Expedient 2223/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació per declarar deserta la licitació del contracte especial 
pel servei de gestió de vehicles al final de la seva vida útil. 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 
16. Expedient 1356/2020. Llicències Urbanístiques.  

Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina descoberta per a ús privat amb 
emplaçament al Passeig de la Calma, 13, amb referència cadastral 
1997101DG4019N0001YY, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

17. Expedient 2637/2020. Encàrrecs a Mitjans Propis.  
Proposta d’aprovació inicial del projecte per a la implantació d’un itinerari 
accessible mitjançant ascensor i passera entre el Passeig d’Andalusia i el 
carrer de Navarra, a Bellavista, per tràmit d’urgència 
Aprovat per unanimitat 
 
 



 
18. Expedient 2743/2020. Llicències Urbanístiques.  

Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la divisió 
horitzontal de l’immoble amb emplaçament al carrer del Bosc, 21, amb 
referència cadastral 1778716DG4017N0001BK del terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

19. 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 
 

Polítiques Socials i Habitatge 
 
20. Expedient 4461/2016. Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta 

econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació.  
Proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte de servei de l’Espai 
Familiar de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès per un any 
Aprovat per unanimitat 

 
21. Expedient 3373/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  

Proposta d'aprovació del contingut i la signatura del VI conveni 
interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el 
finançament dels serveis socials i de la seva addenda econòmica per l'any 
2020 
Aprovat per unanimitat 

 
Urbanisme 
 
22. Expedient 2086/2018. Procediment de Contractació 

Proposta de resolució de la petició de l’empresa Grupmas Constructor SLU 
per resoldre el contracte d’obres per a la construcció d’un pas inferior a la via 
ferroviària entre els carrers d’Aragó (Bellavista) i de Francesc Gimeno 
(Granollers) al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

23. Expedient 1745/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per a l’execució de les 
obres per a la implantació d'un itinerari accessible mitjançant ascensor i el 
manteniment de l’equip elevador i el sistema de CCTV 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  

 

 


