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RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Jordi Vidal Perez
Antoni Rebolleda Calendario
Jaume Cols Petit
Edelmiro Balboa Blanco
Josep Antoni Delgado Rivera

CIU
CIU
PSC-PM
PP
CIU
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARI
Joan Cabré Gascón
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
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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. Conveni de col·laboració entre el Consorci per l'Ocupació i la Promoció
Econòmica del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, pel
desenvolupament del programa d'Itineraris Personals d'Inserció, en el marc del
Projecte Impuls-Treball
ANTECEDENTS DE FET
Atès que el Plenari del Consorci, en sessió de data 29 de gener, aprovà el Document
d’Acord del Pla Estratègic Vallès Avança 2008-2013.
Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze, com a organisme consorciat, participa activament
en aquestes accions.
Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze va aprovar en data 2 de novembre de 2011 per
Junta de Govern Local, el Conveni de col·laboració entre el Consorci per l'Ocupació i la
Promoció Econòmica del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per al
desenvolupament dels programes del Pla d'Acció 2010-2011.
Atès que aquest Conveni regula l’execució del Programa d’Itineraris Personals d’Inserció,
en el marc del Projecte Impuls-Treball durant els anys 2011 i 2012.
Atès que l’execució d’aquest projecte ocasiona despeses quant a la utilització dels espais
del Centre de Desenvolupament Econòmic Masia Can Barra.
FONAMENTS DE DRET
1. Resolució TRE/2665/2010, de 30 de juliol, per la que s’obre la convocatòria per a la
presentació de sol·licituds de concessió de subvencions per a la realització d’accions
per a l’ocupació amb entitats locals, dins el Projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011,
que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el “Conveni de col·laboració entre el Consorci per l'Ocupació i la
Promoció Econòmica del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, pel
desenvolupament del programa d'Itineraris Personals d'Inserció, en el marc del Projecte
Impuls-Treball”, que s’annexa a aquesta proposta.
Segon .-

Comunicar l’acord als interessats.
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DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Joan Cabré Gascón, 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 la Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la
data de la sessió.
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