
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/47  La junta de govern local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  26 de novembre 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 i activitat de control  
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

Participació i Relacions Ciutadanes 
 

2. Expedient 5181/2020. Campanyes d'Imatge i Promoció.  
Donar compte de les actuacions dutes a terme per a la gestió de les 
audiències públiques de l’Equip de Govern amb la ciutadania de les 
Franqueses del Vallès, organitzades per l’Àrea de Participació i Relacions 
ciutadanes 
 

3. Expedient 5182/2020. Òrgans Col·legiats (Constitució, Modificació o 
Supressió)  
Donar compte del Decret 2020-2271 de 18 de novembre, en què es resol 
crear la Comissió de treball per reduir l’impacte del soroll produït per les 
indústries del Polígon Industrial Pla de Llerona 
 

Règim Intern 
 

4. Expedient 5227/2019. Seleccions de personal i provisions de llocs de treball. 
Donar compte del Decret de l'alcalde 2020-2175 de 8 de novembre, en què 
es resol aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés de 
selecció per a la creació d'una borsa de treball de Treballador/a social i 
Educador/a social 
 



5. Expedient 4633/2020. Seleccions de personal i provisions de llocs de treball. 
Donar compte decret de l'alcalde núm. 2020-2176 de 8 de novembre, en què 
es resol aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés de 
selecció per a la creació d'una borsa de treball d'Oficial 1a de la Brigada 
municipal d'obres 
 

B) Part resolutiva  
 

Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats 
 

6. Expedient 3302/2020. 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 
 

7. Expedient 5215/2020. Convenis (aprovació, modificació o extinció).  
Proposta d’aprovació del Conveni de Col·laboració entre els ajuntaments 
d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Canovelles, Figaró-Montmany, la Garriga, 
Tagamanent i les Franqueses del Vallès per a la promoció i desenvolupament 
econòmic 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda 
 

8. Expedient 127/2016. Formalització del Contracte de Gestió de Servei Públic 
mitjançant la modalitat de Concessió, per Procediment obert, Oferta 
econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d’adjudicació.  
Proposta d’aprovació de l'estat de comptes del primer trimestre de 2020 i 
compensació del Cànon per la gestió del servei d’aigua potable amb els 
rebuts municipals pel servei de distribució i subministrament d’aigua 
Aprovat per unanimitat 
 

Règim Intern 
 

9. Expedient 842/2015. Adhesions.  
Proposta d’aprovació de la quota / aportació de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès per a l’exercici 2021 al Consorci Teledigital Granollers, 
com a membre consorciat 
Aprovat per unanimitat 

 
Urbanisme 

 
10. Expedient 4891/2020. Llicències urbanístiques.  

Proposta de concessió d'una llicència urbanística per a la parcel·lació de la 
finca registral 1016, situada al carrer de la Serra, 40, referència cadastral 
1384710DG4018S0001DB de les Franqueses del Vallès 
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.  



  

  

Cultura, Educació, Infància i Joventut 
 

12. Expedient 5095/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d’adhesió del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut al Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de 
l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

13. Expedient 4022/2019. Planejament de Desenvolupament (Modificació). 
Proposta relativa a l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del 
sector R (Can Garriga) al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 6353/2019. Planejament de Desenvolupament (Modificació). 
Proposta relativa a l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització del Sector 
R (Can Garriga) al terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

 
C) Precs i preguntes 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


