
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/50  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  17 de desembre 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 a la reactivació 
econòmica de les Franqueses del Vallès arran de la crisi de la Covid-19 
Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials i Habitatge 
 

3. Expedient 3603/2019. Contractacions  
Proposta d’aprovació de la cessió del contracte de serveis per a la gestió del 
programa de diversitat i convivència de les Franqueses del Vallès, formalitzat 
entre l’empresa Tuti Serveis Pedagògics i Socials, SL, i aquest ajuntament 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 5568/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció)  
Proposta d'aprovació de la previsió de despesa del servei de teleassistència 
domiciliària pels anys 2020 i 2021. 
Aprovat per unanimitat 



Règim Intern 
 

5. Expedient 5705/2020. Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball. 
Proposta d'aprovació de la convocatòria i bases reguladores que han de regir 
el procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a 
mitjà/na de dinamització econòmica, subgrup A2, mitjançant concurs-oposició 
a l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 
 

6. Expedient 2965/2020. Sancionador d'Animals.  
Proposta de resolució sancionadora de l’expedient sancionador incoat per 
infracció de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 3376/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació relatiu al servei de 
custòdia i dipòsit de vehicles abandonats, accidentats, robats o immobilitzats 
o embargats per diligències policials o per ordre administrativa o judicial 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

8. Expedient 4651/2018. Llicència Urbanística.  
Proposta d'aprovació de la liquidació definitiva de l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres de la llicència de l'expedient d’obres 
majors 4651/2018 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 2075/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres 
d’ampliació de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres consistent en l’ampliació de 
la planta segona per a la creació d’un nou habitatge amb emplaçament a la 
carretera de Cànoves, 110 (referència cadastral 2093626DG4029S0001OK), 
del terme municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 3853/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a la legalització 
de les obres d’enderroc del nucli dels lavabos a la PB de l’edifici de pallissa-
menjador i de la P1 de l’edifici de la masia, d’impermeabilització de la rampa 
exterior de comunicació dels patis, i de reparació i millora del paviment de la 
pista exterior, amb emplaçament a Can Santa Digna (parcel·la 14 del polígon 
15), amb referència cadastral 08085A015000140000DE 
Aprovat per unanimitat 

 

C) Precs i preguntes 
 

   

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 


