D'acord amb la normativa de protecció i seguretat de dades de caràcter
personal i les indicacions de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades
de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta de Govern Local són en
extracte i no incorporen dades identificades o identificables. No obstant,
pots exercir els drets que s’en deriven al Catàleg de Tràmits o fer una
consulta a protecciodedades@santquirzevalles.cat

Acta de Sessió de Junta de Govern Local
Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:
Aixecament:
Lloc:

14/2018/JGL
Extraordinària i urgent
26/06/2018
15:11 h
15:35 h
Sala Alcaldia

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Hi assisteixen:
Albert Falgueras Cuatrecasas
Elisabeth Oliveras Jorba
Francesc Fernandez Lugo
Marta Baldrich Caselles

JUNTS
JUNTS
JUNTS
ICV

Excusen la seva absència:
Maria Domingo Soler

JUNTS

PRESIDENTA
Elisabeth Oliveras i Jorba
SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant el
seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la seva
abstenció o vot negatiu.
1. Motivació de la urgència
Motivada la urgència de la sessió, s’aprova per unanimitat.
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personal i les indicacions de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades
de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta de Govern Local són en
extracte i no incorporen dades identificades o identificables. No obstant,
pots exercir els drets que s’en deriven al Catàleg de Tràmits o fer una
consulta a protecciodedades@santquirzevalles.cat

2. Presidència. 34/2018/SQSCR
Aprovació de l’expedient de contractació i inici de la licitació per a l'adjudicació del
contracte administratiu mix de subministrament i instal·lació del nou equipament
escènic i grada de la sal històrica de la Patronal.
3. Recursos Humans. 117/2018/SQRRHH
Bases reguladores específiques per a la convocatòria d’un procés de selecció per a
la provisió, pel torn de promoció interna, de 3 places de TAG-Secretaria.
4. Recursos Humans. 118/2018/SQRRHH
Bases reguladores específiques per a la convocatòria d’un procés de selecció per a la
provisió, pel torn de promoció interna, d’1 plaça de Tècnic/a grau mig de Joventut.
5. Recursos Humans. 119/2018/SQRRHH
Bases i convocatòria per a la selecció d’un tècnic/a per a l’execució del programa
“Pla Local de Prevenció i Gestió dels Residus Municipals i Gestió del Verd Urbà
Municipals”, mitjançant nomenament interí per programa.
6. Recursos Humans. 120/2018/SQRRHH
Bases reguladores específiques per a la convocatòria d’un procés de selecció per a
la provisió, pel torn lliure d’una plaça de TAG-assessor/a jurídica (Secretaria).
7. Recursos Humans. 121/2018/SQRRHH
Bases específiques i convocatòria dels processos de selecció pel torn de reserva
especial per al personal laboral fix (funcionarització), i de promoció interna creuada,
pel sistema de concurs-oposició, per a l’accés a places de l’Escala d’Administració
General i Especial de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amoròs, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la
sessió de Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la data de la sessió.
Sant Quirze del Vallès,
CRIPTOLIB_CF_Firma sec

Vist i plau,
CRIPTOLIB_CF_Firma politic
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