
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/42  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  29 d’octubre de 2020 a les 10.05 hores  

Lloc  Sala de Junta de Govern  
Admet participació a distància, es pot connectar 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 3301/2020. Subvencions directes o nominatives.  
Proposta d’aprovació de concessió de subvencions per al foment de 
l’autoocupació i per a la reactivació econòmica de les Franqueses del Vallès 
arran de la crisi de la Covid-19 
Aprovat per unanimitat 
 

3. Expedient 3683/2020. Convenis (aprovació, modificació o extinció).  
Proposta d’aprovació canvi de nom usuari del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda 
 

4. Expedient 4306/2018. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials.  
Proposta d’esmena d’error de l’acord de Junta de Govern Local de data 30 de 
juliol de 2020 pel qual s’estima el 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 



Polítiques Socials i Habitatge 
 

5. Expedient 2663/2019. Subvencions per Concurrència Competitiva  
Proposta d'aprovació de les justificacions relatives a les subvencions a 
entitats per a activitats relacionades amb les Polítiques Socials per a l'any 
2019. 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 4556/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva  
Proposta d'aprovació de la convocatòria per la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva a favor d'entitats sense finalitat de lucre 
relacionades amb les Polítiques Socials per a l'any 2020. 
Aprovat per unanimitat 
 

Règim Intern 
 

7. Expedient 4380/2020. Seleccions de personal i provisions de llocs de treball. 
Proposta sobre l'aprovació de les bases reguladores del procés selectiu, 
mitjançant concurs oposició, per a la provisió del lloc de treball de tècnic/a 
mitjà/na en mediació comunitària, en règim laboral d'interinitat, grup A, 
subgrup A2, de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 

Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 
 

8. Expedient 4690/2020. Mesures per Garantir la Seguretat Pública.  
Proposta d’aprovació de la retirada del sistema de control de la indisciplina 
viària situat a la cruïlla entre la Carretera de Ribes i la carretera de Cànoves 
del terme municipal de les Franqueses del Vallès amb efectes 1 de novembre 
de 2020 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

9. Expedient 2828/2017. Llicència d'obres majors.  
Proposta per tenir per desistida l’empresa Flex’n’Gate, SLU de la tramitació 
de l’expedient per a les obres de construcció d’una nau magatzem adossada 
a la nau industrial amb emplaçament al Camí Antic de Vic, 1, referència 
cadastral 1086203DG4018N0001FS de les Franqueses del Vallès 
Es deixa sobre la taula  
 

10. Expedient 2635/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la 
rehabilitació i l’adequació d’un habitatge entre mitgeres amb emplaçament al 
carrer de Barcelona, 13, amb referència cadastral 1478408DG4017N0001PK, 
del terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

11. Expedient 2743/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta d'esmena d'errada material detectada en l'acord adoptat per la 
Junta de Govern Local en sessió de 30 de juliol de 2020, corresponent a 
l’expedient 2743/2020 
Aprovat per unanimitat 



  

  

 
12. Expedient 4200/2020. Llicències Urbanístiques.  

Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la divisió 
horitzontal de l’edifici situat al carrer d’Ametllers, 12, amb referència cadastral 
1780338DG4018S0001TB, del terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

13. Expedient 4522/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a la construcció d’una 
piscina descoberta per a ús privat a la parcel·la situada a l’avinguda de les 
Franqueses, 30, de la urbanització Mil Pins (referència cadastral 
2800001DG4120S0001KI), del terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

14. 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 
 

Polítiques Socials i Habitatge 
 

15. Expedient 8353/2016. Conveni de col·laboració  
Proposta d'aprovació de les hores màximes encarregades per a la propera 
anualitat, segons el conveni per a la prestació del Servei d'ajuda a domicili 
amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE 

 

  

  

 


