
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/33  La junta de govern local  

   

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  3 de setembre de 2020 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Junta de Govern  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part dispositiva  
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

B) Part resolutiva 
 

Gent Gran 
 

2. Expedient 72/2020. Organització d'Actes Públics.  
Proposta per alliberar el crèdit no compromès de les activitats del programa 
de dinamització cultural de la gent gran per l’any 2020, aprovat per junta de 
govern local en data 23.01.2020 i suspeses pel les mesures adoptades amb 
el col·lectiu de la gent gran en relació al coronavirus 
Aprovat per unanimitat 
 

Habitatge  
 

3. Expedient 3463/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva.  
Proposta d’aprovació de les bases per les quals s’estableixen les condicions 
d’accés als ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la 
COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda 
 

4. Expedient 3480/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva.  
Proposta d’aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la 
concessió d’ajuts en forma de microcrèdits destinats a la petita i mitjana 
empresa del municipi de les Franqueses del Vallès afectada per la crisi 
sanitària provocada pel coronavirus COVID-19 
Aprovat per unanimitat 



 
Obres, Serveis i Mobilitat 

 
5. Expedient 3419/2020. Llicències Urbanístiques.  

Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2020/3419, a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU, per obertura i 
reposició de rasa de 6m per estesa de nova línia elèctrica de BT per 
ampliació de potència a executar al carrer d’Eivissa, 18 d’aquest terme 
municipal. 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 3260/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2020/3260, a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU, per obertura i 
reposició de rasa de 4m per estesa de nova línia elèctrica de BT subterrània 
per vehicle elèctric a executar al carrer del Barcelonès, s/n del polígon 
industrial Ramassar d’aquest terme municipal. 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 2563/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2020/2563 a Nedgia Catalunya, SA per l’obertura i reposició d’una cala de 
5,74x0,4 m per realitzar una escomesa directa al carrer de Maria Margens 
Gibert, 4 d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

8. Expedient 2299/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2020/2299 a Nedgia Catalunya, SA per l’obertura i reposició d’una cala d’1,2 x 
0,4 m per realitzar una escomesa directa a la carretera de Ribes, 236-238 
d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

Règim Intern 
 

9. Expedient 1519/2020. Delegacions i Avocacions de Competències.  
Donar compte del decret 600/2020 i 672/2020 sobre la suspensió de la 
publicació de la contractació i la suspensió dels contractes a causa del l'estat 
d'alarma com a conseqüència del COVID-19 
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 
 

Polítiques Socials i Habitatge 
 
11. Expedient 2525/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva  

Proposta d'aprovació dels ajuts econòmics per a la realització d'activitats 
extraescolars per al curs 2020-2021 
Aprovat per unanimitat 
 



  

  

 
12. Expedient 2526/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva  

Proposta d'aprovació dels ajuts econòmics per a l'educació escolar per al curs 
2020-2021 
Aprovat per unanimitat 

 
Sanitat i Salut Pública 

 
13. Expedient 3679/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  

Proposta d’aprovació del contingut i signatura del Conveni de cooperació 
interadministrativa entre el Departament de Salut de la Generalitat, que actua 
a través la seva Secretaria de Salut Pública i del Servei Català de la Salut, i 
l’Ajuntament, per a la coordinació dels seus serveis públics en la gestió de la 
crisi sanitària i social provocada per la Covid-19 en un context de control dels 
rebrots de la malaltia 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


