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:

2010000002
Extraordinària urgent
22 de gener de 2010
13:00
13:15

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. Sol·licitud inclusió actuació al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local, aprovat pel Real Decreto-ley 13/2009, de 26 d'octubre
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Sol·licitar la inclusió al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local de les
actuacions d’inversió que es citen a continuació i amb els imports que també s’expressen:
1. Actuacions per la mobilitat sostenible entre el Parc de Can Feliu i l’estació de
Ferrocarrils, 250.000,00 €.
2. Projecte per la millora de l’eficiència energètica de la biblioteca, 60.000,00 €.
3. Projecte de millores al Casal d’Avis, 40.000,00 €.
4. Projecte de millores als Centres Escolars, 140.000,00 €.
5. Projecte d’adequació del Gimnàs Municipal i ventilacions dels vestidors de la
piscina municipal de Can Casablanques, 445.000,00 €.
6. Projecte de millores a l’edifici dels vestidors de la piscina municipal de les Fonts,
100.416,00€.
7. Projecte de reparació del col·lector de Can Pallars, 100.000,00 €.
8. Actuacions de millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic, 440.000,00
€.

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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