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:

10/2020/JGL
Ordinària
16/06/2020
16.38 h
17.40 h
Mitjans telemàtics

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Hi assisteixen:
Elisabeth Oliveras Jorba
Maria Domingo Soler
Alexandre Brossa Enrique
Laura Flos Perez
Josep Coll Aceña

JUNTS-ERC
JUNTS-ERC
JUNTS-ERC
JUNTS-ERC
JUNTS-ERC

Excusen la seva absència:
Cap
PRESIDENTA
Elisabeth Oliveras i Jorba
SECRETARI ACCIDENTAL
Pere Gallego Cañizares
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant el seu
transcurs.
Assisteix també el Sr. Adam Bonnin Blazquez.
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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Al punt número 2 de l’ordre del dia, els integrants de la Junta de Govern Local volen fer constar
la seva voluntat que el límit de 20.000€ corresponent a aquests ajuts sigui ampliable, en funció
de la disponibilitat econòmica i sol·licituds presentades.
Al punt sobrevingut número 14.8, l’alcaldessa demana que consti en acta que inicialment quan
es va llogar aquest local es pretenia que fos principalment per la COMU i Oficina d’Habitatge, per
serveis més prestacionals directes a les persones, les necessitats derivades de la Covid-19 ha
suposat que part de Territori s’haurà de traslladar a aquest local, tot i que l’activitat de Territori
no és directament prestacional als ciutadans.

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 2 de juny de 2020.
2. Benestar i Cicles de vida. 38/2020/SQDS
Ajuts de suport a l’escolaritat per a famílies amb dificultats econòmiques i afectades per la crisi
sanitària i socioeconòmica de la Covid-19.
3. Manteniment de l’espai públic i Infraestructures. 17/2020/SQVPT
Catàleg de serveis 2020 – acceptació subvenció “Adquisició dispositius integrables a la
plataforma Sentilo”.
4. Promoció Econòmica. 44/2020/SQDESEC
Aprovació 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 2019.
5. Promoció Econòmica. 61/2020/SQDESEC
Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a desenvolupar l'acció
"Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la plataforma telemàtica Xaloc”.
6. Territori i Medi Ambient. 6/2020/OMA
Atorgar la llicència d’obres majors expedient número 06/2020/OMA a DADES PROTEGIDES per
la construcció de piscina emplaçat a DADES PROTEGIDES, d’aquest municipi.
7. Territori i Medi Ambient. 13/2020/OMA
Concedir la 1ª pròrroga de la llicència d’obres majors OMA2016/000034 a DADES
PROTEGIDES, amb nou número d’expedient 13/2020/OMA en relació a la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a la finca emplaçada a DADES PROTEGIDES d’aquest
municipi.
8. Territori i Medi Ambient. 16/2019/OMA
Atorgar la llicència d’obres majors expedient número 16/2019/OMA a DADES PROTEGIDES,
per construcció d’habitatge unifamiliar aïllat a DADES PROTEGIDES, d’aquest municipi.
9. Territori i Medi Ambient. 24/2020/OMA
Atorgar la llicència d’obres majors expedient número 24/2020/OMA a DADES PROTEGIDES,
per la construcció de piscina emplaçada a DADES PROTEGIDES, d’aquest municipi.
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10. Territori i Medi Ambient. 26/2020/OMA
Atorgar la llicència d’obres majors expedient número 26/2020/OMA a DADES PROTEGIDES,
per la construcció de piscina emplaçat a DADES PROTEGIDES, d’aquest municipi.
11. Territori i Medi Ambient. 29/2020/OMA
Atorgar la llicència d’obres majors expedient número 29/2020/OMA a DADES PROTEGIDES,
per la construcció de piscina emplaçat a DADES PROTEGIDES, d’aquest municipi.
12. Territori i Medi Ambient. 86/2018/OBR
Tenir per desistit a en/na DADES PROTEGIDES en relació a la sol·licitud de llicència d’obres
majors 86/2018/OBR per a la l’execució d’una reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat
emplaçada a DADES PROTEGIDES, d’aquest municipi.
13. Territori i Medi Ambient. 11/2020/GAL
Acceptació ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals de l’any 2020.
14. Assumptes sobrevinguts
14.1. Serveis Centrals. 109/2020/SQRRHH
Bases reguladores específiques per la cobertura per mobilitat funcionarial, mitjançant comissió
de serveis, d’un lloc de treball d’Agent de Policia Local, reservat a funcionari en la plantilla
municipal.
14.2. Serveis Centrals. 104/2020/SQRRHH
Bases reguladores específiques per a la selecció, amb caràcter temporal, d’una borsa de treball
DE TREBALLADOR/A SOCIAL per cobertura de possibles substitucions o temporalitats.
14.3. Habitatge. 11/2020/SQHAB
Aprovació Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència, d’ajuts econòmics per al
pagament de les rendes de lloguer de persones llogateres d’habitatges a Sant Quirze del Vallès
afectades per la crisi sanitària i socioeconòmica del COVID-19.
14.4. Territori i Medi Ambient. 25/2020/OMA
Atorgar la llicència d’obres majors expedient número 25/2020/OMA a DADES PROTEGIDES,
per la construcció d’una piscina emplaçada a DADES PROTEGIDES, d’aquest municipi.
14.5. Educació. 29/2020/SQEDU
Acceptació dels ajuts econòmics del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020:
Finançament de programes educatius i Finançament d'escoles municipals.
14.6. Educació. 28/2020/SQEDU
Acceptació de la concessió de la subvenció per al Programa Complementari del sosteniment del
servei de l’escola bressol municipal, línia 1 curs 2017-2018.
14.7. Presidència. 158/2019/SQSCR
Resolució d’expedient de responsabilitat patrimonial 158/2019/SQSCR.
14.8. Territori i Medi Ambient. 11/2020/VPT
Aprovació inicial del Projecte executiu de reforma del local de l’avinguda Pau Casals n. 72.
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14.9 Presidència. 11/2020/GAL
Expedient de Subvencions Diputació de Barcelona, Catàleg Xarxa Governs Locals 2020 – Acció
Social i Presidència.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Pere Gallego Cañizares, secretari accidental 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.

