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 se’n 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:

20/2018/JGL
Ordinària
25/09/2018
17:35 h
18:05 h
Sala Alcaldia

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Hi assisteixen:
Elisabeth Oliveras Jorba
Albert Falgueras Cuatrecasas
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 12 de setembre de
2018.
2. Cooperació. 9/2018/SQCOOP
Aprovació Pla de sensibilització 2018-2019
3. Desenvolupament Econòmic i Local. 39/2018/SQDESEC
Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès
Occidental i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per al desenvolupament del Programa
Treball i Formació, convocatòria 2017.
4. Recursos Humans. 149/2018/SQRRHH
Nomenament interí Sr. Eduard Vázquez Fernández.
5. Territori i Medi Ambient. 34/2018/SQSCR
Adjudicació del contracte mixt de Subministrament i instal·lació del nou equipament escènic i
grada de la sala històrica de la Patronal
6. Territori i Medi Ambient. 268/2017/SQTER
Atorgar la llicència d’obres majors OMA2017/000039 a dades protegides per a Reforma i
ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres a dades protegides
6.1.
Recursos Humans. 185/2018/SQRRHH
Bases i convocatòria que han de regir el procés selectiu per la creació d’una borsa de treball
de mestres per l’Escola d’Adults, per substitucions i necessitats urgents.
6.2.
Esports. 207/2018/SQSCR
Adjudicació del contracte del servei de monitoratge de les activitats esportives municipals.
6.3.
Desenvolupament Econòmic i Local. 211/2018/SQSCR
Aprovació expedient i inici de la licitació per a la contractació del
manteniment de l’enllumenat de Nadal de Sant Quirze del Vallès.

lloguer, instal·lació i

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.
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