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:

23/2021/JGL
Extraordinària i urgent
30/07/2021
14.50 h
14.55 h
Mitjans telemàtics

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

JUNTS-ERC-AM
JUNTS-ERC-AM
JUNTS-ERC-AM
JUNTS-ERC-AM

Excusen la seva absència:
Alexandre Brossa Enrique

JUNTS-ERC-AM

PRESIDENTA
Elisabeth Oliveras Jorba
SECRETÀRIA ACCIDENTAL
Laura Ferrera Andrés
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.
1. Motivació de la urgència
Motivada degudament la urgència de la sessió, s’aprova per unanimitat.
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2. Compres. 21/2021/SQCOMP
Aprovació proposta de despeses de l’assegurança d'edificis i instal·lacions amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (acord marc ACM expedient número 2020.01). Període: 01/06/2021
a 31/05/2022.
3. Cultura. 118/2021/GPRES
Acceptacions recursos materials i tècnics. Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021.
Cultura.
4. Habitatge. 2/2021/PEE
Contracte de cessió d’ús de caràcter temporal de l’habitatge social d’emergència de DADES
PROTEGIDES de Sant Quirze del Vallès.
5. Habitatge. 3/2021/PEE
Contracte de cessió d’us de caràcter temporal de l’habitatge social d’emergència de DADES
PROTEGIDES de Sant Quirze del Vallès.
6. Habitatge. 4/2021/PEE
Finalització del contracte de cessió temporal de l’habitatge social d’emergència de DADES
PROTEGIDES.
7. Joventut. 33/2021/SQJOV
Aprovació programació Festa Major del Canya Jove i Barraques 2021 i despeses i serveis
vinculats.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Laura Ferrera Andrés, secretària 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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