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:

4/2021/JGL
Ordinària
23/02/2021
17:45 h
18:28 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-AM
JUNTS-ERC-AM
JUNTS-ERC-AM
JUNTS-ERC-AM
JUNTS-ERC-AM

Excusen la seva absència:
Cap
PRESIDENTA
Elisabeth Oliveras 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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1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2021.
2. Benestar i Cicles de vida. 2/2021/GAL
Acceptació subvenció ajuts d'urgència social 2020 del CCVOC
3. Benestar i Cicles de vida. 5/2021/GAL
Acceptació subvenció Servei intervenció socioeducativa SIS 2020 del CCVOC
4. Benestar i Cicles de vida. 6/2021/GAL
Acceptació subvenció ajuts pobresa energètica 2020 del CCVOC
5. Cooperació. 4/2021/SQCOOP
Autorització despesa ajuts d’emergència 2021
6. Recursos Humans. 18/2021/SQRRHH
Bases reguladores de la convocatòria per la provisió temporal per mobilitat funcional, mitjançant
comissió de serveis, de 4 llocs de treball d’agent de policia local, reservat a funcionari, i la
constitució de borsa de treball.
7. Recursos Humans. 19/2021/SQRRHH
Bases reguladores específiques per a la convocatòria d’un procés de selecció per a constituir
una borsa de subalterns (Grup GP), pels llocs de treball d’auxiliar de serveis informadors/es i
auxiliar de serveis d’escoles per a la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats
de conserges de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
8. Recursos Humans. 35/2021/SQRRHH
Bases reguladores específiques de la convocatòria per a la formació d’una borsa de treball de
tècnics/ques d’educació, grup A2, de l’escala d’Administració especial, per a la realització de
treballs temporals, substitucions i interinitats, que es produeixen en la plantilla de
funcionaris/àries de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
9. Salut Pública. 4/2021/SQSAL
Atorgament de subvenció per a incineració de difunts a benefici de DADES PROTEGIDES.
10. Salut Pública. 5/2021/SQSP
Primera pròrroga dels contractes dels lots 1,2,3 i 4 del servei de control integral de plagues, i
control i prevenció de la legionel·losis, control de la processionària del pi i control de coloms i
cotorres.
11. Salut Pública. 8/2021/SQSP
Conveni col·laboració entre l’ajuntament i les oficines de farmàcia per l’abordatge de les
violències masclistes, en el mar del programa Mascareta-19.
12. Territori i Medi Ambient. 1/2021/VPT
Aprovació inicial de la modificació del Projecte Executiu per a les obres de connexió de la Via
Verda que prové de Bellaterra amb el carrer de l’Oreneta de Sant Quirze del Vallès.
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13. Territori i Medi Ambient. 66/2020/OMA
Concedir la modificació proposada al Exp. d’Obres Majors 66/2020/OMA atorgada per la JGL en
data 04/06/2019 i número d’exp. 41/2018/OBR a DADES PROTEGIDES, amb els canvis que
s’exposen que impliquen un increment de pressupost de 36.687,00€ de l’obra emplaçada a
DADES PROTEGIDES d’aquest municipi.
14. Territori i Medi Ambient. 152/2019/OBR
Esmenar l’error material consistent en el número de la liquidació d’import 19.337,16 €
corresponent a l’execució de la part proporcional d’urbanització pendents d’executar de la finca
3.J.7, on posa “anul·lar número de liquidació 201944634”… ha de posar “número de liquidació
201944635
15. Territori i Medi Ambient. 264/2019/OBR
Atorgar la llicència d’obres majors expedient número 264/2019/OBR a DADES PROTEGIDES
com a promotors de l’obra, per la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat emplaçat a DADES
PROTEGIDES d’aquest municipi.
16. Presidència. 142/2020/SQSCR
Aprovació expedient i inici de la licitació per a la contractació del servei per l’assessorament i
defensa jurídica de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès davant la jurisdicció del Contenciós
Administratiu.
17. Assumptes sobrevinguts
17.1. Presidència. 103/2020/SQSCR
Desestimació reclamació responsabilitat patrimonial per caiguda. Rambla Lluís Companys,
alçada núm. 4.
17.2. Serveis Centrals. 217/2019/SQSCR
Aprovació expedient i inici de la licitació per a la contractació del servei de notificació i
correspondència de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

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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