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Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:
Aixecament:

2016000001
Ordinària
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18:30

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Elisabeth Oliveras i Jorba
Marta Baldrich Caselles
Maria Domingo Soler
Albert Falgueras Cuatrecasas
Francesc Fernandez Lugo

JUNTS-AM
ICV
JUNTS-AM
JUNTS-AM
JUNTS-AM

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
PRESIDENTA
Elisabeth Oliveras i Jorba.
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.
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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 acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 15 de desembre de
2015.
2. Aprovació de la contractació i de l'inici de la licitació de diverses cobertures
d'assegurances
ANTECEDENTS DE FET.
Instruït l’expedient per a l’adjudicació de la contractació de diverses assegurances que
garanteixin les cobertures dels riscos que es deriven de l’activitat normal de l’Ajuntament.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb l’article 42 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis del ens locals.
Atès els informes d’Intervenció i Secretaria, el que es disposa al plec de condicions
tècniques, al plec de clàusules administratives particular i al de generals aplicables als
contractes d’obres i a altres contractes administratius i als privats de la Corporació,
publicats al BOP núm. 172 de data 19 de juliol de 2002, en tot allò que no contradiguin
l’actual legislació en matèria de contractes, amb el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic i la
legislació posterior que el modifica, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que
desenvolupa parcialment la LCSP, el Reglament general de la LCAP, en tot allò que
aquestes normes reglamentàries no contravinguin les previsions de rang legal vigents,
amb la Llei reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament d’aquesta i
amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i procediment obert
per a l’adjudicació del contracte de la prestació de diverses cobertures d’assegurances,
contractació que es regeix per les condicions definides al plec de clàusules
administratives particulars i als de prescripcions tècniques, i que tindrà una durada de dos
anys, amb possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna.
Segon. Aprovar l’inici de la licitació per a l’adjudicació de l’esmentat contracte, mitjançant
publicació al Butlletí Oficial de la Província, al perfil de contractant i al tauler electrònic
d’anuncis municipal.
Els licitadors disposaran d’un termini de 15 dies naturals, per a la presentació de les
seves ofertes, comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de
licitació al BOP
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La proposta es lliurarà d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives que
regeix aquesta contractació i que s’aprova en aquest acte.
Tercer. Comprometre el crèdit necessari (fases A i A-FUT), amb càrrec a la partida
corresponent en el pressupost dels exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019, per un import per a
cadascuna de les anualitats de 81.200,00€, per fer front a la despesa derivada d’aquesta
contractació.

3. Aprovació Bases "II Concurs coreogràfic joves en dansa"
ANTECEDENTS DE FET
Una de les línies d’actuació del Pla Local de Joventut 2013-2016, aprovat pel Ple al
desembre del 2013, és la del “Foment i el suport a la creació juvenil” del jovent de Sant
Quirze del Vallès, entesa la creació des de les seves diverses manifestacions artístiques:
música, arts escèniques, arts plàstiques, audiovisual, disseny, escriptura, etc... i la dansa
En el temps de lleure actiu, un dels aspectes a potenciar a Sant Quirze del Vallès a través
de la regidora de Joventut, és en l’eix de la cultura i la creativitat, detectar, conèixer i
canalitzar les demandes dels i les joves i promoure la seva creació i posada en marxa.
En aquest sentit és fonamental la coordinació amb altres serveis o regidories per tal
d’incorporar la visió juvenil en les polítiques de promoció cultural que s’impulsin o per a
implicar-hi joves en la seva organització o gaudi des de la participació més activa
possible.
Una d’aquestes deteccions ha estat la importància, ressonància i interès que desperta el
món de la dansa i, dins d’aquesta, la part creativa de la mateixa: la coreografia.
Per això es va organitzar, el passat maig de 2015, el I concurs coreogràfic “Joves en
dansa”, convocatòria que va gaudir d’una gran participació a nivell d’inscripcions i a nivell
de públic assistent.
Tenint en compte també que un altre eix d’actuació del Pla Local de Joventut és el del
foment de la pràctica esportiva o el de foment d’hàbits saludables en el seu dia a dia i el
de potenciar la participació més activa dels mateixos joves, es torna a decidir organitzar
aquest concurs coreogràfic: “Joves en dansa”, que aglutina en una mateixa proposta
objectius de cadascun de les línies d’actuació esmentades.
Considerant l’informe tècnic de data 3 de gener 2016.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .-

Aprovar les bases del “II Concurs coreogràfic Joves en dansa” següents:
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BASES “II CONCURS COREOGRÀFIC JOVES EN DANSA”

CONVOCATÒRIA:
El II CONCURS COREOGRÀFIC JOVES EN DANSA és un esdeveniment destinat a tots
aquells grups, parelles i/o individuals d’edats entre 12 i 29 anys que vulguin demostrar tot
el que han après al llarg de la seva formació en qualsevol de les disciplines de la dansa.
El concurs té com a objectius promocionar la pràctica de la dansa entre els joves i oferir
una plataforma per a totes aquelles persones que practiquen la dansa de manera
amateur, ja sigui de manera formal o informal.
MODALITATS I CATEGORIES:
Les modalitats i categories per participar en el concurs són les següents:
Categories:
• Juvenil: de 12 a 17 anys
• Adults: de 18 a 29 anys
Modalitats:
• Individual
• Duo
• Grupals (entre 3 i 12 components)
S'admetran, sempre que l'organització del concurs ho cregui oportú, alguns components
del grup que no compleixin amb l'edat establerta en les presents Bases.
Per la modalitat de grup és imprescindible que almenys un 30% dels/les integrants del
grup sigui de Sant Quirze del Vallès.
REQUISITS DE LA COREOGRAFIA:
Disciplines: La participació al concurs coreogràfic és oberta a qualsevol disciplina de
dansa.
Durada: Totes les coreografies hauran de tenir una durada mínima de dos minuts i un
màxim de tres minuts, acceptant, sempre que l'organització ho consideri necessari, uns
segons de cortesia. El temps començarà des del primer so audible i acabarà amb l'últim
so audible.
Música: L’elecció de la música és lliure. La responsabilitat relativa a l’explotació dels drets
d’autor per l’ús de la música escollida és exclusivament dels participants. Aconsellem
cançons lliures de drets d’autor, qualificades com a CREATIVE COMMONS. El
responsable de cada grup haurà d'enviar abans del dia del concurs al Servei de Joventut
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, el muntatge musical en format mp3 per correu
electrònic indicant el nom del grup i la categoria. Cada grup haurà de portar el dia del
concurs el seu muntatge musical gravat en CD. El CD només haurà de dur enregistrat el
muntatge musical que es presenta a competició.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I PUNTUACIÓ:
•

Innovació i originalitat (20 punts)
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•
•
•
•

Desplaçaments, transicions i utilització de l'espai (20 punts)
Expressió i estil (20 punts)
Sincronització i adequació a la música (20 punts)
Tècnica (20 punts)

CAUSES DE PENALITZACIÓ:
•
•
•
•

(-5 punts) si no es compleix amb el temps establert per a la durada de la coreografia.
(-5 punts) si la coreografia és un plagi d’una altra (vista en un videoclip o en qualsevol
altre mitjà)
(-5 punts) si s'utilitza algun producte que pugui embrutar l'escenari com a purpurina,
confeti, etc.
(-5 punts) si s'utilitzen cançons, actitud i/o gestos inadequats per a l'edat del
participant.

JURAT:
Dos especialistes en dansa o arts escèniques de Sant Quirze del Vallès, un especialista
en dansa o arts escèniques d’un altre municipi. Les decisions del Jurat són inapel·lables.
PREMIS:
Trofeus pels tres primers classificats de totes les categories. També hi haurà obsequis
per a totes les persones participants.
DRETS D'IMATGE:
Els participants autoritzen la captació per qualsevol mitjà de la seva imatge durant la
celebració de la competició. Així mateix, autoritzen a l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès a fer ús per qualsevol mitjà i sense límit temporal de les imatges captades amb
finalitats exclusivament promocionals del concurs i en les difusions previstes de les
activitats organitzades pel Servei de Joventut de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
ACREDITACIONS:
Els participants s'acreditaran una hora abans de l'inici de la seva categoria. Només
s'admet un responsable de grup. Això és imprescindible per al bon funcionament del
concurs.
LLOC I DATA:
Dissabte 14 de maig, al matí. Exteriors del centre cívic Can Feliu de Sant Quirze del
Vallès.
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HORARI:
L'horari definitiu serà proporcionat als responsables dels grups uns dies abans del
concurs juntament amb l'ordre de participació.
Les persones i/o grups inscrits hauran d’estar al costat de l’escenari 15 minuts abans del
inici del concurs a fi i efecte de comprovar que els participants hi siguin presents. Un cop
començat el concurs, es faran com a màxim dos avisos al grup perquè hi sigui present,
en cas de no presentar-se serà desqualificat.
INSCRIPCIONS:
Per inscriure's al campionat s'haurà d'emplenar el formulari d'inscripció i enviar-lo per
correu electrònic a canyajove@santquirzevalles.cat o dur-lo físicament al Servei de
Joventut Canya Jove (centre Cívic Can Feliu. C/Eduard Toldrà, s/n) durant l’horari del
servei; de dilluns a divendres de 16 a 20h hores i els matins de dilluns, dimarts i
divendres de 10 a 13h
En el cas de menors d’edat, la inscripció haurà d’estar signada pel pare, mare o tutor/a
responsable del/la menor.
La inscripció i participació al II concurs coreogràfic és totalment GRATUÏTA
El període d’inscripcions s’estableix entre l’1 de març i el 6 de maig de 2016, ambdues
dates incloses
Entre els dies 12 i 13 de maig de 2016 es publicarà a les xarxes socials del Servei de
Joventut i es comunicarà per correu electrònic als interessants, la llista dels inscrits i
l’ordre d’aparició el dia del concurs.
DISPOSICIÓ FINAL:
.- La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les normes que
s’estableixen en les presents Bases i la conformitat amb les decisions del Jurat.
.- L'organització del campionat no es responsabilitza dels objectes perduts. Per tant,
s’aconsella tenir cura dels objectes personals.
.- Qualsevol incidència o qüestió que no quedi recollida en aquestes bases restarà a
criteri de l’Organització
Per a més informació: Servei de Joventut Canya Jove. Centre Cívic Can Feliu.
C/ Eduard Toldrà. s/n. 938 216 800 extensió 5600.
canyajove@santquirzevalles.cat
Segon .-

Publicar les bases a la web municipal.

4. Projecte de reparació i conservació de la Masia Can Feliu i el seu entorn
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ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local de 12 de maig de 2015 va aprovar inicialment el projecte de
reparació i conservació de la masia Can Feliu i el seu entorn. Es disposava que
aquesta aprovació inicial esdevindria definitiva si no s’efectuaven al·legacions durant la
informació pública.
2. El projecte ha estat sotmès a informació pública per un termini de 30 dies, al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’ajuntament, sense que s’hagin presentat
al·legacions.
3. D’acord amb l’informe tècnic del cap d’Àrea de Territori de data 22 de desembre de
2015, els serveis tècnics municipals han procedit a ajustar els amidaments en relació a
la proposta aprovada inicialment, tenint en compte, entre d’altres coses, que alguna de
les actuacions previstes ja han estat executades en l’obra de supressió de barreres
arquitectòniques i d’altra banda, s’ha inclòs el capítol de seguretat i salut. Aquests
ajustaments són de caràcter menor, i comporten que el pressupost definitiu d’execució
per contracte de les obres ascendeix a 219.967,97€ IVA inclòs.
FONAMENTS DE DRET
-

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats
i Serveis dels ens locals.

-

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, modificat mitjançant Llei 3/2012, de 22 de febrer i posteriorment
modificada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

-

D’acord amb l’establert en l’article 23.4 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, articles 43.3 a 43.5 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats locals, Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i
article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar definitivament el projecte modificat d’obres de reparació i conservació
de la masia Can Feliu i el seu entorn, que inclou les esmenes no substancials introduïdes
per ajustar els amidaments i la inclusió del capítol de seguretat i salut. El pressupost
definitiu d’execució per contracte de les obres ascendeix a 219.967,97€ IVA inclòs.
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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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