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:

27/2020/JGL
Extraordinària i urgent
29/12/2020
14:16 h
14:49 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:

PRESIDENTA
Elisabeth Oliveras i Jorba
SECRETARI ACCIDENTAL
Laura Ferrera Andres
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.
1. Motivació de la urgència
Degudament motivada la urgència de la sessió, s’aprova per unanimitat.
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1. Motivació de la urgència
Sotmesa a votació la urgència de la sessió, s’aprova per unanimitat.
2. Benestar i Cicles de vida. 94/2020/SQDS
Addenda al Conveni col·laboració interadministrativa entre CCVOC i ajuntament pel
cofinançament dels EAIA 2020.
3. Benestar i Cicles de vida. 96/2020/SQDS
Aprovar proposta tècnica d’assignació i distribució d’ajuts per al transport a persones amb
discapacitat i/o dependència de la convocatòria 2020.
4. Benestar i Cicles de vida. 113/2020/SQDS
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l'Assemblea Local de
Creu Roja a Sabadell, any 2020.
5. Educació. 33/2020/SQEDU
Concessió en règim de concurrència competitiva, d’ajuts econòmics de caràcter individual a les
famílies empadronades al municipi i amb fills/es matriculats/des a educació infantil de primer cicle
(0-3 anys) a un centre del municipi, ja sigui públic o privat, destinats al cobriment d’una part de
les quotes del curs 2020/2021.
6. Manteniment de l'espai públic i Infraestructures. 167/2020/SQVPT
Projecte executiu per a la millora de l’enllumenat públic en els passos de vianants poc il·luminats
de Sant Quirze del Vallès – aprovació inicial.
7. Manteniment de l'espai públic i Infraestructures. 297/2020/SQVPT
Cessió de compostadors (8) Campanya de Foment de l'autocompostatge als habitatges de Sant
Quirze del Vallès.
8. Manteniment de l'espai públic i Infraestructures. 59/2020/SQSCR
Adjudicació del contracte del servei de manteniment i inspecció de la xarxa clavegueram
municipal de Sant Quirze del Vallès.
9. Promoció Econòmica. 266/2020/SQDESEC
Aprovació del conveni de cooperació entre els Ajuntaments de Barberà del Vallès, Sabadell i
Sant Quirze del Vallès per a l’execució conjunta del programa SIMBIOSI INDUSTRIAL I ODS:
Motor del canvi cap a l’horitzó 2030 de transformació digital.
10. Promoció Econòmica. 312/2020/SQDESEC
Acceptació de la subvenció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) per
promocionar i impulsar els sectors comercials, de serveis i l'artesania i fomentar la competitivitat
i la qualitat d'aquests sectors afectats econòmicament per la Covid-19 pel Programa de suport
als municipis en l'àmbit del comerç i de l'artesania.
11. Promoció Econòmica. 328/2020/SQDESEC
Acceptació de la subvenció del Programa específic Treball, Talent i Tecnologia, en format de
fons de prestació atorgada per la Diputació de Barcelona.
12. Promoció Econòmica. 337/2020/SQDESEC
Aprovació del conveni entre l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials de
Sant Quirze del Vallès i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per a l’any 2020.
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13. Promoció Econòmica. 339/2020/SQDESEC
Acceptació de la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a la contractació
d’un jove en contracte en pràctiques.
14. Promoció Econòmica. 341/2020/SQDESEC
Acceptació de la subvenció del Pla de Reactivació de l'Ocupació dins del Pla de Xoc de la
Diputació de Barcelona per a la reactivació econòmica i social.
15. Salut Pública. 57/2020/SQSAL
Atorgament de subvenció per a incineració de difunts a benefici de DADES PROTEGIDES.
16. Salut Pública. 58/2020/SQSAL
Atorgament de subvenció per a incineració de difunts a benefici de DADES PROTEGIDES.
17. Salut Pública. 59/2020/SQSAL
Atorgament de subvenció per a incineració de difunts a benefici de DADES PROTEGIDES.
18. Salut Pública. 60/2020/SQSAL
Atorgament de subvenció per a incineració de difunts a benefici de DADES PROTEGIDES.
19. Salut Pública. 61/2020/SQSAL
Atorgament de subvenció per incineració de difunts a benefici de DADES PROTEGIDES.
20. Salut Pública. 62/2020/SQSAL
Atorgament subvenció incineració defunció difunts a benefici de DADES PROTEGIDES.
21. Seguretat Ciutadana. 152/2020/SQSCR
Adjudicació del contracte d’arrendament en modalitat de rènting sense opció de compra, de 4
vehicles de serveis generals transformats per a ús policial (exp. 2016.02).
22. Territori i Medi Ambient. 39/2020/GEC
Devolució de garantia del contracte de subministrament i instal·lació del nou equipament escènic
i grada de la sala històrica de la Patronal.
23. Territori i Medi Ambient. 37/2020/OMA
Denegar la llicència d’obres majors expedient número 37/2020/OMA a DADES PROTEGIDES,
per al canvi d’ús de la planta destinada a aparcament, en relació a l’immoble emplaçat a DADES
PROTEGIDES.
24. Territori i Medi Ambient. 123/2020/SQSCR
Aprovació expedient i inici de la licitació per a la contractació de les obres de construcció d’una
pista coberta amb vestuaris a la zona esportiva de Can Casablanques.
25. Promoció Econòmica. 306/2020/SQDESEC
Conveni per a gestió de la dinamització en un centre comercial per fomentar la professionalització
de l'Associació de Sant Quirze Comerç pel 2020.
26. Promoció Econòmica. 267/2020/SQDESEC
Aprovació del Conveni de cooperació entre els Ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès i
Sant Quirze del Vallès per a l’execució conjunta del programa "Optimització dels ecosistemes
d'innovació"
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27. Promoció Econòmica. 263/2017/SQDESEC
Aprovació de l’Addenda del Conveni entre l’Ajuntament de Sabadell i l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès per al Desenvolupament conjunt del projecte d’especialització i competitivitat territorial
“Vallès Industrial: Innovació i disseny de la Indústria europea”, i acceptació de la subvenció.
28. Promoció Econòmica. 314/2020/SQDESEC
Aprovació 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
extraordinària 2020.

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.

