
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/45  La junta de govern local  

   

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  19 de novembre de 2020 a les 10.00 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 

 

Hisenda 
 
 3. Expedient 4105/2020. Compensació de Deutes. 

Proposta de rectificació de saldo creditor de quotes urbanístiques del Sector V 
Aprovat per unanimitat 
 

 4. Expedient 5015/2020. Compensació de Deutes. 
Proposta de compensació de deutes 
Aprovat per unanimitat 

 
 5. Expedient 5064/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva. 

Proposta d’aprovació de 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 



 
 
Infància i Joventut 
 
6. Expedient 4954/2020. Festes (Planificació, Organització o Celebració).  

Proposta d’aprovació del programa “VIII Festa de la Infància” període 2020 
d’actuació conjunta d’Infància i Joventut – Pla de Barris i autorització de la 
despesa derivada corresponent al Patronat Municipal de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut 
Aprovat per unanimitat 

 
Obres, Serveis i Mobilitat 
 
7. Expedient 4606/2020. Llicències Urbanístiques. 

Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2020/4606, a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU, per obertura i 
reposició de 4 m de rasa per estesa de nova línia elèctrica de BT subterrània 
per nou subministrament a executar al carrer de Catalunya, 27 
Aprovat per unanimitat 

 
8. Expedient 4656/2020. Llicències Urbanístiques. 

Proposta de concessió d’una llicència d’obres de serveis, expedient 
2020/4656, a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU, per obertura i 
reposició de 4m de rasa per estesa de nova línia elèctrica de baixa tensió 
subterrània per nou subministrament a executar al carrer d'Alemanya, 7 del 
Pol. Ind. Pla de Llerona 
Aprovat per unanimitat 

 
Règim Intern 
 
9. Expedient 4898/2020. Contractacions. 

Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de servei de manteniment 
de l’aplicació informàtica adquirida a l’empresa ABS INFORMÀTICA, SLU i 
dels seus diversos mòduls i components, en funcionament a les 
dependències de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 
Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 
 
10. Expedient 2840/2020. Sancionador d'Animals.  

Proposta d’arxiu de l’expedient sancionador incoat per una presumpta 
infracció de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos 
Aprovat per unanimitat 

 
11. 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 
 

 
 
 



  

  

 
Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats  

 
12. Expedient 3301/2020. Subvencions Directes o Nominatives.  

Proposta d’aprovació de la modificació de la base quarta de les bases 
específiques reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
reactivació econòmica de les Franqueses del Vallès arran de la crisi de la 
COVID-19 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda 
 

13. 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 
 

14. Expedient 5073/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva.  
Proposta d’aprovació de 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 
 

15. Expedient 5082/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva.  
Proposta d’aprovació de 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 

 
Règim Intern 

 
16. Expedient 4082/2020. Seleccions de personal i provisions de llocs de treball. 

Proposta d'aprovació de la convocatòria i bases reguladores del procés de 
selecció mitjançant procediment de concurs-oposició per promoció interna, 
d'una plaça vacant a la plantilla del personal funcionari de l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès. 
Aprovat per unanimitat 
 

17. Expedient 4933/2020. Peticions d'espais i recursos.  
Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès, per a l’ampliació de la zona de pati i esbarjo infantil de l’Escola 
Camins en el marc de la situació derivada de la pandèmia de la Covid-19 
4933/2020. 
Aprovat per unanimitat 
 

C) Precs i preguntes 
 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


