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:

16/2020/JGL
Ordinària
01/09/2020
17.47 h
18.51 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 Jorba
SECRETÀRIA 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.
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1. Benestar i Cicles de vida. 78/2020/SQDS
Conveni de cooperació entre la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès (Pràcticum III).
2. Benestar i Cicles de vida. 337/2019/SQDS
Acceptació subvencions CCVO.
3. Participació Ciutadana. 29/2020/SQPART
Pròrroga i modificació del conveni de l’Associació Esplai La Flama.
4. Participació Ciutadana. 43/2020/SQPART
Acceptació del recurs concedit per la Diputació de Barcelona dintre del marc del Catàleg de la
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020.
5. Benestar i Cicles de vida. 38/2020/SQDS
Atorgament ajuts de suport a l'escolaritat.
Aquest punt de l’ordre del dia es deixa sobre la mesa.
6. Manteniment de l'espai públic i Infraestructures. 85/2020/SQVPT
Projecte de les obres del granallat de les voreres de la zona del Mas Duran de Sant Quirze del
Vallès – aprovació inicial.
7. Manteniment de l'espai públic i Infraestructures. 155/2020/SQVPT
Cessió de compostadors domèstics per a dur a terme la Campanya de foment de
l'autocompostatge als habitatges de Sant Quirze del Vallès.
8. Manteniment de l'espai públic i Infraestructures. 163/2020/SQVPT
Contracte del servei de manteniment dels ascensors, aparells elevadors i portes automàtiques
dels edificis i equipaments municipals de Sant Quirze del Vallès – pròrroga 01/10/202031/09/2021.
9. Territori i Medi Ambient. 8/2020/VPT
Ampliació termini execució lot 2 contracte tancament lateral pista esportiva.
10. Territori i Medi Ambient. 78/2020/SQSCR
Aprovació expedient i inici de la licitació per a la contractació de les obres de reforma del local
situat a l’Avinguda Pau Casals 72 per a oficines municipals i de la COMU.
11. Presidència. 11/2020/SQSCR
Declarar suspensió del contracte d’arrendament del local A de l’avinguda Pau Casals 72-82.
12. Presidència. 31/2020/SQSCR
Declaració de desistiment reclamació responsabilitat patrimonial.
13. Territori i Medi Ambient. 9/2019/OMA
Atorgar llicència d’obres majors de l’expedient 9/2019/OMA a DADES PROTEGIDES, per a la
construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la finca emplaçada a DADES PROTEGIDES.
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14. Territori i Medi Ambient. 16/2020/OMA
Atorgar la llicència d’obres majors núm. 16/2020/OMA a DADES PROTEGIDES, per a la
construcció d'una piscina descoberta a la finca emplaçada a DADES PROTEGIDES.
15. Territori i Medi Ambient. 30/2020/OMA
Atorgar llicència municipal d’obres majors 30/2020/OMA a DADES PROTEGIDES, per a la
realització de les obres de reforma interior que afecten a les dues entitats resultants de la divisió
horitzontal, emparada en la llicència urbanística resolta en data 19/03/2019 mitjançant Decret
d’Alcaldia núm. 20191062 (Exp. núm. 44/2018/OBR), en relació a l’edifici emplaçat a DADES
PROTEGIDES.
16. Territori i Medi Ambient. 49/2020/OMA
Atorgar la llicència d’obres majors de l’expedient número 49/2020/OMA, a DADES
PROTEGIDES, per a la construcció d’una piscina emplaçada a DADES PROTEGIDES.

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.
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