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:

19/2022/JGL
Ordinària
24/05/2022
13:44 h
14:22 h
Sala Alcaldia

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 i 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.
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.
1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 17 de maig de 2022.
2. Presidència. 14/2022/SQSCR
Estimació responsabilitat patrimonial de reclamació de danys vehicle matrícula 1978LCS a
conseqüència de la caiguda de senyal de trànsit de "perill ressalt" el dia 10/09/2021.
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3. Cultura. 59/2022/GPRES
Acceptació de subvenció en espècie per l'adquisició de novetats editorials en català o en occità
destinades a les biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya.
4. Cultura. 61/2022/GPRES
Acceptació de l’ajut per la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts
escèniques i musicals amb càrrecs al fons Next Generation UE.
5. Cultura. 60/2022/GPRES
Acceptació de l’ajut per l’adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques de
lectura pública de Catalunya.
6. Benestar i Cicles de vida. 28/2022/BEN
Adhesió Bases del Programa DIBA-HESTIA.
7. Benestar i Cicles de vida. 357/2021/FAM
Aprovar proposta de despesa per l’ajut de suport a l’escolaritat de DADES PROTEGIDES.
8. Salut Pública. 21/2022/SQSAL
Atorgament de subvenció per incineració de difunts a benefici de DADES PROTEGIDES.
9. Salut Pública. 25/2022/GPRES
Acceptació subvencions del Servei Salut, concedides per la Diputació de Barcelona Xarxa de
Municipis 2022.
10. Recursos Humans. 57/2022/SQRRHH
Aprovació Oferta Pública d’Ocupació 2022 per l’estabilització de l’ocupació temporal.
11. Territori i Medi Ambient. 26/2022/GEC
Devolució de garantia dipositada pel contracte d’obres de reparació i conservació de la masia de
Can Feliu.
12. Territori i Medi Ambient. 1/2022/OMA
Atorgar la llicència d’obres majors expedient número 01/2022/OMA a DADES PROTEGIDES
com a promotor de l’obra, per la construcció d’una piscina emplaçada a DADES PROTEGIDES,
d’aquest municipi.
13. Territori i Medi Ambient. 4/2022/OMA
Atorgar la llicència d’obres majors expedient número 04/2022/OMA a DADES PROTEGIDES
com a promotor de l’obra, per construcció d’una piscina emplaçada a DADES PROTEGIDES
d’aquest municipi.
14. Territori i Medi Ambient. 67/2022/GPRES
Acceptació recursos tècnics “Estudis de la qualitat de l’aire” atorgats per la Diputació de
Barcelona, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de
Governs Locals 2020-2023
15. Territori i Medi Ambient. 69/2022/GPRES
Acceptació ajuts econòmics “Redacció del PEU Parc dels Torrents” i “Finançament del servei de
protecció civil” de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs
Locals 2020-2023.
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16. Territori i Medi Ambient. 70/2022/GPRES
Acceptació recurs tècnic Avaluació de la qualitat de les aigües de la font de can Molins i la mina
del Colomer atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria del Catàleg
2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.
17. Assumptes sobrevinguts
17.1. Esports. 38/2022/GPRES
Acceptació subvencions del Servei d’Esports, concedides per a la Diputació de Barcelona Xarxa
de Municipis 2022.
17.2. Compres. 16/2022/CMP
Aprovació de les pròrrogues dels contractes privats de diverses pòlisses d’assegurances
mitjançant acord marc a l’ACM (expedients 2018.08, 2019.01 i 2020.01).
17.3. Presidència. 74/2022/GPRES
Acord d’acceptació de recursos econòmics concedits per la DIBA. Cooperació i Participació.
17.4. Recursos Humans. 103/2022/SQRRHH
Bases reguladores específiques de la convocatòria per a la formació d’una borsa de treball de
tècnic/a auxiliar de joventut, grup C1, de l’escala d’Administració especial, per la realització de
funcions d’informació i dinamització en l’àmbit de joventut de naturalesa temporals, que es
produeixen en la plantilla de funcionaris/àries i laborals de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
17.5. Recursos Humans. 102/2022/SQRRHH
Bases reguladores específiques de la convocatòria per a la formació d’una borsa de treball de
tècnics/ques superiors, grup A1, de l’escala d’Administració General, i tècnics/ques superiors,
grup A1, de l’escala d’Administració Especial, tècnics superiors en dret 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.
17.6. Recursos Humans. 105/2022/SQRRHH
Bases reguladores específiques per la cobertura per mobilitat funcionarial, mitjançant comissió
de serveis, d’un lloc de treball de cap de serveis econòmics, reservat a funcionari en la plantilla
municipal.
17.7. Habitatge. 3/2022/PEE
Contracte de cessió d’ús habitatge destinat al “Projecte d’acollida de les persones refugiades per
motius de guerra al país d’origen”.
En aquest punt de l’ordre del dia, el secretari adverteix que no consta a l’expedient informe
d’Intervenció relatiu a la gratuïtat d’aquests recursos públics; consta únicament visat
d’Intervenció.
17.8. Habitatge. 5/2022/PEE
Contracte de cessió d’ús habitatge destinat al “Projecte d’acollida de les persones refugiades per
motius de guerra al país d’origen”.
En aquest punt de l’ordre del dia, el secretari adverteix que no consta a l’expedient informe
d’Intervenció relatiu a la gratuïtat d’aquests recursos públics; consta únicament visat
d’Intervenció.
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17.9. Compres. 60/2022/SQSCR
Adhesió a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’equips d’impressió i
multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, i adjudicació del contracte basat.
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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