D'acord amb la normativa de protecció 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 publicades no incorporen dades de caràcter personal identificades o
identificables. No obstant això, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a través dels tràmits relacionats www.santquirzevalles.cat

ACTA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:
Aixecament:

2010000007
Extraordinària urgent
5 de març de 2010
14:00
14:10

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Antoni Rebolleda Calendario
Pep Llamas i Gironés
Lluïsa Cobo i Fernández
Àngels Ponsa i Roca
Edelmiro Balboa Blanco

CIU
PSC
CIU
PSC
CIU
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARI
Josep González i Ballesteros.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.

ADNSQ-03a
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu.

1. Aprovació dels continguts publicats a la pàgina electrònica municipal
www.santquirzevalles.cat de la informació al ciutadà sobre tràmits municipals
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Aprovar el contingut de la publicació a la pàgina electrònica www.santquirzevalles.cat, de
la informació sobre tràmits referida al següent:
1. Ajuts econòmics individuals a les famílies amb situacions socioeconòmiques
desfavorides de l’Escola Bressol Municipal El Patufet
2. Noces d'or
3. Ajuts econòmics individuals pel pagament de l’Escola Bressol Municipal El Patufet
4. Pensió no contributiva per invalidesa
5. Pensió no contributiva per jubilació
6. Prestació complementària a pensió no contributiva, per invalidesa o jubilació
7. Prestació econòmica per infant a càrrec i per part, adopció o acolliment múltiple
8. Prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats
col·lectius
9. Reconeixement i revisió de la situació de dependència i del dret als serveis i
prestacions vinculades
10. Subvenció per incineració
11. Canvi del vehicle adscrit a una llicència de taxi
12. Transmissió de llicència municipal del servei de taxi
13. Llicència municipal per instal·lació de làpida
14. Ampliació de trams del cànon de l'aigua destinada a usos domèstics
15. Consulta de documents de l'Arxiu Municipal
16. Expedició duplicat de títol de dret funerari
17. Pròrroga de drets funeraris
18. Transmissió de drets funeraris per donació
19. Concessió de la targeta d'armes
20. Expedició d'informe policial
21. Informe municipal d'arrelament social de persones immigrants
22. Títol de família monoparental
23. Títol de família nombrosa
24. Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat
25. Reconeixement o revisió de grau de discapacitat
26. Targeta acreditativa de la discapacitat
27. Targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat
28. Inscripcions a les Activitats Esportives Municipals
29. Comunicació d'obres
30. Llicència urbanística d'edificació
31. Llicència urbanística d'enderroc
32. Llicència demanial d'ús de guals a la via pública
33. Llicència urbanística de 1a Ocupació d'habitatge
34. Llicència urbanística per la construcció, modificació o supressió de guals a la via
pública
35. Llicència d'ocupació de la via pública per instal·lació de taules, cadires i parasols
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36. Bonificació per a famílies nombroses de l'Impost sobre Béns Immobles
37. Exempció per minusvalidesa de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
38. Domiciliacions Bancàries
39. Alta al Padró d'Habitants per naixement (empadronament de nadons)
40. Alta al Padró d'Habitants procedent d'un altre municipi (empadronament)
41. Alta al Padró d'Habitants procedent de l'estranger (empadronament)
42. Alta al Padró d'Habitants sense municipi de procedència (empadronament per
omissió)
43. Baixa del Padró d'Habitants per defunció
44. Baixa del Padró d'Habitants per inscripció indeguda (baixa d'ofici padronal)
45. Canvi de domicili o dades del Padró d'Habitants (empadronament i actualització
de dades)
46. Certificat d'empadronament
47. Certificat de convivència
48. Certificat del nombre d’habitants i habitatges del Padró d’Habitants
49. Certificat històric d'empadronament o convivència
50. Confirmació d'empadronament d'estrangers residents a Espanya (NO ENCSARP)
51. Renovació del Padró d'Habitants dels Estrangers No Comunitaris Sense
Autorització de Residència Permanent (ENCSARP)
52. Volant de convivència
53. Volant d´empadronament

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Josep González i Ballesteros, secretari 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 la Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la
data de la sessió.
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