
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/51  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  24 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 i activitat de control  
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 
 

2. Expedient 5117/2020. Talls de via pública.  
Donar compte del Decret 2020-2459 de data 10 de desembre de 2020 en què 
es resol la coordinació per tall del carrer Riera, direcció al carrer Céllecs 
 

B) Part resolutiva  
 

Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats 
 

3. Expedient 86/2016. Conveni de col·laboració (Dinamització).  
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d’ús del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

4. Expedient 122/2016. Conveni de col·laboració (Dinamització).  
Proposta d’aprovació de pròrroga de la cessió d'ús del Viver d’Empreses 
Aprovat per unanimitat 
 

5. 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 



 
 

6. Expedient 4638/2020. Autoritzacions de Venda Ambulant.  
Proposta d’aprovació d’altes i concessió de llicències per a l’ocupació de 
terreny d’ús públic en els diferents mercats municipals setmanals 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda 
 

7. Expedient 5849/2020. Ajornament o Fraccionament de Deutes.  
Proposta de fraccionament de pagament de la liquidació de la Taxa de 
tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats 
amb incidència ambiental 
Aprovat per unanimitat 
 

Obres, Serveis i Mobilitat 
 

8. Expedient 3746/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió d’una llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2020/3746 a Nedgia Catalunya, SA, per obrir una cala per realitzar la 
substitució d’una vàlvula de la xarxa de gas de 2 metres de longitud i d’1 
metre d’ample, a executar a la plaça de l’Ajuntament, 4 d’aquest terme 
municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 5096/2019. Actuacions Preparatòries de Contractes.  
Proposta d’acord de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus 
Patronats Municipals d’adhesió al contracte derivat 2015.05-D02 de l’acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament 
Local a l’empresa Endesa Energia, Sau 
Aprovat per unanimitat 
 

Participació i Relacions Ciutadanes 
 

10. Expedient 5746/2020. Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o 
Derogació).  
Proposta d'aprovació del Pla Director de Participació Ciutadana de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 
Pla de Barris 

 
11. Expedient 984/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva.  

Proposta de reconeixement de l’obligació de pagament de la subvenció per a 
la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit 
delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de les Franqueses del Vallès, any 
2020 atorgada a l’expedient d’ajuts a la rehabilitació 984/2020 
Aprovat per unanimitat 
 

 
 



  

  

 
 
Processos Estratègics 

 
12. Expedient 4701/2019. Procediment Genèric  

Proposta d'aprovació del Pla d'Actuació Municipal 2020-2023 de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 

 
Polítiques Socials i Habitatge 

 
13. Expedient 4096/2018. Procediment de Contractació.  

Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei d’atenció 
psicològica adreçat, principalment, a dones que hagin patit o pateixin violència 
masclista, i servei d’atenció psicològica a menors que es troben en situació de 
risc social 
Aprovat per unanimitat 
 

14. Expedient 2526/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva.  
Proposta d'aprovació del pagament dels imports definitius per a l'educació 
escolar del curs 2020-2021 
Aprovat per unanimitat 
 

15. Expedient 4556/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva.  
Proposta d'aprovació de la concessió de subvencions a entitats per a 
activitats relacionades amb les polítiques socials per a l'any 2020. 
Aprovat per unanimitat 
 

Règim Intern 
 

16. Expedient 5250/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del subministrament, en 
règim de lloguer, de fonts amb connexió a xarxa d’aigua osmotitzada, per 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

17. Expedient 5722/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei de distribució 
automàtica de begudes calentes i refrescants, productes alimenticis sòlids i 
líquids envasats mitjançant màquines expenedores ubicades a la casa 
consistorial de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Sanitat i Salut Pública 
 

18. Expedient 5225/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei de recollida, 
acollida i assistència d’animals domèstics de companyia i animals salvatges 
urbans abandonats, perduts, ferits o decomissats 
Aprovat per unanimitat 
 

 



 
Urbanisme 

 
19. Expedient 4143/2020. Llicències Urbanístiques.  

Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforma i canvi d’ús d’un local a habitatge en planta baixa d’edifici existent 
amb emplaçament al carrer d’Eivissa, 8, Baixos (referència cadastral 
1879104DG4017N0002TL) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

20. Expedient 4197/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció 
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres emplaçat en la parcel·la del carrer de 
les Agudes, 39, amb referència cadastral 1898206DG4019N0001XY, de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

21. Expedient 4201/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforma i canvi d’ús d’un local a habitatge en planta baixa d’edifici existent 
amb emplaçament al carrer de la Riera, 5, Local Baixos (referència cadastral 
1486611DG4018N0001BS) d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

22. Expedient 5353/2020. Llicències Urbanístiques.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres d’ampliació de 
la nau de fabricació número 3 del complex industrial amb emplaçament al 
camí antic de Vic, 3 (parcel·la 17+19 del Sector V), amb referència cadastral 
1086205DG4018N0001OS, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

23. 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 
 

24. Expedient 2525/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva.  
Proposta d'aprovació del pagament dels imports definitius per a la realització 
d'activitats extraescolars per al curs 2020-2021 
Aprovat per unanimitat 
 

Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 
 

25. Expedient 3636/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació relatiu al servei de 
retirada de vehicles de la via pública i trasllat a les zones habilitades com a 
dipòsit 
Aprovat per unanimitat 
 
 
 



  

  

26. Expedient 5190/2020. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació relatiu al 
subministrament, mitjançant arrendament operatiu de dos vehicles per a 
donar servei a la Policia Local de les Franqueses del Vallès, degudament 
logotipats i transformats a l’efecte 
Aprovat per unanimitat 
 

27. 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 
 

28. Expedient 5916. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). 
Proposta d’aprovació de l’acceptació de la distribució dels increments 
d’imports en els mòduls de referència dels professionals en relació amb els 
equips bàsics d’atenció social corresponent a l’any 2018, dins del conveni 
de col·laboració per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, subscrit amb el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
Aprovat per unanimitat 
 

29. Expedient 5907/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció) 
Proposta d'aprovació del contingut i la signatura de la modificació de 
l'addenda de pròrroga per a l'any 2020 dels serveis i programes inclosos a 
l'exercici 2019 en el conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació 
dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d'igualtat, per al període 2016-2019, amb els ajuntaments de l'àrea bàsica 
de serveis socials resta del Vallès Oriental. 
Aprovat per unanimitat 
 

30. Expedient 8353/2016. Conveni de col·laboració.  
Proposta d’aprovació del contingut i la signatura de l’addenda de pròrroga 
per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el 
conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, 
altres programes relatius als benestar social i polítiques d’igualtat, per al 
període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’àrea bàsica 
de serveis socials 
Aprovat per unanimitat 
 

31. Expedient 823/2015. Conveni de col·laboració.  
Proposta d’aprovació de la liquidació dels projectes de l’addenda per al 
2019 del V Conveni Interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, 
la programació i el finançament dels serveis socials. 
Aprovat per unanimitat 

 

 
C) Precs i preguntes 
 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 


