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:

24/2022/JGL
Ordinària
28/06/2022
13:42 h
14:14 h
Sala Alcaldia

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.
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 21 de juny de 2022.
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2. Participació Ciutadana. 94/2022/GPRES
Acceptació de recurs material DIBA. Participació.
3. Cooperació. 35/2022/SQCOOP
Aprovació Pla Municipal de Sensibilització, segon semestre 2022.
4. Benestar i Cicles de vida. 86/2022/GPRES
Acceptacions subvencions atorgades del servei de Benestar i Cicles de Vida convocatòria 2022 –
CCVOC.
5. Gent gran. 12/2022/SQGG
Modificació del Conveni de pràctiques curriculars i de cooperació educativa amb la Universitat
Internacional de Catalunya.
6. Recursos Humans. 126/2022/SQRRHH
Bases reguladores específiques de la convocatòria per a la formació d’una borsa de treball de
tècnics/ques de grau mitjà/diplomat/da, grup de classificació A2, per realitzar funcions de docència
a cobrir possibles substitucions, vacants o temporalitats en els centres educatius públics finançats
per l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
7. Promoció Econòmica. 99/2022/SQDESEC
Acceptació de la Subvenció Solucions cloud per treballar i compartir documents dins l'empresa:
quina em convé més? del Recull d’Activitats de suport teixit empresarial.
8. Promoció Econòmica. 105/2022/SQDESEC
Acceptació de subvenció dissenya la teva estratègia de networking professional (ben fet) i crea
connexions efectives per al teu negoci del recull d’activitats de Suport al teixit empresarial.
9. Medi ambient. 27/2022/VPT
Aprovació inicial del Projecte executiu del camí de la riba del Torrent de la Font del Pont.
10. Medi ambient. 6/2022/ANM
Aprovació segona i última pròrroga dels contractes dels lots 1 i 2 del servei de recollida i acollida
dels animals de companyia perduts, abandonats o comissats.
11. Territori i Medi Ambient. 42/2021/OMA
Atorgar la llicència d’obres majors expedient número 42/2021/OMA a DADES PROTEGIDES com
a promotors de l’obra per la construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de dos habitatges i una
piscina emplaçat a DADES PROTEGIDES, d’aquest municipi.
12. Territori i Medi Ambient. 62/2021/OMA
Atorgar la llicència d’obres majors expedient número 62/2021/OMA a DIVARIAN PROPIEDAD
SAU com a promotors de l’obra, canvi de titular i rehabilitació i pròrroga de la llicència d’obres
238/2005, per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 4 habitatges emplaçat al
C BARCELONA, 82, d’aquest municipi.
13. Manteniment de l'espai públic i Infraestructures. 136/2022/SQVPT
Devolució de la fiança del Contracte de Subministrament per l'adequació de les instal·lacions de
l'enllumenat del camp de futbol municipal (contracte núm. 006/2018).
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14. Assumptes sobrevinguts
14.1. Compres. 106/2021/SQSCR
Aprovació expedient i inici de la licitació del contracte de subministrament de vestuari per a
diferents col·lectius del personal municipal.
14.2. Cooperació. 4/2022/IMM
Concessió d’ajuts directes a les persones refugiades i acollides a Sant Quirze del Vallès
procedents d’Ucraïna.
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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