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:

13/2018/JGL
Ordinària
19/06/2018
17:40 h
18:00 h
Sala Alcaldia

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

JUNTS
JUNTS
JUNTS
JUNTS
ICV

Excusen la seva absència:
Cap
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. Els assumptes sobrevinguts s’han inclòs a l’ordre del dia també per
acord unànime dels membres presents.
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1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 5 de juny de 2018.
2. Benestar Social i Gent Gran. 106/2018/SQDS
Acceptació subvenció “Finançament de l’àmbit de Benestar Social 2018” de la
Diputació de Barcelona
3. Coeducació i Polítiques de Gènere. 18/2018/SQCOED
Aprovació del Protocol d’actuació contra les agressions sexistes a la Festa Major de
Sant Quirze del Vallès
4. Cultura. 36/2018/SQCUL
Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona del fons “Activitats culturals
de les festes majors”
5. Joventut. 33/2018/SQJOV
Aprovació conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball
entre l'institut Ribot i Serra i l'ajuntament de Sant Quirze del Vallès
6. Presidència. 203/2017/SQSCR
Exp. responsabilitat patrimonial 114-17-012 – Dades protegides
7. Salut Pública. 26/2018/SQSAL
Sol·licitud subvenció per a incineració de difunts
8. Assumptes sobrevinguts
8.1. Recursos Humans. 113/2018/SQRRHH
Bases i convocatòria del procediment selectiu, per a la provisió definitiva mitjançant
concurs oposició lliure, d’una plaça de tècnic/a mig Esports, prevista a l’OPO-2018.
8.2. Recursos Humans. 111/2018/SQRRHH
Bases i convocatòria del procediment extraordinari per la taxa addicional
d’estabilització de l’ocupació temporal, per a la provisió definitiva mitjançant concurs
oposició, de les places previstes a l’OPO-2018.
8.3. Recursos Humans. 112/2018/SQRRHH
Bases i convocatòria del procediment selectiu, per a la provisió definitiva mitjançant
concurs oposició lliure, d’una plaça de tècnic/a auxiliar biblioteca, prevista a l’OPO2018.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
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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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