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:

19/2018/JGL
Ordinària
12/09/2018
15:56 h
16:25 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 actes
S’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió extraordinària i urgent de
10 de juliol de 2018, sessió ordinària de 17 de juliol de 2018 i sessió extraordinària d’1
d’agost de 2018.
2. Benestar Social i Gent Gran. 20/2018/SQDS
Aprovar la justificació dels ajuts de transport adaptat 2017 i la distribució dels ajuts del 2018
3. Benestar Social i Gent Gran. 86/2018/SQDS
Aprovar llistat definitiu i distribució dels Ajuts de Suport a l’escolaritat. Curs 2018-2019
4. Joventut. 41/2018/SQJOV
Addenda modificació horari conveni de pràctiques Ribot i Serra al Canya Jove alumne
dades protegides
5. Presidència. 159/2018/SQSCR
Exp. responsabilitat patrimonial 114-18-007
6. Territori i Medi Ambient. 199/2018/OBR
Llicència d’obres majors per a la construcció de piscina en edifici plurifamiliar dades
protegides
7. Territori i Medi Ambient. 209/2018/OBR
Llicència d’obres majors per reforma interior i ampliació d’habitatge unifamiliar al dades
protegides
8. Territori i Medi Ambient. 4/2018/SQPROTCIV
Aprovació de la subvenció municipal a favor de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
per a les seves activitats de 2018
9. Territori i Medi Ambient. 70/2018/SQTER
Llicència d’obra major per a la reforma i ampliació d’una nau industrial sense ús determinat,
dades protegides
10.1. Cooperació. 4/2018/SQCOOP
Ajuts emergència 2018
10.2. Cooperació. 5/2018/SQCOOP
Ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament
10.3. Territori i Medi Ambient. 72/2018/MEAMB
Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació de Defensa Forestal de Sant Quirze
del Vallès, any 2018
10.4. Territori i Medi Ambient. 5/2018/GAL
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Aprovació conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental per a
l’execució de les obres del projecte “Actuacions per a la prevenció d’incendis forestals al
Vallès Occidental” al terme 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.
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