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:

28/2021/JGL
Ordinària
05/10/2021
17.40 h
18.07 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 28 de setembre de 2021.
2. Gent gran. 10/2021/SQGG
Programa d’activitats trimestrals, curs 2021/2022, primer trimestre.
3. Gent gran. 12/2021/SQGG
Mes de la Gent Gran, programa d’activitats.
4. Joventut. 40/2021/SQJOV
Aprovació conveni de col·laboració CONTRACTE PROGRAMA 2021 – Consell Comarcal Vallès
Occidental i Ajuntament per al finançament anual del Pla Local de Joventut com estableix la Fitxa
43 del Contracte Programa 2021.
5. Manteniment de l'espai públic i Infraestructures. 182/2021/SQVPT
Retorn de la garantia definitiva del Contracte administratiu d’obres d’asfaltat i la pintura viària en
diversos carrers de Sant Quirze del Vallès - Lot 2: Pintura viària.
6. Presidència. 61/2021/SQSCR
Declaració desistiment reclamació responsabilitat patrimonial: manca esmena deficiències.
7. Presidència. 68/2021/SQSCR
Desestimació reclamació responsabilitat patrimonial. PL 14 ABRIL 5 AV PAISOS CATALANS
16-18 I PARKING.
8. Presidència. 112/2021/SQSCR
Declaració de desistiment per falta d’esmena de sol·licitud.
9. Territori i Medi Ambient. 60/2020/OMA
Estimar la sol·licitud d’en Luis Salguero Rodríguez, en nom i representació de DADES
PROTEGIDES i tenir-lo per desistit en relació a la sol·licitud de llicència d’obres majors
60/2020/OMA per a la construcció d’una piscina emplaçada a DADES PROTEGIDES d’aquest
municipi.
10. Territori i Medi Ambient. 79/2021/SQSCR
Aprovació expedient i inici de la licitació per a la contractació de les obres per a l’adequació de
l’espai d’accés al Complex Esportiu des del carrer Priorat.
11.- Assumptes sobrevinguts
11.1.- Presidència. 23/2021/SQSCR
Presa de raó i conformitat a l’informe de l’Òrgan de contractació en relació al Recurs Especial en
matèria de contractació N-2021-0442 interposat per l’empresa CEL·LULA ACCIÓ CREATIVA,
SL.
11.2.- Educació. 79/2021/SQEDU
JGL- Acceptació de la concessió del recurs “Ciutats Educadores: Finançament de programes de
connexió de temps i espais educatius”, en el marc del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa
de Governs Locals 2020-2023.
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11.3.- Educació. 84/2021/SQEDU
JGL- Acceptació subvenció escoles i centres educatius: Finançament d'escoles municipals.
Catàleg Diputació de Barcelona 2021
11.4.- Educació. 85/2021/SQEDU
JGL- Acceptació subvenció Noves oportunitats educatives 4.10: finançament de projectes
innovadors de transicions educatives. Catàleg Diputació de Barcelona 2021
11.5.- Manteniment de l'espai públic i Infraestructures. 49/2021/SQVPT
Projecte executiu per a la reforma de diferents àrees de jocs infantils al municipi de Sant Quirze
del Vallès – aprovació inicial

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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