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CONVOCATÒRIA
Primera.
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 25 d’octubre de
2016.
2. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Assemblea Local de Creu Roja
de Sabadell
ANTECEDENTS DE FET
1. L’ Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a través de les seves diferents regidories i
serveis porta a terme diferents actes públics, com ara concerts, mostres d’activitats,
curses, espectacles pirotècnics, cavalcades, ... que motiven la contractació de serveis
preventius a través de l’Assemblea de Voluntaris de la Creu Roja.
2. Existeix des de fa anys una bona col·laboració entre aquesta Assemblea i
l’Ajuntament, tant pel que fa a la divulgació de les seves campanyes de captació de
voluntaris com per una participació directa en els cursos de formació i en campanyes
concretes com ara l’atenció a la gent gran.
3. Amb data 25 de juny de 2002, la comissió de govern va aprovar la signatura del
conveni per a l’any 2002, que va ser subscrit entre l’Ajuntament i l’Assemblea de Creu
Roja. Aquest conveni recull els objectius i interessos d’ambdues entitats i estableix una
aportació a realitzar per part de l’Ajuntament per col·laborar en:
- les despeses de contractació d’un tècnic coordinador dels diferents projectes
concertats
- col·laborar en les despeses produïdes per les activitats que es realitzen en els
diferents projectes
- col·laborar en les tasques formatives del voluntariat d’acord amb la temàtica de
cadascun dels projectes.
4. Pel que fa als serveis preventius, l’aportació es calcula en funció dels actes previstos
per a tot l’any. La durada del conveni es va establir en un any, prorrogable per acord
de les dues parts, a través d’un seguiment per valorar el nombre de serveis previstos i
el seu cost global.
5. A data 10 de febrer del 2016 es manté reunió per fer el seguiment entre els serveis
implicats de l’Ajuntament i la Creu Roja, es valora de forma positiva el
desenvolupament del conveni i s’acorden els serveis a desenvolupar per aquest
exercici 2015 per import de 15.260 € distribuïts de la següent manera:
- serveis preventius: 10.000 € imputats a la partida núm. 2100/3110/2279901
- serveis socials: 5.260 € imputats a la partida núm. 2000/2310/4800004
6. Els projectes i activitats de 2016 són els següents:
- demandes puntuals d’emergència social
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- demandes socials de gent gran i servei personal de suport i acompanyament a
persones grans per anar a votar
- transport de persones grans al Casal d’avis municipal
- punt de presència a l’Ajuntament per informació i captació de voluntaris
7. - participar en els plans d’emergència municipal en l’articulació de mecanismes
d’intervenció i localització de recursos urgents i diferit, com a suport als recursos
municipals entre d’altres
- intervenció bàsica del projecte Som.nit a les Barraques de Festa Major
- donar cobertura preventiva als actes en esdeveniments socials, esportius i culturals.
8. Aquests projectes i activitats de 2016 a desenvolupar per part de Creu Roja queden
recollits al conveni al seu apartat segon i tercer de pactes. Aquest fet comporta una
ampliació de les prestacions de Creu Roja i per aquest motiu s’acorda l’aprovació del
conveni per aquest any 2016.
FONAMENTS DE DRET
- Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Tex refós de la Llei municipal
i de Règim Local de Catalunya.
- Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials
- Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva modificació en el Reial Decret 2219/1996
d’11 d’octubre, sobre actualització de les normes d’ordenació de la Creu Roja i l’ Ordre
del 4 de setembre de 1997 on es disposa la publicació dels Estatuts de la mateixa
- Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats
a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, annex III
punt 2 mitjans d’autoprotecció mínims, mitjans sanitaris.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .-

Aprovar la signatura del conveni per a l’any 2016 segons el redactat següent:

“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS I
L’ASSEMBLEA LOCAL DE CREU ROJA A SABADELL PER A LA PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT ANY
2016.
A la ciutat de Sant Quirze del Vallès, a

de de 2016.

REUNITS

D'una part Na Elisabet Oliveras Jorba, en la seva qualitat d'Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.
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De l'altra en Josep Masip i Suets en la seva qualitat de President del Comitè Local de Sabadell de
la Creu Roja Espanyola, de l’Assemblea Local de Creu Roja a Sabadell ( a partir d’ara Creu Roja), amb
núm. NIF Q2866001G i domicili social al carrer Marquès de Comillas, 97 de Sabadell.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i obligar-se, i de comú acord

EXPOSEN
Primer: En tant que la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, i la Llei 8/1.987, de 15 d'abril
Municipal i de Règim Local de Catalunya, regulen, entre les tècniques de participació ciutadana, que el deure
de les Corporacions Locals és afavorir el desenvolupament de les Associacions per a la defensa dels
interessos generals o sectorials dels veïns.
Segon: Que la normativa esmentada assenyala que les Corporacions Locals hauran de facilitar la utilització
de mitjans públics i l'accés a ajudes econòmiques per a la realització de les activitats d'aquestes entitats.
Tercer: Que entre els fins estatuaris de la Creu Roja figura la promoció i la col·laboració d’accions de
benestar social de serveis assistencials i socials, amb especial atenció a col·lectius o a persones amb
dificultat per a la seva integració social, la prevenció i reparació de danys originats per sinistres i en general,
l’exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb l’esperit de la institució. Tot això sota els principis
d’Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat.
Quart: Que a l’emparament del Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva modificació en el Reial Decret
2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les normes d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de
setembre de 1997 on es disposa la publicació dels Estatuts de la mateixa, la Creu Roja és una Entitat idònia
per a contribuir al desenvolupament de la política social de les Corporacions Locals.
Cinquè: Que entre l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell
existeix l' interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats, preventives i de seguretat ciutadana en els
seus respectius camps d'actuació per tal de fer més eficaç l'atenció a diferents sectors de la població.
Sisè: Que l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell està disposada a col·laborar amb l'Ajuntament Sant
Quirze del Vallès en els següents àmbits, que són prioritaris d’acord amb el pla de treball de la VI Assemblea
General de la Creu Roja:
1.- Potenciar les accions de prevenció e intervenció en socors i emergències com entitat auxiliar dels poders
públics, d’acord amb l’administració local i les competències que fixi el marc legal.
2.- Promoure el Voluntariat.
3.- Promoure la presència de la Creu Roja a l’àmbit municipal.
Havent, doncs, arribat de comú acord a establir les condicions que hauran de regir el conveni entre les dues
parts, i a l’empara dels art. 224.226-1 i concordats de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
subscriuen el present a tenor dels següents

PACTES

Primer: Es objecte del present concert el foment i promoció d'activitats a realitzar per l'Assemblea Local de la
Creu Roja a Sabadell com a complementàries de les competències pròpies locals; i a tal efecte l'Ajuntament
atorgarà una ajuda de contingut econòmic per a contribuir al finançament de les seves estructures i personal
necessari per dur a terme diferents accions de treball bàsicament a través de Voluntariat.
Segon: L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a:
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1.- Aportar a l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell una subvenció total de 5.260 Euros, d'acord amb
la següent distribució:
-

Col·laborar en les despeses de contractació d’un tècnic coordinador dels diferents projectes
concertats.
Col·laborar en les despeses produïdes per les activitats que es realitzin en els diferents projectes.
Col·laborar en les tasques formatives del Voluntariat de la Creu Roja, pel que fa a la temàtica que
determinen els diferents projectes.

2.2.- Aportar a l’Assemblea Local de Creu Roja a Sabadell l’import de 10.000 Euros com a prestació de servei
per donar cobertura preventiva als actes en esdeveniments socials, esportius i culturals, que l’Ajuntament i la
Creu Roja valorin conjuntament, sempre que la demanda del servei es realitzi amb l’antelació suficient (mínim
una setmana abans de l’esdeveniment). La cobertura es realitzarà amb dos socorristes formats en primers
auxilis i suport vital bàsic i una ambulància SVB amb la seva corresponent dotació. S’establirà una relació de
serveis a realitzar inclosa en aquest conveni a l’annex 2 i es facturarà anualment.
Tercer: L'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell es compromet a:
1.- Realitzar accions per a la captació de voluntaris i realitzar el seu enquadrament com a voluntaris de Creu
Roja.
2.- Capacitar el Voluntariat en els diferents àmbits perquè pugui desenvolupar correctament les tasques i
projectes acordats.
3.- Per portar a terme els serveis preventius referits, la Creu Roja es compromet a aportar els recursos
humans i materials relacionats en el document Annex I.
4.- Organitzar, realitzar i coordinar els següents projectes i activitats:
A. Atenció a les demandes puntuals d'emergència social amb els recursos humans i materials que
disposa l'entitat.
B. Atenció a les demandes socials dels diferents col·lectius que conjuntament s'acordin amb el
Departament de Serveis Socials prèvia sol·licitud presentada per l'Ajuntament amb una aportació de
1.800€. Dins d’aquest apartat també es contempla un servei individual de suport i acompanyament a
persones grans, prèvia sol·licitud i segons protocol establert, per anar a votar el dia de les Eleccions
al Parlament Europeu.
C. Realitzar el transport de 6 persones grans al Casal d’ avis municipal. Aquesta servei s’ iniciarà el dia
5 de gener al 19 de juny i del 14 de setembre fins el 18 de desembre de 2016. Es tracta d’ un servei
de transport que organitzarà Creu Roja amb conductor dos dies a la setmana: dimecres i divendres,
sent la recollida de les persones a les 16 hores i el retorn als seus domicilis a les 19 hores amb una
aportació de 3.460€.
D. Participar dins els plans d’emergència municipal en l’articulació de mecanismes d’intervenció i
localització de recursos urgents i diferits, com a suport als recursos municipals. Desenvolupar
accions de conscienciació de la població i de reducció de la vulnerabilitat en situació de catàstrofes i
emergències sanitàries.
E. Realitzar dues intervencions bàsiques del projecte Som.nit a les Barraques de la Festa Major del dia
27 i 28 d’agost .
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F. Qualsevol altra activitat, programa o servei que es pugui desenvolupar de mutu acord amb
l’Ajuntament.
G. Punt de presència a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per informació i captació de voluntaris
els dijous de 10 a 12 hores.
Quart: A partir de la signatura d'aquest acord l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l'Assemblea Local de
la Creu Roja a Sabadell realitzaran un programa de treball que desenvolupi els aspectes generals dels
projectes a portar a terme.
Cinquè: L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell vetllaran pel
bon funcionament dels projectes i el seguiment d'aquest conveni. Per a tal fi constituiran una comissió de
seguiment que es reunirà un cop l’any integrada:
• Per part de l'Ajuntament:
- L'alcalde o persona en qui delegui.
• Per part de la Creu Roja:
- President/Delegat de l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell o persona en qui delegui.
Sisè: La vigència del present conveni serà des del 1 de gener fins al 31 de desembre de 2016 i prorrogable
anualment per acord exprés d’ambdues parts, llevat que sigui denunciat per qualsevol de les parts amb un
pre-avís de 2 mesos.
Setè: Ambdues parts es comprometen a complir, en els terminis que els siguin de la seva aplicació, com
responsables dels seus respectius fitxers, el que estableix en la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, de 13 de desembre, i la legislació aplicable.
Cada part respondrà directament davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades així com de les
sancions pecuniàries i responsabilitats de tota mena que dels propis incompliments en aquesta matèria es
derivin per ella mateixa i poden arribar a les altres parts, inclòs les despeses de professionals (lletrats,
procuradors, tècnics, etc.) en el que incorrin per la seva defensa.
Així ho pacten ambdues parts, que es comprometen a complir les seves mútues obligacions bé i fidelment, tot
signant aquest document, en prova de conformitat, per duplicat, a la ciutat i al dia indicats a l'encapçalament.
L'AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLES
Sra. Elisabeth Oliveras
L’Alcaldessa- Presidenta

CREU ROJA A
SABADELL
Sr. Josep Masip i Suets
President Assemblea Local Sabadell

Sant Quirze del Vallès, novembre de 2016.

ANNEX 1

SERVEIS PREVENTIUS
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RELACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES,
CULTURALS I SOCIALS.

RELACIÓ DE SERVEIS PREVENTIUS A REALITZAR DURANT L’ANY 2016 EN EL MUNICIPI DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS

NOM DE L’ACTIVITAT

DATA

TIPUS RECURS

Cavalcada de Reis

05/01/16

Ambulància SVB

Rua Carnestoltes

14/02/16

Ambulància SVB

Festa dels animals

21/02/16

Ambulància SVB

Passada Sant Antoni

20/03/16

Ambulància SVB

8a. Cursa nocturna dels mussols

19/03/16

Ambulància SVB

Mostra pedagògica

03/04/16

Ambulància SVB

Caminada Popular

17/04/16

Ambulància SVB
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9a Cursa 10 km Memorial D.Rovira

01/05/16

Ambulància SVB

Botifarrada Solidària

27/05/16

Ambulància SVB

Mostra gastronòmica

11/06/16

Ambulància SVB

Mou-te a la nit enganxa’t a l’esport

17/06/16

Ambulància SVB

Revetlla Sant Joan

23/06/16

Ambulància SVB

FM- Esport al carrer

03/09/16

Ambulància SVB

FM- Cercavila de gegants

02/09/16

Ambulància SVB

FM- Correfoc

03/09/16

Ambulància SVB

FM- Castellers

03/09/16

Ambulància SVB

FM- Cursa Popular

04/09/16

Ambulància SVB

Holy Party

04/09/16

Ambulància SVB

FM- 1 concert

02/09/16

Ambulància SVB

FM- 1 concert

03/09/16

Ambulància SVB

FM- 1 concert

04/09/16

Ambulància SVB

FM – Petit embassa’t

04/09/16

Ambulància SVB

FM- Sopar, havaneres i castell de focs

05/09/16

Ambulància SVB

FM- Barraques (2SSPP)

Setembre/16

Ambulància SVB

Rumba Fest i Fira Entitats

17/09/16

Ambulància SVB

Caminada del mussol

25/09/16

Ambulància SVB

FMLF- Ball diables

Setembre 16

Ambulància SVB

FMLF- 5a Cursa popular

Setembre 16

Ambulància SVB

FMLF- Castell de focs

Setembre16

Ambulància SVB

Skate Park

A definir Octubre Ambulància SVB
16

Segon.- Aprovar la despesa de 10.000€ a la partida núm. 2100/3110/2279901 de Serveis Preventius, i la
despesa de 5.260€ a la partida 2000/2310/480004 de Benestar Social.
Tercer.- Notificar a Creu Roja l’aprovació del conveni per tal que procedeixi a la seva signatura.
3. Aprovació de les Bases particulars reguladores per a la concessió de
subvencions a projectes d'emergències
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ANTECEDENTS DE FET
1. El Ple de l’Ajuntament, en data 26 de maig de 1999, va aprovar les bases generals
reguladores de la concessió de subvencions.
2. D’acord amb aquesta normativa, s’ha procedit a la instrucció de l’expedient per a
l’aprovació de les Bases particulars reguladores per a la concessió de subvencions a
projectes d’emergències.
3. Vist l’informe tècnic emès per la cap de d’Atenció i Comunicació Ciutadana, de data
6 d’octubre de 2016.
FONAMENTS DE DRET
-

Reglament d’organització i funcionament de la Mesa de Solidaritat i Cooperació de
Sant Quirze del Vallès, gener 2012.
Bases generals reguladores de la concessió de subvencions, maig de 1999.
Reglament de desenvolupament aprovat pel RD 887/2006, de 21 juliol i Llei
38/2003, general de subvencions.
Articles 62, 63 i 64 del decret 2/2003, 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
Llei 39/2015 del procediment administratiu comú i la 40/2015 de règim jurídic de
les administracions públiques.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les Bases particulars reguladores per a la concessió de subvencions a
projectes d’ emergències següents:
“BASES PARTICULARS REGULADORES PER
SUBVENCIONS A PROJECTES D’EMERGÈNCIES

A

LA

CONCESSIÓ

DE

1. OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de les subvencions que atorgui
l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a projectes d’emergències.
Les subvencions i ajudes regulades en les presents bases, estan motivades per raons de
caràcter humanitari i tenen caràcter urgent i immediat, quedant així exceptuats dels
principis de publicitat i concurrència.
2. PRESENTACIÓ DE PROJECTES
Amb caràcter general, es prioritzaran els projectes d’emergències provinents de
catàstrofes naturals o crisis humanitàries derivades de conflictes armats, en zones on s’hi
estigui treballant.
Si el 30 de novembre de l’any en curs no se n’ha presenta cap, aquesta reserva podrà ser
distribuïda i ampliar-se les subvencions atorgades, d’acord amb els criteris de distribució
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utilitzats a la convocatòria
desenvolupament.

de

subvencions

per

projectes

de

cooperació

al

En el cas que hi hagi alguna emergència durant el mes de desembre, la corporació en
podrà fer front mitjançant el pressupost de l’any següent.
Les entitats solidàries que presenten projectes de cooperació pel desenvolupament
podran proposar a la Mesa de Solidaritat i Cooperació un projecte d’emergències, en
qualsevol moment de l’any en què es produeixi l’emergència.
La Mesa acordarà per consens l’atorgament de la proposta presentada. Si s’accepta més
d’una proposta, també en decidirà la distribució.
Un cop la Mesa de Solidaritat i Cooperació acordi favorablement la proposta, l’entitat
proposant haurà d’entrar per registre la sol·licitud, mitjançant la presentació del formulari
oficial, juntament amb:
1.
2.
3.

Un informe sobre la situació a la zona i les accions previstes
El pressupost
Dades identificatives de la contrapart

La sol·licitud s’adreçarà a la Regidoria de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès i es realitzaran per via electrònica, mitjançant el registre electrònic de la
corporació o a les oficines d’atenció ciutadana, en l’horari d’atenció establert.
Quan la instància o documentació de sol·licitud siguin incorrectes o incompletes, es
donarà un termini de 10 dies naturals per a l’esmena dels defectes. Transcorregut el
termini, sense que s’hagi esmenat, la Regidoria de Solidaritat i Cooperació de
l'Ajuntament declararà el desistiment de l’interessat i arxiu de la petició, la qual no serà
admesa al tràmit.
Les entitats sol·licitants hauran d’haver justificat documentalment, en formular la
sol·licitud, les despeses derivades de les subvencions per emergències atorgades per
l’ajuntament en convocatòries anteriors. En el cas dels projectes d’emergències en curs,
aquesta obligació serà substituïda per la presentació dels informes acreditatius de la seva
evolució.
3. QUANTITATS DE LES SUBVENCIONS
L’import total de subvencions a projectes d’emergències serà el que s’aprovi anualment
als pressupostos municipals.
L’ajuntament consignarà una partida específica per atendre les emergències que es
puguin produir al llarg de l’any.
4. RESOLUCIÓ
L’atorgament o denegació de les subvencions per emergències es resoldrà per acord
motivat de l’òrgan competent, d’acord amb l’acta de la Mesa de Solidaritat, la proposta del
servei gestor i l’informe previ de la Intervenció general municipal.
La concessió o denegació de les subvencions es notificarà expressament a cada entitat
en un termini màxim d’un mes des de la seva aprovació per l’òrgan competent de
l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
En el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de rebre la notificació de l’acord
d’atorgament, les entitats beneficiàries d’ajuts, hauran de presentar davant del registre
general de l’ajuntament, l’escrit d’acceptació de la subvenció atorgada, segons model
oficial.
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El pagament de la subvenció es realitzarà en el mes posterior a l’acord d’assignació,
mitjançant transferència bancària, tenint en compte les disponibilitats de la Tresoreria i el
Pla de disposició de Fons de l’ Ajuntament. En tot cas, es prioritzarà el pagament de la
subvenció per emergències davant d’altres subvencions de l’Ajuntament.
5. JUSTIFICACIÓ
La justificació final de l’ajut haurà de realitzar-se com a màxim tres mesos després de la
finalització del projecte, presentant la documentació adient, segons el formulari oficial i la
memòria justificativa, en el registre general, a l’OAC de l’ajuntament.
La memòria justificativa inclou:
-

Memòria del projecte d’emergència al qual s’ha atorgat la subvenció.
Una relació escrita de les factures que justifiquin la subvenció concedida.
Les factures o altres documents de valor jurídic equivalent que permetin
acreditar el compliment d’execució del projecte subvencionat
Un certificat del/de la president/a que subscrigui que la subvenció atorgada s’ha
aplicat a la finalitat per a la qual ha estat concedida.

En el cas de produir-se situacions excepcionals degudament acreditades, com ara
desastres naturals, enfrontaments armats o crisis humanitàries, que dificultin o
impossibilitin disposar de la documentació justificativa de la despesa, l’òrgan que l’ha
concedit podrà acceptar altres formes de justificació, com ara informes de taxadors
acreditats i inscrits al corresponent registre oficial, declaració de testimonis, constatació
dels resultats o activitats desenvolupades, declaració responsable o altres similars de
valor probatori.
Aquests mitjans de justificació hauran de ser referendats per algun dels òrgans de
representació espanyols al país d’execució, oficines tècniques de cooperació,
ambaixades o consolats o, en el seu defecte, per l’ambaixada del país de la Unió
Europea que exerceixi la representació d’Espanya.
Si la documentació justificativa està presentada en un idioma diferent dels oficials a
Catalunya, caldrà adjuntar la corresponent traducció.
Si la documentació presentada no compleix els requisits mínims establerts, la Regidoria
de Solidaritat i Cooperació ho notificarà a l’entitat, la qual haurà d’esmenar-ho en un
termini de 45 dies hàbils. Si aquesta esmena no es produís, es procediria a la revocació
de l’ajut i a l’inici del procediment de reintegrament.
L’entitat promotora haurà de comunicar qualsevol canvi que afecti la realització del
projecte d’emergències. Si aquest canvi és substancial podrà comportar l’anul·lació de la
subvenció i el requeriment de reintegrament.
6. RESPONSABILITAT CIVIL I RÈGIM SANCIONADOR
Les entitats beneficiàries de les subvencions resten sotmeses a les responsabilitats i
règim sancionador que, sobre infraccions administratives en matèria de subvencions
estableix el Títol IV de la Llei 38/2033, de 17 de novembre General de Subvencions.
7. DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò no previst en aquestes bases particulars serà d’aplicació les bases generals
reguladores per a la concessió de subvencions de l’ajuntament de Sant Quirze del
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Vallès aprovades pel Ple de l’ajuntament en data 16 de febrer de 1999 (BOP 22/06/99 i
DOGC 29/06/99), la Llei 38/2003, general de subvencions, el seu reglament de
desenvolupament aprovat pel RD 887/2006, de 21 juliol i la resta de disposicions legals
aplicables en matèria de règim local pel fa al procediment per a la concessió de
subvencions públiques.
8. VIGÈNCIA
Les presents bases reguladores seran vigents a partir de la seva aprovació i publicació al
tauler d’anuncis municipal i fins que la Corporació no decideixi la seva revocació o
modificació.
Sant Quirze del Vallès, octubre de 2016”
Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització de despesa, per import de 6.100
€, amb càrrec a la partida 1300/2314/4800001 del pressupost vigent.
Tercer.- Publicar les Bases particulars reguladores per a la concessió de subvencions a
projectes d’emergències al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal.

4. Aprovació Bases regulades i calendari del Premi Dona de Sant Quirze del Vallès
2017
ANTECEDENTS DE FET
1. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès atorga anualment el premi DONA DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS. Aquest guardó honorífic es lliura en el marc del 8 de març, Dia
internacional de les dones, i té per objectiu reconèixer i visibilitzar socialment el valor del
treball realitzat per dones que hagin contribuït a millorar la situació de les dones del
municipi en tots els àmbits i a avançar cap a relacions equitatives entre dones i homes.
2. El dia 27 d’octubre, la Comissió del Premi Dona es va reunir per acordar el calendari i
les bases que regiran aquest premi per a l’any 2017.
FONAMENTS DE DRET
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú, de les Administracions
Públiques.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer: Aprovar el calendari de treball per part de la Comissió següent:
08/11/2016: Presentació de les bases i el calendari a JGL
09/11/2016: Inici de la difusió.
10/11/2016-20/01/2017: Període de presentació de candidatures.
26/01/2017: Reunió de la comissió per a la valoració de les candidatures i proposta de la
guanyadora.
07/02/2017: Presentació a la Comissió informativa d’òrgans de seguiment.
23/02/2017: Presentació de la proposta al Ple
08/03/2017: Acte de lliurament del Premi Dona.
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Segon: Aprovar les Bases reguladores del Premi Dona Sant Quirze 2017, d’acord amb
el següent redactat:
“PREMI DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Sant Quirze del Vallès
PRESENTACIÓ
El premi DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS s’atorga en el marc del 8 de març, Dia
internacional de les dones i té per objectiu reconèixer i visibilitzar socialment el valor del
treball realitzat per dones que hagin contribuït a millorar la situació de les dones del
municipi en tots els àmbits i a avançar cap a relacions equitatives entre dones i homes.
Altrament, i també en el marc del Dia internacional de les Dones, s’atorgaran dues
distincions honorífiques a una dona o moviment de dones d’àmbit nacional i a una dona o
moviment de dones d’àmbit internacional que hagin contribuït a l’impuls del paper de les
dones.
BASES DE PARTICIPACIÓ
1.- Convocatòria.
Aquestes bases tenen per objecte la regulació de la concessió del premi DONA DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS, que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès atorga anualment com
a reconeixement públic a una dona del municipi, i dues distincions a la tasca realitzada
per una dona o moviment de dones a nivell nacional i una dona o moviment de dones a
nivell internacional.
2.- A qui s’adrecen.
El premi DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS s’atorga amb caràcter individual a una
dona resident o que hagi desenvolupat en el poble activitats que impulsin el paper de la
dona en qualsevol àmbit social, cultural, laboral, educatiu, esportiu, d’investigació o que
hagi contribuït en la defensa de la igualtat entre gèneres, i que sigui susceptible d’un
reconeixement públic.
Les distincions honorífiques, s’atorguen en reconeixement de la tasca realitzada per
dones en els àmbits nacional i internacional:
1. Dona o moviment de dones mereixedores de reconeixement en l’àmbit de
Catalunya per la seva contribució a l’impuls del paper de la dona en tots els
àmbits.
2. Dona o moviment de dones mereixedores de reconeixement en l’àmbit
internacional per la seva contribució a l’impuls del paper de la dona en tots els
àmbits.
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En qualsevol dels casos, no es podran presentar candidates que estiguin en actiu en
l’àmbit de la política, ja sigui exercint un càrrec de representació o estant vinculada
mitjançant l’afiliació a un partit polític.
3 . Presentació de candidatures
Es poden presentar les candidatures del 10 de novembre de 2016 al 20 de gener de
2017, per via electrònica mitjançant el registre electrònic de la corporació o les oficines
d’atenció ciutadana municipals en horari d’atenció establert.
Per a la concessió del premi i les distincions, és necessari que s’instrueixi l’oportú
expedient, en el qual s’acrediti els mèrits i circumstàncies de la dona que es pretengui
reconèixer.
La candidatura pot ser presentada per:
-

La Presidència
Mitjançant una proposició signada per la tercera part dels membres que integren
la Corporació Municipal
Les entitats o institucions locals inscrites al Registre municipal d’Entitats, o
per instància subscrita, si més no, per 50 residents del municipi.

En qualsevol dels supòsits, les propostes hauran d’anar acompanyades d’una valoració
motivada i de les dades sol·licitades en el formulari de proposta de candidatura segons el
model de sol·licitud normalitzat. Les bases i l’annex es publicaran al web de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, des d’on podran ser descarregades (www.santquirzevalles.cat)
4. Comissió del Premi Dona de Sant Quirze del Vallès.
Les funcions d’aquest òrgan són: redactar i aprovar aquestes bases, acordar i aprovar el
calendari del premi, valorar les propostes presentades i seleccionar les guanyadores,
elevar les propostes seleccionades a l’òrgan municipal competent per a la seva aprovació
i resolució.
La Comissió del Premi Dona estarà integrada per:
President/a:
• Il·lustríssim/a Alcalde/ssa
Vocals:
• Regidor/a d’Igualtat
• Una persona representant de cada grup municipal existent
• Una persona representant de cada grup de dones inscrites en el Registre
Municipal.
Secretari/a:
• Tècnic/a d’Igualtat
5. Criteris de valoració de les candidatures del premi DONA DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS.
Aquesta Comissió estudiarà les propostes presentades, i n’elevarà les seleccionades al
Ple de la Corporació per a la seva resolució.
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La puntuació màxima serà de 18 punts.
En la puntuació cal tenir en compte:
1- Mèrits de la premiada
• Rellevància de la seva tasca (4 punts):
1. Àmbit/s en els quals ha realitzat la seva tasca: laboral, social, educació,
investigació, cultura i/o esports (2 punts)
- Un àmbit (1 punt)
- Més d’un àmbit (2 punts)
2. Repercussió de la seva tasca en l’avenç cap a l’equitat de gènere (2
punts)
- Amb la seva tasca ha contribuït a impulsar la presència de les dones en
un àmbit masculinitzat o en un àmbit on les dones estan
infrarrepresentades (1 punt)
- Amb la seva tasca ha contribuït a promoure la igualtat entre dones i
homes (1punt)
• Repercussió de la seva tasca al municipi (6 punts):
- Amb la seva tasca ha contribuït a impulsar la presència de les dones en
un àmbit concret al municipi (1.5 punts)
- Amb la seva tasca ha contribuït a promoure la igualtat entre dones i homes al municipi (2.5 punts)
- la seva tasca ha repercutit en benefici del conjunt del municipi (2 punts)
• Projecció externa al municipi de la seva tasca (2 punts).
• Implicació social de la candidata (3 punts):
- Col·labora o és membre d’alguna entitat del municipi promovent la
igualtat entre dones i homes (3 punts)
• Coneixement i representativitat de la persona candidata (3 punts):
- Nombre d’entitats o persones que donen suport a la candidatura
De 1 a 2 entitats o de 50 a 74 persones (1 punts)
De 3 o més entitats o a partir de 75 persones (2 punts)
2- Explicació raonada de les entitats o persones impulsores de la candidatura:
Per valorar els mèrits de la candidata es tindrà en compte l’explicació raonada presentada
per les entitats o persones impulsores de la candidatura.
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Els/les membres de la Comissió podran sol·licitar a qui hagi presentant les candidatures,
els aclariments i la documentació complementària que creguin oportuna.
El veredicte de la Comissió serà inapel·lable podent declarar desert el premi si es
considera que no hi ha cap candidatura que reuneixi les valoracions descrites per a ser
premiada.
Qualsevol incidència que no prevegin aquestes bases l’haurà de resoldre la Comissió.
Si la persona guardonada modifica tan profundament la seva conducta que els seus actes
posteriors la fan no mereixedora del guardó, la Corporació pot revocar l’acte de
concessió, amb la instrucció prèvia d’un expedient, que tindrà les mateixes
característiques i garanties que per l’atorgament del premi.
6. Criteris de valoració de les candidatures de les distincions honorífiques.
L’elecció es farà en base a l’explicació raonada presentada, mitjançant votació per
majoria simple dels/les membres de la Comissió.
Els/les membres de la Comissió podran sol·licitar a qui hagi presentant les candidatures,
els aclariments i la documentació complementària que creguin oportuna.
El veredicte de la Comissió serà inapel·lable podent declarar deserta la distinció si es
considera que no hi ha cap candidatura que reuneixi les valoracions descrites per a rebre
distinció honorífica.
7.- Premi del concurs.
El premi DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, es materialitza en una reproducció en
miniatura, de mides 28.5 cm, de resina amb peu de marbre, de l’obra realitzada per
l’artista local Jaume Cases, anomenada Dona, situada al parc de les Morisques d’aquest
municipi.
Les distincions honorífiques es materialitzaran en la presentació i difusió de la tasca
realitzada per les dones o moviments de dones durant l’acte públic del PREMI DONA
SANT QUIRZE.
8.- Lliurament del premi.
El lliurament del premi DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS es farà en el decurs d’un
acte públic convocat en el marc de la celebració del Dia internacional de les Dones.
L’acte es celebrarà a un espai adequat per a aquest esdeveniment, amb assistència
d’aquelles autoritats i representacions que s’estimin convenients, ateses les
circumstàncies de cada cas.
9- Acceptació de les bases.
La participació en aquest premi suposa la total acceptació de les presents bases.
L’incompliment d'alguna de les condicions requerides suposarà no poder optar al premi
objecte de la convocatòria.
PER A MÉS IMFORMACIÓ
Oficina d’Atenció Ciutadana
Plaça de la Vila, 1
Sant Quirze del Vallès
Tel. 937216800
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oac@santquirzevalles.cat”
Tercer: Publicar les presents bases en el tauler d’edictes i al web municipal de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
5. Adjudicació del contracte de serveis de conservació i millora dels parcs i
jardins públics i de l'arbrat viari (lot 1 i 2)
ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de juliol de 2016, va aprovar l’expedient
de contractació, de tramitació ordinària, i l’inici del procediment obert, per a l’adjudicació
del contracte de servei de conservació i millora dels parcs i jardins públics i de l’arbrat
viari.
La mesa de licitació, en sessió de data 20 d’octubre de 2016, va elevar proposta
d’adjudicació a favor del licitador, Parcs i Jardins Catalunya, SL, amb CIF B-61112652.
Amb data 21 d’octubre, la Unitat de Contractació, facultada per a efectuar aquest tràmit,
va trametre a Parcs i Jardins Catalunya, SL, el preceptiu requeriment previ i, amb data 27
d’octubre de 2016, la societat va dipositar a la Tresoreria Municipal les garanties
definitives, degudament validades, que corresponien als dos lots en els que estava dividit
el contracte, atès que va ser la societat que va presentar l’oferta econòmicament més
avantatjosa per als dos lots que es licitaven.
Els imports del les garanties són els següents: 5.634,79€ (Lot 1) i 6.236,63€ (Lot 2).
La societat va abonar, alhora, la quantitat de 1.076,36€, en concepte de despeses per
anuncis oficials.
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Adjudicar el contracte de serveis de conservació i millora dels parcs i jardins
públics i de l’arbrat viari (lot 1 i lot 2), que es regirà pel plec de clàusules administratives
particulars i el de prescripcions tècniques aprovat per l’Ajuntament, a la societat Parcs i
Jardins Catalunya, SL, amb CIF B-61112652, en els termes de l’oferta amb què ha
concorregut a la licitació i pels preus que desglossats es detallen a continuació:
Contracte de serveis de conservació i millora dels parcs i jardins públics i de l’arbrat viari.
LOT 1.
Per un import de 133.882,60€, dels quals, 112.695,79€ corresponen al preu del contracte
i 21.186,81€ a l’impost sobre el valor afegit 1, d’acord amb l’oferta econòmica i millores
que l’esmentat licitador ha ofert i, en els termes i requisits previstos al plec de clàusules
administratives i al de prescripcions tècniques particulars aprovats per l’Ajuntament.
Contracte de serveis de conservació i millora dels parcs i jardins públics i de l’arbrat viari.
LOT 2.
per un import de 148.182,43€, dels quals, 124.732,68€ corresponen al preu del contracte
i 23.449,75€ a l’impost sobre el valor afegit 2, d’acord amb l’oferta econòmica i millores
que l’esmentat licitador ha ofert i, en els termes i requisits previstos al plec de clàusules
administratives i al de prescripcions tècniques particulars aprovats per l’Ajuntament.
La present proposta d’adjudicació es fa d’acord amb les ofertes que per a cadascun dels
lots ha presentat l’esmentat licitador, i en els termes i requisits previstos al plec de
clàusules administratives particulars i al de condicions tècniques.
Segon .- Requerir l’adjudicatari per tal que, un cop transcorreguts 15 dies hàbils, a
comptar des de la tramesa de la notificació d’adjudicació, procedeixi a atorgar la
formalització del contracte en document públic administratiu autoritzat per la fe pública de
la secretària municipal.
Tercer .-

Aprovar els documents comptables que es detallen a continuació:

Núm. document
12016000017130
12016000017132
12016000017140
12016000017141
12016000017138
12016000017144

Quart .-

Any
2017
2017
2018
2018
2017
2018

Document
Fase D_Fut
Fase D_Fut
Fase D_Fut
Fase D_Fut
Fase A/_Fut
Fase A/_Fut

Tercer
Parcs i Jardins Catalunya, SL
Parcs i Jardins Catalunya, SL
Parcs i Jardins Catalunya, SL
Parcs i Jardins Catalunya, SL

Lot
Lot 1
Lot 2
Lot 1
Lot 2

Import (€)
133.882,58 €
148.182,42 €
133.882,58 €
148.182,42 €
60.686,13 €
60.686,13 €

Notificar el present acord a les persones interessades.

6. Projecte de reparació del dipòsit d'aigua situat al c. Pompeu Fabra, 39 bis
ANTECEDENTS DE FET
1. D’acord amb l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 31 d’octubre de 2016,
l’objecte del present projecte és descriure i definir les característiques tècniques i
d’execució de les obres de reparació del dipòsit existent al carrer Pompeu Fabra 39
bis. Les obres consten de vàries fases d’actuació. El projecte incorpora la
documentació prevista a la normativa d’aplicació.

1
2

IVA aplicable: 10% sobre l’import corresponent a neteja i 21% sobre el de conservació
IVA aplicable: 10% sobre l’import corresponent a neteja i 21% sobre el de conservació
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FONAMENTS DE DRET
-

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, del 22 de febrer.

-

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

-

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic.

-

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 inicialment el projecte de reparació del dipòsit d’aigua situat al carrer
Pompeu Fabra, 39 bis, de Sant Quirze del Vallès, redactat pels serveis tècnic municipals,
amb un pressupost per contracte de 40.173,66€ (IVA inlclòs).
Segon .- Exposar l’acord i el projecte mitjançant anunci al butlletí Oficial de la Província
(BOP) i al tauler d’anuncis municipal per un termini de 30 dies per tal de que els
interessats puguin presentar les al·legacions que considerin adients.

7. Denegació subvenció per instal·lació d'energia solar fotovoltaica de l'habitatge
situat al dades protegides.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 15 de febrer de 2016 N/E 2016002202, el senyor dades protegides amb DNI
número dades protegides, va sol·licitar una subvenció per a la instal·lació d’energia
solar fotovoltaica al seu habitatge particular, situat al carrer dades protegides, d’aquest
municipi.
2. Atès l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient de data 18 d’octubre de 2016, del
qual es desprèn que es denega la subvenció municipal ja que les bases d’atorgament
de subvencions municipals per energia solar tèrmica aprovades pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès del dia 7 de maig de 1998 i publicades al BOP
número 117 del 16 de maig de 1998 especifiquen que els ajuts són per als sistemes
d’aprofitament tèrmic mentre que l’energia fotovoltaica no està inclosa.
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FONAMENTS DE DRET
Bases d’atorgament de subvencions municipals per energia solar tèrmica aprovades pel
Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès del 7 de maig de 1998 i publicades al BOP
núm. 117 del 16 de maig de 1998.
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 .- Denegar la subvenció per a la instal·lació d’energia solar tèrmica a l’habitatge
del dades protegides d’aquest municipi, a dades protegides, amb DNI dades protegides.
Segon .-

Notificar el present acord als interessats.

8. Subvenció corresponent a la instal·lació solar tèrmica a l'habitatge dades
protegides
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 5 de febrer de 2016 N/E 2016001887, el senyor dades protegides amb DNI
número dades protegides, va sol·licitar una subvenció per a la instal·lació d’energia
solar tèrmica (2,84 m2 de superfície neta i 4,2 m2 de superfície bruta amb acumulador
de 300 litres) al seu habitatge particular, situat al carrer Prat, 21, d’aquest municipi.
2. Atès l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient de data 13 d’octubre de 2016, 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 i 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
Bases d’atorgament de subvencions municipals per energia solar tèrmica aprovades pel
Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès del 7 de maig de 1998 i publicades al BOP
núm. 117 del 16 de maig de 1998.
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:
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Primer .- Atorgar la subvenció per a la instal·lació d’energia solar tèrmica a l’habitatge
del carrer Prat, 21 d’aquest municipi, a dades protegides, amb DNI dades protegides.
Segon .- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació
corresponent, per un import de 597,39€ a càrrec de la partida 5003/1700/7800000 del
pressupost vigent.
Tercer .-

Notificar

el

present

acord

als

interessats.

9. Acceptació subvenció Generalitat - SOC per a la contractació de 5 joves en
pràctiques
ANTECEDENTS DE FET
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès presenta en data 15/09/2016 la sol·licitud de
subvenció per a la contractació en pràctiques de 5 persones beneficiàries del Programa
de Garantia Juvenil a Catalunya, per un import total de 55.000 euros, d’acord amb la
Resolució TSF/1911/2016, d’1 d’agost.
En data 26/10/2016 la Generalitat de Catalunya, comunica l’atorgament de la subvenció
per l’import abans indicat.
FONAMENTS DE DRET
Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
Ordre TSF/1911/2016, d’1 d’agost, pel qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a
la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció de 55.000 € per a la contractació de 5 joves en
pràctiques.
Segon .-

Comunicar el present acord a les persones interessades.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Pedro Gallego Cañizares, 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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