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:

12/2018/JGL
Ordinària
05/06/2018
17:40 h
18:50 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.
1. Aprovació acta
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S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 22 de maig de 2018.

2. Benestar Social i Gent Gran. 223/2018/SQDS
Aprovació del programa d’activitats estables del Casal d’Avis pel curs 2018-2019
3. Desenvolupament Econòmic i Local. 86/2018/SQDESEC
Acceptació subvencions Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis 2018 i programa
complementari millora i reforma d'equipaments 2018. En matèria de comerç, mercats,
consum i empresa.
4. Desenvolupament Econòmic i Local. 87/2018/SQDESEC
Acceptació subvenció Pla de Modernització de Polígons de la Diputació de Barcelona
5. Educació. 33/2018/SQEDU
Conveni per a la concessió de subvencions per projectes i activitats als centres educatius de
Sant Quirze del Vallès exercici 2018
6. Habitatge. 16/2018/SQHAB
Pròrroga del contracte de cessió temporal de l'habitatge social d'emergència del Sr. DADES
PROTEGIDES i regularització quota de cessió – DADES PROTEGIDES
7. Joventut. 31/2018/SQJOV
Addenda per a la modificació de l’horari de l’estudiant al conveni de col·laboració per a la
formació pràctica entre l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’institut Ribot i Serra
8. Presidència. 94/2018/SQSCR
Exp. responsabilitat patrimonial 114-18-005 – DADES PROTEGIDES
9. Recursos Humans. 99/2018/SQRRHH
Proposta de bases reguladores específiques per a la convocatòria d’un procés de provisió
per comissió de serveis d’un/a tècnic/a de RRHH (Grup A2), pel procediment d’urgència
10. Territori i Medi Ambient. 90/2018/OBR
Atorgar la llicència d’obres majors a DADES PROTEGIDES per construcció d’una piscina ,
emplaçada a l’AV. CAMÍ DEL MAS d’aquest municipi
11. Territori i Medi Ambient. 110/2018/OBR
Atorgar la llicència d’obres majors a DADES PROTEGIDES per construcció d’una piscina,
emplaçada a C MONTCAU d’aquest municipi
12. Territori i Medi Ambient. 256/2017/SQTER
Atorgar la Modificació de la llicència d’obres majors OMA2017/000022 a DADES
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PROTEGIDES concedida per la JGL de 28/11/2017 per la construcció d'habitatge unifamiliar
en testera a c/Mig d’aquest municipi
13. Territori i Medi Ambient. 257/2017/SQTER
Atorgar la llicència d’obres majors, exp.OMA2017/000037 a DADES PROTEGIDES per a la
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al C ORENETA (DE L') d’aquest municipi
14. Territori i Medi Ambient. 1/2018/GAL
Acceptació ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població
afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril
15. Territori i Medi Ambient. 3/2018/GAL
Acceptació subvencions Catàleg de Serveis 2018 de la Diputació de Barcelona
16. Recursos Humans. 96/2018/SQRRHH
Proposta bases reguladores específiques convocatòria borsa tècnics/ques A2 Medi Ambient
i Activitats, pel procediment d’urgència.
17. Recursos Humans. 79/2018/SQRRHH
Bases Generals que regiran els processos selectius per a l’ingrés o accés als cossos de
funcionaris o de personal laboral fix, i per a la formació de borses de treball per a
substitucions, interinitats, etc., quan sigui necessari, 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

Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV): PROTEGIT.
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv

3/3

