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:

2013000025
Extraordinària urgent
24 de desembre de 2013
12:00
12:30

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Edelmiro Balboa Blanco
Antoni Rebolleda Calendario
Jaume Cols Petit
Josep Antoni Delgado Rivera
Mercè Vallès Corominas

CIU
CIU
PSC-PM
PP
CIU
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
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. Motivació de la urgència
Motivada la urgència de la sessió, s’aprova per unanimitat.
2. Correcció error material pcap contractació subministrament combustible per a
vehicles i maquinària de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
Atès que en data 17 de desembre de 2013, la junta de govern local ha aprovat l’expedient
de contractació i l’inici de la licitació per a l’adjudicació del contracte administratiu de
subministrament combustible per als vehicles i maquinària de l’Ajuntament.
Atès que s’ha detectat un error material en la fórmula objectiva prevista a la clàusula 5.2.
del plec de clàusules administratives particulars, que ha de servir de criteri d’adjudicació.
Atès l’informe tècnic de 23 de desembre de 2013.
FONAMENTS DE DRET
Article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Corregir l’error material existent a la clàusula 5.2. del plec de clàusules
administratives particulars que regeix la contractació del subministrament del combustible
per als vehicles i maquinària de l’Ajuntament, en el sentit següent:
On diu:
“ofertes de cada empresa licitadora:
P GA= (p - d)* 0,155
P B95= (p - d)* 0,845, on
p= PVP mig de cada combustible durant el període
juliol, agost, setembre, octubre de 2013.
d= descompte aplicable, resultant de l'aplicació del %
ofert al PVP mig de cada combustible.
l= litres de consum segons l'escenari proposat.
En segon lloc es sumaran els imports resultants per
tal d'obtenir els preus globals de cada licitador:
PG = PGA + PB95
Finalment s'aplicarà la fórmula següent:
100 * (PGB/PG) = P
on
PGB= preu global més baix
PG= preu global de l'oferta que es valora”

Ha de dir:
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“ofertes de cada empresa licitadora:
P GA (preu gasoil) = (p - d)* 0,845* l
P B95 (preus benzina sense plom 95) = (p - d)* 0,155* l,
On
p= PVP mig de cada combustible durant el període
juliol, agost, setembre, octubre de 2013.
d= descompte aplicable, resultant de l'aplicació del %
ofert al PVP mig de cada combustible.
l= litres de consum segons l'escenari proposat al PPT. 21.200 litres.
En segon lloc es sumaran els imports resultants per tal d'obtenir els preus globals (PG) de cada
licitador:
PG = PGA + PB95
Finalment s'aplicarà la fórmula següent:
100 * (PGB/PG) = P
on
PGB= preu global més baix
PG= preu global de l'oferta que es valora
P= puntuació assolida per cada oferta”

Segon. Publicar aquest acord al perfil del contractant de l’Ajuntament.

3. Fons reservats a emergències 2013
ANTECEDENTS DE FET
1. Atès que les Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de
cooperació al desenvolupament preveuen destinar un 10% del pressupost de projectes
de cooperació a projectes d’emergències.
2. Atès que l’any 2013 disposem de 7.039,89 euros per a emergències.
3. D’acord amb la proposta tècnica de la Regidoria de Cooperació, de data 9 de
desembre de 2013.
FONAMENTS DE DRET
Vist el que disposa l’article 8.2 de les Bases particular reguladores de la concessió d’ajuts
a projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per les ONG i entitats
solidàries de Sant Quirze del Vallès.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar la disposició i obligació següent:
PARTIDA

TERCER

CONCEPTE

IMPORT

1300 2311 4800000

Ateneu del Món

Assistència mèdica a Síria: compra i
medicalització ambulància

7.000€

Segon.- Comunicar aquesta resolució als serveis d’Intervenció i Tresoreria.

4. Atorgament nou termini sol·licitud subvencions entitats 2013
ANTECEDENTS DE FET
En el Butlletí Oficial de la Província de 12 de novembre de 2013 es va publicar l’acord de
junta de govern local de 5 de novembre de 2013 d’aprovació de les bases reguladores
particulars de la convocatòria de subvencions a associacions en matèria de serveis a les
persones i associacions de veïns per a l’any 2013.
Atesa la conveniència d’atorgar un nou termini per a la presentació de sol·licituds
d’aquestes subvencions, fins al proper 31 de desembre de 2013.
FONAMENTS DE DRET
Article 47 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Atorgar un nou termini, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci
d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, per a la presentació de sol·licituds de
subvencions a associacions en matèria de serveis a les persones i associacions de veïns
per a l’any 2013, que finalitzarà el proper 31 de desembre de 2013.
Segon.- Disposar la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament.

5. Acceptació subvenció Generalitat pel Programa del Suport Socioeducatiu
ANTECEDENTS DE FET
Atès que en data 20 de maig de 2013 es va sol·licitar via EACAT la subvenció per a la
realització del Programa de Suport Socioeducatiu del Departament de Benestar Social i
Família per a ajuntaments de menys de 20.000 habitants.
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Atès que en data 26 de novembre de 2013, el Departament de Benestar Social i Família
ens va notificar la resolució de l’expedient de subvenció, en la qual se’ns atorga una
subvenció per import de 892,00€.
FONAMENTS DE DRET
Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials.
Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Resolució BSF/903/2013

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .892,00€.

Acceptar la quantitat que li correspon al municipi de Sant Quirze del Vallès de

Segon .- Notificar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya.

6. Aprovar addenda conveni col·laboració amb CCVOC finançament personal
EAIA 2013
ANTECEDENTS DE FET
Atès que el Consell Comarcal del Vallès Occidental i tots els ajuntaments de la comarca,
excepte Sabadell i Terrassa, van signar al 1998 un conveni de col·laboració amb l’
objectiu de finançar les despeses dels personal adscrit a la plantilla del Consell Comarcal
del Vallès Occidental destinat a l’ EAIA, i que no quedava cobert amb el conveni signat
amb el Departament de Benestar social.
Atès que en el pacte novè del conveni subscrit, es desprèn que el conveni es prorrogarà
per períodes successius mitjançant documents annexos, determinant la participació
municipal en el finançament del servei.
Atès que el Departament de Benestar Social i Família, i el Consell Comarcal del Vallès
Occidental van signar el Contracte Programa 2012-20015, per a la coordinació,
cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al
benestar social, aprovat per decret 53/2012 de data 29 de maig de 2012, i ratificat al ple
ordinari del dia 14 de juny de 2012.
Atès que el desenvolupament dels principis rectors del Contracte Programa on s’hi
detallen els acords i les accions a desenvolupar, i que s’ estableix un import de
758.346,00€ per a la contractació de personal.
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FONAMENTS DE DRET
Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials.
Contracte Programa 2012-2015 per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria
de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, aprovat per decret
53/2012, i ratificat al ple ordinari del dia 14 de juny de 2012.
Fitxa 19 de l’esmentat Contracte Programa, referent als Equip d’Atenció a la Infància i
Adolescència.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’addenda del conveni de col·laboració regulador del finançament de la
contractació del personal destinat a l’EAIA entre el Consell Comarcal del Vallès
Occidental i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Segon.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació de pagament al Consell Comarcal del
Vallès Occidental per import de 11.123,70€ amb càrrec a la partida pressupostària 5300
2310 4800004 en concepte de l’aportació econòmica que li correspon a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.
Tercer.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura de l’addenda del conveni i
documentació administrativa derivada de l’expedient.
Quart.- Notificar al Consell Comarcal l’ acord i enviar-li l’addenda del conveni signat

7. Sol·licitud de subvenció per a instal·lació d'energia solar tèrmica a l'habitatge
particular del Sr. dades protegides a dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 11 de desembre de 2013, el senyor dades protegides, va sol·licitar una
subvenció per a la instal·lació de panells captadors d’energia solar tèrmica al seu
habitatge particular, situat a dades protegides, d’aquest municipi.
2. Atès l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient de data 23 de desembre de 2013,
del qual es desprèn que les característiques tècniques de la instal·lació s’ajusten als
requisits previstos a les bases municipals d’atorgament de subvencions municipals per
energia solar, es considera d’interès públic perquè suposa l’estalvi global d’emissions
contaminants i la reducció de l’ús de fonts energèticament no renovables.
FONAMENTS DE DRET
Vistos els preceptes legals i altres vigents de pertinent aplicació,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar l’autorització, disposició i obligació i els documents comptables d’una
subvenció municipal al Sr. dades protegides, per a la instal·lació d’energia solar tèrmica
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al seu habitatge situat a dades protegides, d’aquest municipi, per import de 420,70€,
amb càrrec a la partida del pressupost municipal 6103/1700/7800000.
Segon .-

Notificar el present acord a l’interessat.

8. Sol·licitud de subvenció per a instal·lació d'energia solar tèrmica al seu
habitatge al c/ dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 01 d’octubre de 2013, el senyor dades protegides, va sol·licitar una
subvenció per a la instal·lació de panells captadors d’energia solar tèrmica al seu
habitatge particular, situat al c/ dades protegides d’aquest municipi.
2. Atès informe del tècnic municipal de Medi Ambient de data 4 de novembre de 2013,
del qual es desprèn que les característiques tècniques de la instal·lació s’ajusten als
requisits previstos a les bases municipals d’atorgament de subvencions municipals per
energia solar es considera d’interès públic perquè suposa l’estalvi global d’emissions
contaminants i la reducció de l’ús de fonts energètiques no renovables.
FONAMENTS DE DRET
Vistos els preceptes legals i altres vigents de pertinent aplicació,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar l’autorització, disposició i obligació i els documents comptables d’una
subvenció municipal al Sr. dades protegides, per a la instal·lació d’energia solar tèrmica
al seu habitatge situat al carrer dades protegides d’aquest municipi, per import de
490,11 €, amb càrrec a la partida del pressupost municipal 6103/1700/7800000.
Segon .-

Notificar el present acord a l’interessat.

9. Formalització del preacord de la Mesa de concertació amb la Diputació de
Barcelona per la instal·lació d'un Green parc al Parc de les Morisques, inclòs en
el Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"
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ANTECEDENTS DE FET
1. El 27 de desembre de 2012 l’Ajuntament va aprovar per Junta de Govern Local
l’adhesió al Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la
Diputació de Barcelona.
2. Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant registre d’entrada núm. 2013013488, de
15 de novembre de 2013, comunica que per poder formalitzar els tràmits per a
l’atorgament de l’ajut d’instal·lació d’un Green parc al Parc de les Morisques, cal trametre
el formulari de formalització de preacord de Meses de concertació, en l’àmbit de
Creació/Manteniment d’equipaments i infraestructures.
FONAMENTS DE DRET
Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, en la
redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la
modernització del govern local.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar el preacord assolit amb la Diputació de Barcelona en relació amb
l’atorgament de l’ajut “Instal·lació d’un Green parc al Parc de les Morisques”.
Segon .- Formalitzar els tràmits per a l’atorgament de l’ajut” a través del formulari
establert per la Diputació de Barcelona.
Tercer .- Notificar l’acord a la Diputació de Barcelona mitjançant la tramesa del
formulari de formalització de preacord de Meses de concertació.

10. Subvenció a l'Associació de Defensa Forestal per l'any 2013
ANTECEDENTS DE FET
Considerant l’informe del Tècnic municipal de Medi Ambient de data 23 de desembre de
2013, en relació a la subvenció municipal a l’Associació de Defensa Forestal de Sant
Quirze del Vallès per l’any 2013
FONAMENTS DE DRET
La llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions que regula les subvencions
concedides de forma directe.
Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Atorgar la subvenció a l’Associació de Defensa Forestal de Sant Quirze del
Vallès amb G60985868 per el desenvolupament de les actuacions del Pla de Prevenció
d’Incendis Forestals del municipi, vigilància forestal i realització de campanyes de
protecció ambiental per a l’any 2013, per un import de 4.335,00€.
Segon .- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació de la
despesa (ADO) per import de 4.335,00€, amb càrrec a la partida 1300/1720/4800000 del
pressupost vigent.
Tercer .-

Notificar els presents acords als interessats.

11. Conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Sant Quirze del Vallès i
l'associació Sant Quirze del Vallès Natura per a la realització d'accions de
seguiment, protecció, educació i sensibilització ambiental al municipi.
ANTECEDENTS DE FET
1. Sant Quirze del Vallès compta amb un patrimoni ambiental molt ric, del qual el màxim
exponent és el medi natural que, amb una extensió de quasi el 50% de la superfície total
del municipi, està vertebrat per la serra de Galliners i el torrent de la Betzuca, connectors
biològics entre els espais d’interès natural de Sant Llorenç del Munt i Collserola.
2. Entre totes les accions que realitza l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a la
protecció i millora del medi, la relació amb les entitats ambientals és bàsica per garantir la
participació social en aquesta matèria. Sant Quirze del Vallès Natura (SQNatura) és una
de les entitats del municipi que reben ajut municipal per al desenvolupament de les
accions necessàries i d’interès públic en matèria de protecció ambiental que s’han de
promoure des de l’administració pública.
3. Durant els darrers anys, l’Ajuntament i SQNatura, han realitzat, mitjançant diferents
convenis de col·laboració, i amb la participació d’altres organismes, diverses actuacions
de protecció ambiental que s’han centrat en restaurar i recuperar les zones de ribera del
paratge de can Poncic. En els darrers anys, però, la disponibilitat econòmica, tant
municipal com d’altres organismes, s’ha reduït considerablement i no ha estat possible
executar noves obres de millora ambiental en l’àmbit inicial de Can Poncic. Per això els
recursos s’han hagut d’adreçar bàsicament a la sensibilització i a la vigilància ambiental
com a forma de continuar garantint la protecció ambiental.
4. En el context actual, per reforçar els aspectes de sensibilització i vigilància, és
necessari formalitzar un conveni de col·laboració entre l’Associació i l’Ajuntament que se
centri en les següents activitats, sens perjudici de la funció de control que com a part
interessada li correspon a l’Associació en qualsevol actuació amb afectació ambiental que
es faci en el municipi:
1. Seguiment de la qualitat ambiental del medi natural, amb indicadors com la
biodiversitat en boscos i rieres.
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2. Avaluació de la compatibilitat de les activitats humanes amb la protecció del medi
natural, especialment atesa la creixent demanda de zones d’horta familiar en zones
de ribera.
3. Accions d’educació i sensibilització ambiental tant per a la població en general com
per als col·lectius específics i escoles del municipi.
FONAMENTS DE DRET
L’atorgament de la subvenció s’acull al supòsit de concessió directa previst a l’article
22.2.c de la llei 38/2003, General de Subvencions, atès que les activitats concretes i
específiques que desenvolupa l’Associació Sant Quirze del Vallès Natura, es considera
matèria d’interès públic.
Considerant l’informe del Tècnic Municipal de Medi Ambient de data 18 de desembre de
2013
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Declarar que les accions de millora del medi són bàsiques i d’interès públic,
d’acord amb l’article 22.2.c de la llei 38/2003, General de Subvencions, pel qual la
subvenció s’acull al supòsit de concessió directa.
Segon.- Aprovar el contingut del conveni de col·laboració territorial entre l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès i l’Associació de Sant Quirze del Vallès Natura següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS I L’ASSOCIACIÓ SANT QUIRZE DEL VALLÈS NATURA PER A LA
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE LA PROTECCIÓ AMBIENTAL
A Sant Quirze del Vallès, el xx de desembre de 2013
ES REUNEIXEN:
D’una part, la Senyora MARIA MONTSERRAT MUNDI I MAS, Alcaldessa de l’AJUNTAMENT DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS (en endavant “l’Ajuntament”), en nom i representació de l’ens
local esmentat, amb domicili a la Plaça de la Vila, 08192 de Sant Quirze del Vallès i NIF
P0823800H
De l’altra, la senyora/ el senyora NEUS FÍGOLS RUSINES presidenta de l’associació SANT
QUIRZE DEL VALLÈS NATURA (en endavant “L’Associació”), en nom i representació de
l’entitat esmentada, inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats
Jurídiques amb el número 29.655, amb domicili a Sant Quirze del Vallès, c/Barcelona, 40
i NIF G-63646921.
Les parts, en la qualitat en que intervenen, es reconeixen mútua capacitat legal per
formalitzar el present conveni i
MANIFESTEN:
I.

El municipi de Sant Quirze del Vallès té un patrimoni ambiental molt ric, el màxim
exponent del qual és el medi natural, que compta amb una extensió de quasi la
meitat de la superfície del terme vertebrada per la serra de Galliners i el torrent de la
Betzuca, connectors biològics entre els espais d’interès natural de Sant Llorenç del
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Munt i Collserola, i que és d’interès comú de l’Ajuntament i l’Associació preservar i
millorar.
II.

Durant els darrers anys, l’activitat de l’Associació, en convenis anteriors amb
l’Ajuntament i altres organismes, s’ha centrat en restaurar i recuperar les zones de
ribera del paratge de can Poncic, i s’ha aconseguit mantenir i potenciar les
comunitats vegetals autòctones, sobre la base que els boscos de ribera són hàbitat
d’interès comunitari ja que estan inclosos en l’Annex I de la Directiva hàbitats de la
Unió Europea. Específicament, l’hàbitat catalogat en la Directiva i que s’assimilaria
al present al torrent de la Betzuca s’anomena “salzedes, alberedes (i omedes)
mediterrànies” (codi 92A0).

III.

Des de fa uns anys, la disponibilitat econòmica, tant del municipi com d’altres
organismes, s’ha anat reduint considerablement de forma que no s’han pogut
executar noves obres de millora ambiental en l’àmbit inicial de Can Poncic i els
recursos s’han adreçat bàsicament a la sensibilització i a la vigilància ambiental com
a forma de continuar garantint la protecció ambiental.

IV.

En aquest context actual, per reforçar els aspectes de sensibilització i vigilància, és
necessari que el conveni de col·laboració entre l’Associació i l’Ajuntament se centri
en activitats de seguiment de la qualitat ambiental del medi natural, amb indicadors
com la biodiversitat en boscos i rieres, en la necessitat de compatibilitzar les
activitats humanes amb la protecció del medi natural, especialment atesa la creixent
demanda de zones d’horta familiar en zones de ribera, així com en accions
d’educació i sensibilització ambiental que recolzin els aspectes esmentats. Tot això
sens perjudici de la funció de control que com a part interessada li correspon a
l’Associació en qualsevol actuació amb afectació ambiental que es faci en el
municipi.

Per això les parts acorden formalitzar el present Conveni que es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’Ajuntament, seguint el compromís de destinar una quantia anual a aquest
efecte, atorga una subvenció per valor de 4.311,00 € a l’Associació perquè aquesta pugui
fer front a les accions de seguiment, protecció, educació i sensibilització ambiental amb
els recursos materials i humans de que pugui disposar. La dotació econòmica esmentada
serà abonada mitjançant transferència o taló bancari i l’Associació haurà de justificar, dins
del primer trimestre de l’any següent, les despeses efectuades.
SEGONA.- Les accions o treballs a realitzar, que es concretaran de comú acord en un pla
de treball anual, consistiran el seguiment de la fauna, la flora i la qualitat dels ecosistemes
del municipi, l’avaluació o aplicació de mesures de protecció del medi i la realització
d’actuacions d’educació i/o sensibilització ambiental adreçades tant als centres educatius
com a col·lectius específics o a la població en general del municipi.
TERCERA.- L’Associació portarà un registre de cada actuació que comporti despesa
econòmica, mitjançant documents, factures i rebuts, als efectes de justificació de la
subvenció.
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QUARTA.- L’Ajuntament disposarà els mitjans propis que sigui possible com a
col·laboració en l’execució de les accions en que sigui necessari.
CINQUENA.- Les parts podran donar per finalitzat el conveni de mutu acord en qualsevol
moment.
I perquè consti i en prova de la seva conformitat entre les parts, se signa aquest
document per triplicat i a un sol efecte, al lloc i data assenyalats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès

Per l’Associació Sant Quirze
del Vallès Natura

MARIA MONTSERRAT MUNDI I MAS
ALCALDESSA

NEUS FÍGOLS RUSINES
PRESIDENTA

Tercer.- Facultar a l’Alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni.
Quart.- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació de la
despesa (ADO) que se’n derivi d’aquest conveni, per import de 4.335€, amb càrrec a la
partida 1300/1720/4800000 del pressupost vigent.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amorós, secretària 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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