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:

20/2022/JGL
Ordinària
31/05/2022
13:41 h
13:50 h
Sala Alcaldia

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Hi assisteixen:
Maria Domingo Soler
Alexandre Brossa Enrique
Josep Coll Aceña

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

Excusen la seva absència:
Elisabeth Oliveras Jorba
Laura Flos Perez

JUNTS-ERC-AM
JUNTS-ERC-AM

PRESIDENTA
Maria Domingo Soler
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.
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. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 24 de maig de 2022.
2. Habitatge. 12/2022/SQHAB
Contractes arrendament habitatges COMU - Mas Duran III, baixos 1ª, baixos 2ª, baixos 6ª i baixos
7ª, Les Fonts 1º6ª.
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3. Habitatge. 2/2022/PEE
Pròrroga del contracte de cessió temporal de l’habitatge social d’emergència de DADES
PROTEGIDES de Sant Quirze del Vallès.
4. Igualtat. 39/2022/GPRES
Aprovar documents comptables CIC departament Drets Civils i Gènere.
5. Benestar i Cicles de vida. 17/2022/FAM
Aprovació de les Bases i convocatòria dels Ajuts de Suport a l’escolaritat.
6. Recursos Humans. 95/2022/SQRRHH
Convocatòria i bases específiques reguladores per a la selecció, mitjançant concurs, d’un
Tècnic/ca Superiors per a l’execució d’un programa no estructural, mitjançant nomenament interí
per programa
7. Territori i Medi Ambient. 38/2022/GEC
Desestimar la sol·licitud de devolució de la garantia dipositada per a l’adjudicació del contracte
mixt d’obres i subministrament per la reforma del local de l’avinguda Pau Casals núm. 72 destinat
a oficines municipals i de la COMU.
8. Territori i Medi Ambient. 9/2022/OMA
Atorgar la llicència d’obres majors expedient número 09/2022/OMA a DADES PROTEGIDES com
a promotora de l’obra, per construcció d’una piscina emplaçada a DADES PROTEGIDES, d’aquest
municipi.
9. Territori i Medi Ambient. 55/2022/SQTER
Aprovar l’acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball del cicle formatiu
projectes d’edificació amb el centre La Salle de Gràcia i la Sra. Elena Torres Jiménez.
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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