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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. Els assumptes sobrevinguts s’han inclòs a l’ordre del dia
també per acord unànime dels membres presents.

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 23 de febrer de
2016.
2. Acceptació subvenció finançament ajuts d'urgència social 2015 del CCVOC.
ANTECEDENTS DE FET
El passat mes de juliol es va signar el protocol addicional de concreció per al 2015 amb
les actualitzacions del acords signats en el Contracte Programa 2012-2015 per a la
coordinació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, en matèria de
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, subscrit
el 12 de juny de 2012.
La Fitxa número 1 del Contracte Programa determina la subvenció per actuacions
d’urgència social pel 2015 destinada a facilitar ajuts econòmics a les persones i/o famílies
que es trobin en una situació de necessitat personal bàsica valorada pels serveis socials
municipals.
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.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció pel finançament d’ajuts d’urgència social que li
correspon al municipi de Sant Quirze del Vallès per import de 13.543,68 €.
Segon .-

Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

3. Acceptació subvenció finançament dels professionals dels equips bàsics de
Serveis Socials 2015 del CCVOC
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ANTECEDENTS DE FET
El passat mes de juliol es va signar el protocol addicional de concreció per al 2015 amb
les actualitzacions dels acords signats en el Contracte Programa 2012-2015 per a la
coordinació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, en matèria de
serveis socials.
En el protocol addicional s’hi detallen els acords i les accions a desenvolupar,
acompanyat per les fitxes pròpies referents a l’any 2015 amb la concreció d’objectius,
accions a desenvolupar, recursos a emprar i indicadors d’avaluació i quanties
econòmiques.
Atès que a la Fitxa número 1 estableix una subvenció per a als professionals dels equips
bàsics TS i ES per a la prestació dels serveis socials bàsics.

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.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció pel finançament dels professionals dels equips bàsics
de serveis socials que li correspon al municipi de Sant Quirze del Vallès per un import de
93.444.84 €.
Segon .-

Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

4. Aprovació de les bases reguladores del concurs del cartell de Festa Major de
Sant Quirze del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
Des del Departament de Cultura, s’organitza novament un concurs de cartells de Festa
Major. L’objectiu de l’Ajuntament de Sant Quirze és, mitjançant la convocatòria d’aquest
concurs de cartells, fomentar la participació ciutadana i la creació artística en un
esdeveniment tan destacat com és la Festa Major del municipi. La convocatòria d’un
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concurs de cartells promou el foment de la cultura entre els ciutadans i ciutadanes i, a
més, pot donar a conèixer i promoure el nostre municipi entre les diferents persones que
hi participin.
Considerant l’informe tècnic de data 22 de febrer de 2016.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar les bases reguladores del concurs del cartell de Festa Major de Sant
Quirze del Vallès següents:
BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS DEL CONCURS
DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en el procés de preparació de la Festa Major,
convoca el concurs de cartells per anunciar-la.
L’objectiu de l’Ajuntament de Sant Quirze és, mitjançant la convocatòria d’aquest concurs
de cartells, fomentar la participació ciutadana i la creació artística en un esdeveniment tan
destacat com és la Festa Major del municipi. La convocatòria d’un concurs de cartells
promou el foment de la cultura entre els ciutadans i ciutadanes i, a més, pot donar a
conèixer i promoure el nostre municipi entre les diferents persones que hi participin.
1. OBJECTE
L’objecte del concurs és seleccionar el cartell per anunciar la Festa Major de Sant Quirze
del Vallès.
2. PARTICIPANTS
Hi poden participar totes les persones empadronades a Sant Quirze del Vallès a partir de
16 anys que ho desitgin.
3. TERMINI DE PRESENTACIÓ
La presentació de treballs pel concurs comença el 15 de març i acaba 15 de maig.
4- LLOC DE PRESENTACIÓ
Per tal de participar al concurs caldrà presentar els treballs a les Oficines d’Atenció al
Ciutadà municipals en horari d’atenció al públic.
5 - FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL.LICITUDS
5.1. Les obres presentades han de ser originals i inèdites.
5.2. Les propostes s’hauran de presentar en un suport rígid DIN A4.
5.3. El format dels cartells serà de 21 cm d'ample x 29,7 cm d'alt.
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5.4. No s’admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i volums enganxats.
5.5. Els dissenys es poden elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la
fotoreproducció i la impressió en color.
5.6. El cartell ha d’incorporar el logotip de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, la
llegenda “Festa Major de Sant Quirze del Vallès”, l’any i les dates en què es
celebra.
5.7. En la part inferior del cartell s’ha de preveure una franja de 5 cm per la inserció
dels logotips dels patrocinadors.
5.8. Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, caldrà adjuntar-ne la diapositiva o un
original digital de qualitat.
5.9. L’autor/a haurà de lliurar també una còpia en suport informàtic, amb capes i amb
la resolució adequada per a la seva impressió. El format digital amb capes haurà
de ser compatible amb els programes Photoshop o Indesign.
5.10. Les obres es presentaran dins d’un sobre tancat amb un pseudònim, que també
haurà de constar a l’anvers del cartell i a l’interior del sobre juntament amb el nom
i cognoms de l’autor, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic.
5.11. Els autors/es podran signar les seves obres una vegada conegut el veredicte del
jurat.

6. COMPOSICIÓ DEL JURAT
El jurat estarà presidit per l’alcalde/ssa de Sant Quirze i la regidor/a de Cultura i integrat
per membres de la Comissió de Festes Populars i treballadors/es del Departament de
Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze.
7. VALORACIÓ DELS TREBALLS
7.1. El jurat farà una primera preselecció, tot descartant els treballs que no compleixin
amb qualsevol punt de les bases.
7.2. El jurat valorarà l’obra dels participants en base a la seva qualitat, coherència amb
els temes de treball i la seva originalitat.
7.3. Front a qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases, la decisió del jurat
és inapel·lable.
7.4. El jurat podrà declarar el premi desert si ho estima oportú.
7.5. El jurat es reunirà dues setmanes després de la finalització del termini de
presentació de les sol·licituds per valorar els treballs presentats.
7.6. El veredicte es donarà a conèixer l’endemà de la decisió del jurat al web de
l’Ajuntament, www.santquirzevalles.cat.
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8. LLIURAMENT I QUANTIA DEL PREMI
8.1. El lliurament del premi es farà en el marc dels actes de la Festa Major.
8.2. El nom del guanyador/a figurarà en el programa de la Festa Major.
8.3. S’atorgarà un únic premi de 450 € per al cartell guanyador.
9. OBLIGACIONS FISCALS
Els premis d’aquest concurs constitueixen premis en espècie amb la consideració de
guany patrimonial pel guanyador, de manera que estaran subjectes a les obligacions
fiscals corresponents, d’acord amb la Llei i el Reglament de l’IRPF vigents en el moment
del lliurament dels premis. La retenció de l’RPF, si procedeix, serà responsabilitat de
l’organitzador.
10. DRETS D’AUTOR
10.1. Els i les participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran
responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
10.2. El cartell guanyador quedarà en poder de l’Ajuntament, el qual es reserva tots els
drets de reproducció, ús i divulgació com a cartell i programa de la Festa Major.
10.3. L’autor/a es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que calguin.
10.4 Els originals presentats no són objecte de devolució.
11- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
11.1. La participació en aquest premi suposa la total acceptació de les presents bases.
11.2. L’incompliment d’alguna de les condicions requerides suposarà no poder optar al
premi objecte de la convocatòria.
11.3 L'organització es reserva el dret de modificar les bases en qualsevol moment.
Segon .- Aprovar l’autorització de despesa de 450 € de la partida 3200/3380/2260900
de Festes Majors.
Tercer .- Publicar les següents bases a la pàgina web municipal i donar el màxim de
difusió per als diferents mitjans municipals.

5. Conveni per a la concessió de subvencions per als projectes i activitats als
centres educatius de Sant Quirze del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
1. Sant Quirze del Vallès disposa de 6 escoles d’infantil i primària i 2 centres d’educació
secundària obligatòria on s’imparteix l’ensenyament de 3 a 18 anys.
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2. L’educació és un dels eixos d’actuació municipal i considerat de gran interès públic i
social, l’Ajuntament de Sant Quirze dins de l’àmbit de les seves competències té
l’objectiu d’assistir i cooperar amb els centres educatius del seu àmbit territorial que
necessitin suport per a la realització d’activitats educatives que li són pròpies i que no
puguin dur a terme per ells mateixos, i amb especial atenció a projectes educatius que
complementin el programa curricular.
3. Vist que l’Ajuntament, té previst fomentar l’eficiència en la prestació de serveis, l’agilitat
davant de la gestió, la defensa de l’interès general i la transparència de la seva
administració. Tan mateix, concep l’educació com un dels instruments més importants
amb que compta la societat per transmetre els béns científics, culturals, socials i
morals que la defineixen; considerant que comparteix un interès comú en aquesta
tasca amb els centres educatius; i entenen que una acció conjunta afavoreix la
prestació íntegra i adequada de les competències que té assumides a l’àmbit educatiu.
4. L’Ajuntament com administració educativa, veu l’educació d’interès públic, d’acord amb
l’article 21.1 Dels drets i deures en l’àmbit educatiu, de l’estatut i Article 42. 1 Definició i
àmbit del Servei d’Educació de Catalunya, que diu: en el sistema educatiu de
Catalunya, definit per l’article 8, s’estableix un model educatiu d’interès públic d’acord
amb l’article 21 de l’Estatut.
5. Atès que els centres han presentat la justificació de forma satisfactòria de les
subvenció atorgades al 2015, d’acord amb el conveni aprovat per la Junta de Govern
Local de data 14 d’abril de 2015.
FONAMENTS DE DRET
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
- Articles 239 a 241 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.
- Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general
de subvencions.
- Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
Article 21.1 Dels drets i deures en l’àmbit educatiu.
- 12/2009, del 10 de juliol, d’educació Article 42. 1 Definició i àmbit del Servei d’Educació
de Catalunya.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Declarar l’interès públic i social de les subvencions anuals que es destinen a
projectes i activitats educatives.
Segon .- Aprovar el conveni per l’atorgament de subvencions als centres educatius:
Lola Anglada, Onze de Setembre, Pilarín Bayés, Purificació Salas Xandri, Taula Rodona,
El Turonet, l’Institut Sant Quirze i l’Institut Salas Xandri per l’exercici 2016, per un import
total de 150.000,00 €, segons es detalla a continuació:

“REUNITS
D’una part, la Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, Alcaldessa del Exlm. Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, actuant en nom i representació d’aquest, assistit per la Secretaria
municipal, Sra. Helena Muñoz Amorós, qui dona fe de l’acte.
D’altra part, els directors i directores dels centres educatius: Sr. Ricard Manresa Corretje,
de l’escola Lola Anglada, Sra. Mila Torres López, de l’escola Onze de Setembre, Sr.
David Sánchez Catasús de l’escola Pilarín Bayés, Sr. Francisco Javier López Avilés, de
l’escola Purificació Salas, Sra. Isabel Crespo Salgado, de l’escola Taula Rodona, Sra.
Cristina Jordà Sanuy, de l’escola El Turonet. Sr. Montserrat Trabal Piqueras, de l’Institut
Sant Quirze i Maria Emilia Milà i Masoliver, de l’Institut Salas i Xandri.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a la signatura i
eficàcia del present Conveni i conjuntament,

MANIFESTEN
Primer. Que en atenció al que es disposa a la Constitució Espanyola de 27 de desembre
de 1978, en relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei Orgànica
6/2006 de 18 de juliol; a la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local a la Llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Llei
d’Educació de Catalunya, 12/2009, del 10 de juliol.
Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze dins de l’àmbit d’aquestes competències té
l’objectiu d’assistir i cooperar amb els centres educatius del seu àmbit territorial que
necessitin suport per la realització d’activitats educatives que li són pròpies i que no
poden dur a terme per ells mateixos, i amb especial atenció a projectes educatius.
Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el seu
Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Segon. Que l’Ajuntament es planteja donar aquest suport a través dels diferents
programes i accions previstos per l’exercici de 2016, fomentant l’eficiència en la prestació
de serveis, l’agilitat i iniciativa davant els reptes de la gestió, la defensa de l’interès
general i la transparència pròpia de les administracions democràtiques.
Tercer. Que ambdues parts conceben l’educació com un dels instruments més
importants amb què compta la societat per transmetre als infants els béns científics,
culturals, socials i morals que la defineixen; consideren que comparteixen un interès
comú en aquesta tasca; i entenen que una acció conjunta d’ambdues Administracions dintre d’una acció progressiva de corresponsabilització de tota la societat- pot afavorir la
prestació íntegra i adequada de les competències que tenen assumides a l’àmbit
educatiu.
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Quart. Que la voluntat cooperadora que es desprèn d’aquest projecte coadjuva a
promocionar, fomentar, donar suport i en general millorar el procés educatiu, i s’insereix
dintre d’un procés d’ increment de la iniciativa local davant els reptes d’una gestió eficaç i
eficient, i de la defensa de l’ interès Público i social, dintre del marc de la legalitat vigent.
I en virtut de tot el que precedeix, ambdues parts
ACORDEN
Primer. OBJECTE.
És objecte del present conveni la cooperació entre la Regidoria d’Educació de
l’Ajuntament de Sant Quirze i les escoles i Institut pel desenvolupament de les activitats i
projectes d’interès pedagògics, educatiu i formatiu que preservin les següents
característiques:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Dotacions instruments per a l’impuls de la Música
Materials inventariables
Dotacions de materials pedagògics
Projectes de racons de jocs simbòlics a l’àmbit infantil
Projectes d’informàtica
Biblioteca mestres i alumnes
Activitats i projectes a l’àmbit de l’Educació especial
Tallers didàctics i pedagògics
Impuls de les llengües
Dotacions Audiovisuals
Natació curricular
Altres

La renovació o modificació dels projectes i activitats es realitzarà anualment, a proposta
dels centres docents, prèvia sol·licitud.
Segon. OBLIGACIONS DE LES PARTS.
1. A més de les obligacions que específicament es recullen al present conveni,
centres educatius es comprometen a:

els

- Presentar la memòria valorada dels projectes educatius amb la justificació i motivació,
en el seu cas, de la seva significació de gran interès públic o social i que no es podrien
portar a terme sense la percepció d’una subvenció que excedeixi el 50 per 100 del seu
cost.
- Realitzar les activitats i projectes convinguts dintre del període de vigència del conveni.
- Dotar-se de l’estructura i dels mitjans materials i tècnics necessaris per dur a terme el
present conveni.
- Presentar a altres centres o institucions, prèvia petició de l’Ajuntament, les experiències
en l’àmbit de l’educació. En tota presentació, propaganda i documentació escrita, gràfica
o en suport informàtic, s’haurà de consignar la llegenda: “ Amb el suport de l’Ajuntament
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de Sant Quirze” i a reproduir el logotip de l’Ajuntament, segons el model tipogràfic aprovat
per la Corporació.
- Facilitar tota la informació necessària, a criteri de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, per mantenir actualitzada la base de dades de la Regidoria d’Educació en relació
a les activitats i els serveis educatius que es portin a terme al municipi.
- Destinar l’aportació econòmica que serà lliurada per l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès al pagament exclusiu de les despeses que comportin les activitats i projectes
conveniats.
- Lliurar a l’Ajuntament i a la Comissió Mixta del present conveni un exemplar de la
documentació i propaganda escrita realitzada així com una memòria de les activitats i
projectes pactats on es recullin tots els elements precisos per valorar-les.
2. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet:
- Donar les ajudes tècniques necessàries per dur a terme les activitats i projectes
acordats.
- Contribuir durant la vigència del present conveni al finançament de les activitats i
projectes presentats. Aquest import queda fixat en la quantia de 150.000,00 € per l’any
2016 i es distribuïda en dos conceptes:
- Pel projecte de la Natació curricular, l’aportació serà en funció de la despesa de cada
centre en concepte del monitoratge de natació, transport en autocar i monitor
d’acompanyament autocar.
- Pel recte de projectes, l’aportació serà d’un 45% per nombre de centre educatiu i un
55% per nombre d’aules classe.
Com criteri general d’aplicació i distribució dels ajuts subvencionadors, aquests seran
com a màxim del 50 per 100 del cost del projecte o activitat al qual s’apliquin, llevat que,
de forma motivada, es justifiqui que es tracta d’activitats de gran interès públic i/o social i
que no es podrien portar a terme sense la percepció d’una subvenció que excedeixi el 50
per 100 del seu cost. Seran revocables o reduïbles d’ofici quan es comprovi que l’activitat
subvencionada no ha estat realitzada totalment o parcialment, o s’hagi aplicat a una
finalitat diferent d’aquella per a la qual va ser concedida.
Tercer. EXECUCIÓ I SEGUIMENT.
1. S’acorda la creació d’una Comissió Mixta de seguiment del conveni, que estarà
formada pels següents membres:
- President/a: El regidor o regidora delegat d’Educació de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.
- Dos Vocals: Els tècnics d’Educació de l’Ajuntament i un representant de cada un dels
centres educatius, designat per aquests.
Les funcions de secretaria de la Comissió recauran en el tècnic o tècnica designat per
l’Ajuntament.
2. Són funcions de la Comissió Mixta totes les que expressament s’indiquin en aquest
Conveni, i en general les de proposar els criteris i aspectes de la cooperació anual; les de
fer el seguiment i avaluació de les actuacions i de l’ aplicació de la quantitat conveniada,
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així com les del dictamen de les especificacions necessàries per a la correcta aplicació i/o
interpretació d’ aquest pacte.
La Comissió haurà d’emetre informe preceptiu, però no vinculant, en els casos de variació
o revocació dels ajuts concedits.
3. La Comissió Mixta durant el període de vigència del conveni haurà de reunir-se
plenàriament almenys una vegada a l’any, si bé es reunirà sempre que alguna de les
dues parts ho proposi. La convocatòria es realitzarà amb una antelació mínima de set
dies naturals.
Quart. PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ.
1. L’aportació compromesa anualment per part de l’Ajuntament s’efectuarà en dues parts,
el 70% a partir de la signatura del conveni, amb periodicitat mensual fins el mes
d’octubre, i el 30 % restant amb la justificació final; en ambdós casos d’acord amb el Pla
de disposició de fons aprovat per l’Ajuntament. Amb caràcter previ, els centres aportaran
a la Comissió Mixta una memòria justificativa conforme les activitats conveniades s’han
portat a terme o estan planificades per realitzar-les durant l’exercici de 2016.
2. Les factures acreditant la realització de la despesa feta i datades l’any de vigència del
conveni es presentaran abans del 15 de desembre de 2016. Hauran d’estar aprovades
per l’òrgan competent del centre i amb el vistiplau del Director, que certificarà que l’import
ha estat destinat a l’activitat programa d’educació conveniada.
3. Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès requerirà als centres educatius per tal que faci la rectificació oportuna.
Transcorregut el termini per a la subvenció, i en els casos que els centres hagin pogut
justificar una part de la quantitat conveniada, l’Ajuntament, previ informe de la Comissió
de Seguiment, resoldrà la reducció o devolució de l’import de la dotació econòmica
abonada anticipadament, en la proporció als imports no justificats.
Cinquè. VIGÈNCIA.
El present conveni tindrà vigència durant l’exercici de 2016.
Amb acord de les dues parts i sense necessitat d’esperar a l’acabament de la seva
vigència, es podran introduir les modificacions que s’entenguin adients.
Sisè. EXTINCIÓ.
El conveni s’extingirà per qualsevol forma vàlida en dret i, en concret, per:
a)
b)
c)
d)

L’expiració del termini previst en el pacte anterior.
Per la renúncia unilateral que tindrà de ser manifestada fefaentment a l’altra part.
Per acord de les parts
Per incompliment de les obligacions previstes al Conveni.

Setè. NORMATIVA D’APLICACIÓ.
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En tot allò no previst al present conveni serà d’aplicació la normativa expressada a
l’antecedent primer del present conveni.
I en prova de conformitat es signen els originals del present conveni a un sol efecte en el
lloc i data assenyalats a l’encapçalament.”

Tercer .- Aprovar l’autorització per l’exercici 2016 de 150.000,00 € en concepte
d’aportació municipal per l’exercici 2016, a la partida: 1300 3200 4800000.
Quart .Comunicar aquest acord als centres escolars, a les AMPA i als Serveis
Econòmics de l’Ajuntament.

6. Aprovació Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès
Occidental i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per al desenvolupament del
Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries
de la RMI, convocatòria 2015.
ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant l’Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació EMO/244/2015, de 29 de juliol,
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització
del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la
renda mínima d’inserció (RMI), i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.
En aquest sentit, l’Ordre conté en el seu annex sisè la pre-assignació d’11 contractes al
Consell Comarcal del Vallès Occidental per a desenvolupar projectes comarcals.
Per decret de Presidència número 129/2015, de 17 de setembre, el Consell Comarcal va
aprovar la sol·licitud dels projectes a subvencionar, en funció del sol·licitat pels diversos
municipis participants, i es rep comunicació de la resolució de la Directora del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya, de data 4 de novembre de 2015, relativa a l’atorgament
de la subvenció sol·licitada.
Que esdevé necessari establir un acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, per tal de regular el règim
d’execució i finançament dels projectes que es desenvolupen en el marc d’aquesta
convocatòria i que es concreten en:

Expedient

2015/PRMI/SPO/0067/EX01

Denominació del projecte

Nombre de
Àmbit municipal de realització
treballadors adscrits
del projecte
a l´àmbit municipal

Manteniment i millora d’espais i Sant Quirze del Vallès- Plaça
equipaments locals
de la Vila, 1

1

FONAMENTS DE DRET
Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació EMO/244/2015, de 29 de juliol, s’aproven
les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del
Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la
renda mínima d’inserció (RMI), i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovació del “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès
Occidental i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per al desenvolupament del Programa
Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la RMI,
convocatòria 2015”, que es reprodueix íntegrament a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS
OCCIDENTAL

I

L’AJUNTAMENT

DE

SANT

QUIRZE

DEL

VALLÈS

PER

AL

DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN
SITUACIÓ D’ATUR BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ, CONVOCATÒRIA
2015

El Vallès Occidental, gener de 2016
REUNITS
D’una banda, el Sr. Ignasi Giménez Renom, en qualitat de PRESIDENT del Consell Comarcal del
Vallès Occidental, en virtut del nomenament aprovat en la sessió plenària del dia 17de juliol de 2015;
que té la seu social a la Ctra. N-150 Km. 15, (CP 08227) de Terrassa, i amb número d’identificació
fiscal P-5800007, i assistit pel Secretari general de l’entitat Sr. Josep Maria Molins Penina, que
dóna fe de l’acte.
D’una altra banda, la Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, en qualitat d’ALCALDESSA de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, que té la seu social a Plaça de la Vila, 1 del municipi de Sant Quirze del
Vallès (CP 08192) i assistida per la secretària general de la corporació la senyora Helena Muñoz
Amorós, que dóna fe de l’acte.
ACTUEN
El. Sr. Ignasi Giménez Renom, en nom i representació del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en
virtut de les atribucions que li atorga 13.1.a) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, facultat per aquest acte per
acord de la Comissió Permanent, que actua per delegació del Ple de la corporació, adoptat en sessió
del dia 12 de gener de 2016.
La Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
en virtut de les atribucions que li atorga l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, facultat per aquest acte per acord de Ple de constitució de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès que va tenir lloc el del dia 13 de juny de 2016, i aprovació del cartipàs municipal el
29 de juny de 2016.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal, el caràcter i la representació
en què intervenen, i de manera especial, per l’atorgament d’aquest conveni i a aquest efecte
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MANIFESTEN

I.

II.
III.

Per l’Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació EMO/244/2015, de 29 de juliol,
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització
del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de
la renda mínima d’inserció (RMI), i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.
La finalitat del programa és afavorir la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat de
persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció i planteja una
distribució econòmica dels recursos que garanteixi un equilibri territorial, per tal
d’assegurar que hi hagi oferta d’aquesta política activa d’ocupació adient a tot el
territori i adequada a les seves necessitats.

IV. En aquest sentit, l’Ordre conté en el seu annex sisè una pre-assignació de contractes,
que ha estat determinada utilitzant les dades relatives a les persones beneficiàries
de la Renda Mínima d’Inserció que consten a la base de dades de l’òrgan tècnic
administratiu de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció, en el
mes de febrer de 2015. D’acord amb la distribució territorial de contractes establerta
al referit annex al Consell Comarcal del Vallès Occidental corresponen 11 contractes
pre-assignats per a projectes comarcals.
V.

Per decret de Presidència número 129/2015, de 17 de setembre, el Consell Comarcal
va aprovar la sol·licitud dels projectes a subvencionar, i s’ha rebut comunicació de la
resolució de la Directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de data 4 de
novembre de 2015, relativa a l’atorgament de la subvenció sol·licitada.

VI.

Per tal de regular el règim d’execució i finançament dels diferents projectes es fa
necessària la formalització de convenis de col·laboració específics amb
cadascuna de les entitats implicades.

En virtut del què s’ha exposat, les parts signatàries acorden les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir un acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, per tal de regular el règim d’execució i
finançament dels projectes que es desenvolupen en el marc de la convocatòria 2015 del Programa
Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima
d’inserció, que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, que s’indiquen a continuació:

Expedient

2015/PRMI/SPO/0067/EX01

Denominació del projecte

Àmbit municipal de
realització del projecte

Nombre
de
treballadors
adscrits a l´àmbit
municipal

Manteniment i millora
d’espais i equipaments Sant Quirze del Vallèslocals
Plaça de la Vila, 1

1

SEGONA- Compromisos del Consell Comarcal del Vallès Occidental
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El Consell Comarcal desenvoluparà les accions d’experiència laboral, les accions formatives i les
accions de coordinació i prospecció d’empreses, vinculades als projectes definits a la clàusula
primera del present conveni, a les que hi destinarà els recursos propis o contractats expressament,
tant personals com materials, d’acord amb les funcions que s’especifiquen a continuació:
-

Contractació laboral de les persones participants per al desenvolupament del treballs
d’interès públic i caràcter social.
Realització de les mesures de salut laboral i prevenció de riscos de les persones
participants, de conformitat amb la normativa vigent.
Programació i desenvolupament de les activitats formatives.
Coordinació entre els diferents projectes, seguiment de les persones participants i
interlocució amb els diferents ajuntaments.

TERCERA.- Compromisos de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a:
-

-

Finançar parcialment el desenvolupament dels projectes definits a la clàusula primera del
present conveni, que tenen incidència en el seu àmbit municipal, per un import de
1.270,00 €, en concepte de subvenció, regulada a l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (LGS).
Incloure en el pressupost de la corporació una dotació pressupostària per a fer front a la
despesa indicada,
Transferir a favor del Consell Comarcal del Vallès Occidental la quantitat referenciada, en
el termini d’un mes a comptar des de la signatura del present conveni.

QUARTA.- Vigència del Conveni
La vigència d’aquest conveni s’estableix en funció de la durada dels projectes amb el que es
vincula, d’acord amb la clàusula primera del present conveni que compren el període de desembre
2015 a juny de 2016.

CINQUENA.- Normativa
Vist l’objecte del present conveni que es descriu en les clàusules, i atenent que s’estableix una
col·laboració entre les dues administracions d’acord amb l’article 108 i següents de la Llei 26/2010
del 3 d’agost de règim jurídic de les Administracions Públiques de Catalunya queda exclòs de
l’àmbit de la Llei de Contractes del Sector Públic, text refós aprovat per RDL 3/2011, de 14 de
novembre, en virtut del seu article 4 apartat 1.b), si bé sí que serà d’aplicació en tots aquells
aspectes procedimentals que la normativa de patrimoni no regula.
En conseqüència, en tot allò no previst en el present conveni, s’estarà a l’ establert a la llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb les corresponents modificacions legals;
el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya; el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i a la resta
d’ordenament de règim local aplicable.
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SISENA.- Resolució del present conveni
Seran causes de resolució del conveni, les següents:
a)
b)
a)
b)

L’acompliment dels objectius fixats.
El mutu acord entre les parts.
L’ incompliment de les obligacions estipulades.
Per impossibilitat material de portar la col·laboració endavant, en els termes, condicions i
qualitats establerts en el conveni.
c) Les causes assenyalades en la normativa vigent.

SETENA.- Jurisdicció
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i la interpretació
d’aquest conveni.
Això no obstant, pel cas de discrepància o divergència que tinguin relació directa o indirecta amb
el present conveni, no resoltes de mutu acord, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa
administrativa dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
I com a prova de conformitat, les parts signen el present conveni, en el lloc i la data indicats a
l’encapçalament.”

Segon.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació de la despesa associada al conveni
en concepte de despeses associades a les generades per el desenvolupament de les
accions en el municipi, per un import de 1.270,00 €, amb imputació a la partida 1500 4300
2269900.

Tercer.- Comunicar l’acord als interessats.

7. Aprovació Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Castellar del Vallès i
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a la prestació de serveis de formació
en el Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur no
perceptores 2015.
ANTECEDENTS DE FET
Atesa l’Ordre EMO/204/2015, del 23 de Juny, per la qual s aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa Treball i Formació
adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament majors de 45 anys, que hagin
exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, s’obre la convocatòria per a l any
2015.
Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és beneficiari d’una subvenció
emmarcada en aquesta ordre.
Atès que l’Ordre EMO/204/2015 obliga a les persones contractades en el marc del
programa Treball i Formació a realitzar formació professionalitzadora, durant el contracte
de treball i dins de l’ horari laboral, que ha de correspondre obligatòriament a formació
vinculada a un certificat de professionalitat i ha de ser impartida per un centre acreditat i
homologat pel SOC.
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Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès no és centre acreditat i homologat pel
SOC.
Atès que l’Ordre preveu que l’ens beneficiari pot, si cal, sol·licitar a entitats públiques o
privades l’execució de la formació.
Atès que l‘Ajuntament de Castellar del Vallès realitza el curs “Operacions bàsiques de
comunicació”, de 120 hores, que compleix els requisits de l Ordre.
Atès que no s’ha localitzat un altre curs, que per contingut i data de realització sigui
compatible amb el contingut de la feina que desenvolupen les persones contractades.
Atès que l’import màxim a satisfer per la formació és de la quantia de la subvenció
atorgada a les entitats beneficiàries per a la realització de les accions formatives, que en
el cas de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, és de 3.900,00 euros.
Atès que s’ha de formalitzar un acord per tal de regular l’execució de la formació.

FONAMENTS DE DRET
Ordre EMO/204/2015, del 23 de Juny, per la qual s aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions per a la realització del Programa Treball i Formació adreçat
a persones en situació d’atur, prioritàriament majors de 45 anys, que hagin exhaurit la
prestació i/o el subsidi per desocupació, s’obre la convocatòria per a l any 2015.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovació del “Conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Castellar del
Vallès i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a la prestació de serveis de formació
en el Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur no perceptores
2015.”, que es reprodueix íntegrament a continuació:
“CONVENI ENTRE L AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÉS I EL DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓ EN EL PROGRAMA TREBALL I
FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES NO PERCEPTORES 2015.
Castellar del Vallès, 14 de Desembre de 2015
REUNITS
D’una part la Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, en la seva qualitat d’Alcaldessa, actuant en nom i
representació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i assistida de la Secretària de la
Corporació, Sra. Helena Muñoz Amorós.
D’altra part el Sr. Ignasi Giménez Renom en la seva qualitat d’Alcalde actuant en nom i
representació de l’ Ajuntament de Castellar del Vallès i assistit pel Secretari accidental de la

17/34

Corporació, Sr. Cristòfol Torras i Totes les parts es reconeixen competència i capacitat,
respectivament per a formalitzar el present conveni.
ANTECEDENTS
Atesa l’Ordre EMO/204/2015, del 23 de Juny, per la qual s aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones
en situació d’atur, prioritàriament majors de 45 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi
per desocupació, s’obre la convocatòria per a l any 2015.
Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és beneficiari d’ una subvenció emmarcada en
aquesta ordre.
Atès que l Ordre EMO/204/2015 obliga a les persones contractades en el marc del programa
Treball i Formació a realitzar formació professionalitzadora, durant el contracte de treball i dins de
l’ horari laboral, que ha de correspondre obligatòriament a formació vinculada a un certificat de
professionalitat i ha de ser impartida per un centre acreditat i homologat pel SOC.
Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès no és centre acreditat i homologat pel SOC.
Atès que l’Ordre preveu que l’ens beneficiari pot, si cal, sol•licitar a entitats públiques o privades
l’execució de la formació.
Atès que l ‘Ajuntament de Castellar del Vallès realitza el curs “Operacions bàsiques de
comunicació”, de 120 hores, que compleix els requisits de l Ordre.
Atès que no s’ha localitzat un altre curs, que per contingut i data de realització sigui compatible
amb el contingut de la feina que desenvolupen les persones contractades.
Atès que l’ import màxim a satisfer per la formació és de la quantia de la subvenció atorgada a les
entitats beneficiàries per a la realització de les accions formatives, que en el cas de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, és de 3.900,00 euros.
En conseqüència, ambdues parts,
CONVENEN
Primer.- Objecte
El present conveni té per objectiu realitzar el servei de formació a persones contractades en el
marc del programa Treball i Formació, mitjançant el curs que imparteix l ‘Ajuntament de Castellar
del Vallès que es descriu a continuació:
Nom del curs: Operacions bàsiques de comunicació
Organitzador: Ajuntament de Castellar del Vallès
Hores: 120h
Adreça: El Mirador Centre de Coneixement
Plaça el Mirador s/n
08211 Castellar del Vallès
Calendari: Inici Gener 2016 Finalització : Maig 2016
Horari: De 08:30h a 14:30h
Temari:
MF0970_1: Operacions bàsiques de comunicació (120 hores).
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•UF0520: Comunicació en les relacions professionals (50 hores).
•UF0521: Comunicació oral i escrita en l'empresa (70 hores).
UF0520-Comunicació en les relacions professionals
Durada: 50 hores
Contingut
1. Processos i tècniques de comunicació en situacions professionals de recepció i transmissió
d'informació
– La comunicació com a procés.
•Funcions.
•Elements
.Diferència entre informació i comunicació.
•Fases de la comunicació.
•Llenguatges utilitzats per a comunicacions.
•Classes de comunicacions: auditives, visuals i tàctils.
•Selecció i organització del contingut de missatges.
–Tècniques de comunicació efectiva.
•Factors que influeixen en els comportaments i senyals d'escolta.
•Barreres i dificultats.
•Solucions.
•Comunicacions eficaces: retroacció, escolta empàtica i activa.
–La comunicació i l'empresa.
•Principis de la comunicació.
•Formes de comunicació en l'empresa: interna i externa.
•Comunicacions internes: verticals, transversals i formals i informals.
•Comunicacions externes: entrada i sortida.
•Mitjans emprats en les comunicacions empresarials.
•Comunicacions urgents.
–Els fluxos de comunicació:
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•Diagrames de flux.
•Informació gràfica.
–Pautes de comunicació i imatge corporativa.
2. Pautes de comportament assertiu en situacions de treball
–Estils de resposta en la interacció verbal:
•Assertiu
•Agressiu.
•No assertiu.
–El comportament verbal
–El comportament no verbal.
–Principals tècniques d'assertivitat: disc ratllat, banc de boira, asserció negativa,
interrogació negativa, autorevelació, lliure informació, compromís viable.
3. Els conflictes amb persones internes o externes de l'empresa
–El conflicte en les relacions de treball.
•Característiques dels conflictes.
•Tipus de conflictes: grupal, individual, normatiu econòmic, pacífic, violent, positiu, negatiu.
–Tractament dels conflictes.
•Identificació del conflicte.
•Causes i conseqüències dels conflictes.
•Conflictes relacionats amb la tasca.
•Conflictes relacionats amb les relacions interpersonals.
•Comportaments i senyals bàsics.
•Pautes d'actuació personal com a forma de solució: el diàleg.
•El conflicte com a oportunitat de canvi.
UF0521-Comunicació oral i escrita en l'empresa
Durada: 70 hores
Continguts
1. La comunicació oral
–El llenguatge oral.
•Concepte i característiques.
•Característiques dels missatges orals.
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•Elements de la comunicació oral.
•Funcions de la comunicació oral.
•Classes de comunicació oral: immediates, individuals o col•lectives.
•Planificació de la comunicació oral.
•Formes de comunicació oral: entrevista, reunió, debat.
–La comunicació no verbal.
•Els missatges en la comunicació no verbal: voluntaris i involuntaris.
•Recursos no verbals en la comunicació oral: entonació, gestuals i espacials.
•Aspectes importants en la comunicació no verbal: mirada, postura, gestos.
–La comunicació verbal i no verbal en la comunicació presencial.
•Pautes de comportament i imatge corporativa.
•Normes per conversar.
•Regles per escoltar.
•Criteris de qualitat: empatia, amabilitat.
•Tractament de les objeccions.
•Les queixes i reclamacions.
–La comunicació telefònica.
•El telèfon en l'activitat empresarial.
•Pautes d'atenció telefònica en l'empresa: veu, somriure, silenci, expressió, etc.
•Regles per efectuar una trucada de telèfon.
•Passos per contestar una trucada de telèfon.
•Protocols de tractament.
•Barreres i dificultats en la transmissió d'informació.
•Tipus de trucades telefòniques.
•Sistemes de comunicació telefònica en l'empresa.
•Cerca d'informació telefònica.
–Normes de seguretat, registre i confidencialitat en la comunicació presencial i telefònica.
2. La comunicació escrita
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–L'escriptura com a mitjà de comunicació.
•El missatge escrit: concepte.
•Característiques del missatge escrit.
•Tipus de comunicacions escrites.
•Principis en la redacció per a l'eficàcia del missatge escrit.
•Planificació dels textos.
•La correcció sintàctica i gramatical.
•Els signes de puntuació.
•Les abreviatures i sigles.
–Equips i sistemes de comunicació escrita.
•Els sistemes de comunicació: concepte.
•L'ordinador.
•Altres eines de comunicació: fax.
–Comunicacions escrites internes de caràcter breu.
•Concepte.
•Tipus de comunicacions internes.
•Els avisos: concepte i forma d'elaboració.
•Els rètols: tipus de suport i papers, instruments i tècniques.
•Els comunicats de règim interior: concepte i forma d'elaboració.
3. Aplicacions i mitjans informàtics que intervenen en la gestió de la comunicació
Empresarial
–El correu electrònic.
•Elements que el componen.
•Enviament de correus.
•Recepció de correus.
•Arxivament de correus.
–L'agenda electrònica.
•Contactes.
•Tasques.
•Notes.
•Calendari.
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–Processador de text
.Estructura d'un processador de text.
•Funcions d'un processador de text.
•Gestió de documents.
•Models de documents: fax, memoràndum, etc.
•Aplicació de format a documents.
•Edició de documents.
•Impressió de documents.
Segon.- Despeses derivades de la contractació
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès haurà d’ abonar a l’ Ajuntament de Castellar del Vallès
l’import màxim de 3.900,00 euros, quantitat que correspon al 100% de la quantia de la subvenció
que li ha estat atorgada per a la realització d’ aquesta acció formativa.
Tercer.- Vigència del Conveni
La vigència d’ aquest conveni s estableix en funció de la durada de l’ acció formativa amb la que
es vincula, i es preveu per un període que comprèn des del gener 2016 fins a maig de 2016, d’
acord amb la clàusula primera del present conveni.
Quart.- Protecció de dades
Ambdues parts es comprometen a mantenir la màxima reserva sobre la informació classificada
com a confidencial a la que tinguin accés en virtut d aquest conveni i adequaran les seves
actuacions a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (B.O.E. núm. 298, de 14 de desembre) i d’ altres normes d aplicació.
Cinquè.- Règim jurídic
Les parts es comprometen a través dels seus representants a resoldre les possibles controvèrsies
que poguessin originar-se en la interpretació o aplicació del present conveni. En el seu defecte, les
actuacions litigioses que es poguessin plantejar, donada la seva naturalesa, quedaran sotmeses a
l ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
A l’empara d’aquesta voluntat de col·laboració, i en prova de conformitat, firmen el present
document per duplicat exemplar, en el lloc i data indicats en l’ encapçalament.”

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa de la formació regulada per
aquest conveni, per un import de 3.900,00 euros, amb imputació a la partida 1500 4300
2269900.

Tercer.- Comunicar l’acord als interessats.
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8. Pla d'autoprotecció del mercat de Can Torras
ANTECEDENTS DE FET
1. Vista la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, a la qual es
regula a l’art. 7 l’obligació d’autoprotecció, a l’art. 19 els plans d’autoprotecció i a l’art.
20 el contingut dels plans.
2. Vist el Decret núm. 30/2015, de 3 de març, del Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
3. Vist l’art. 2 del citat decret al qual es disposa a la lletra b) que la finalitat és “establir el
contingut mínim dels plans d’autoprotecció dels centres o activitats objecte d’aquest
decret...” i a l’Annex II s’estableix el contingut mínim dels plans d’autoprotecció.
4. Vist l’informe tècnic, de data 24 de febrer de 2016, emès per l’enginyer municipal,
Coordinador del PBEM, segons el qual el Pla d’Autoprotecció Mercat no sedentari de
Sabadell - Sant Quirze del Vallès, el qual s’adjunta, ha estat redactat pel tècnic
competent Sr. Daniel Porras Duran de l’empresa SPS SEGURETAT I PREVENCIÓ,
compleix el que estableix l’art. 4 del Decret 30/2015, de 3 de març i també amb el que
especifica l’Annex II, atès que segueix l’índex esmentat i respon bé als seus
continguts.
5. Vist el decret de l’alcaldia núm. 2015001908, de data 29 de juny de 2015, pel qual es
delega la funció d’aprovació dels plans d’actuació municipal a la Junta de Govern
Local.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar el Pla d’Autoprotecció Mercat no sedentari de Sabadell - Sant
Quirze del Vallès, redactat pel tècnic competent Sr. Daniel Porras Duran de l’empresa
SPS SEGURETAT I PREVENCIÓ, el qual s’adjunta, ja que s’ajusta al que disposa el
Decret 30/2015, de 3 de març, del Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, d’acord amb l’ informe tècnic
emès al respecte per l’enginyer municipal, Coordinador del PBEM, el qual motiva el
present acord.
SEGON.- Efectuar
d’Autoprotecció.

les notificacions

pertinents

de l’aprovació del citat

Pla

TERCER.- Facultar a l’alcaldessa o regidor en qui delegui o tingui delegat, perquè
subscrigui tots els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat dels precedents
acords, i rectificar en qualsevol moment els errors que es poguessin produir. No
obstant això, la Junta de Govern Local resoldrà allò que sigui més adient per als
interessos municipals.
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9. Pròrroga del Contracte pel subministrament de combustible per als vehicles i
maquinària municipals a l'empresa SOLRED, S.A, a partir del dia 01/04/2016 i
fins el 31/03/2017
ANTECEDENTS DE FET

1. El 25/03/2014 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte pel subministrament
de combustible per als vehicles i maquinària municipals de l’Ajuntament a la raó social
SOLRED, SA.
2. L’article 2.9 del Plec de clàusules administratives particulars que regulen el contracte
estableix que tindrà una durada màxima de 3 anys (2 anys de període principal,
prorrogable anualment fins a 1 anys més).
3. El contracte esmentat va iniciar efectivament el 02/04/2014. Per tant, el 31/03/2016
finalitza el període principal de 2 anys del contracte.
4. L’informe emès pels serveis tècnics municipals 08/02/2016 considera convenient que
es prorrogui l’esmentat contracte per període d’un any, a comptar del 01/04/2016 al
31/03/2017, en els termes i condicions establerts ens els plecs de condicions que regulen
el contracte.
FONAMENTS DE DRET
1. Plecs de condicions administratives i tècniques que regulen el Contracte pel
subministrament de combustible per als vehicles i maquinària municipals.

2. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic.
3. 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; RD 2568/1986, de 26 de novembre, por
el que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals; 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;
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.
4. Resolució d'Alcaldia número 2015001906, de 29 de juny.
Vistos els preceptes legals citats i altres de pertinents aplicació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
1. Prorrogar el Contracte pel subministrament de combustible per als vehicles i
maquinària municipals de l’Ajuntament a l’empresa SOLRED, S.A, pel període d’1 any, a
partir del dia 01/04/2016 i fins el 31/03/2017. Aquesta pròrroga es realitzarà amb les
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condicions contractuals definides al contracte, el plec de clàusules administratives
particulars i de condicions tècniques i la legislació general d’aplicació.
2. Notificar la present resolució a SOLRED, SA, i als Serveis Econòmics municipals.

10. Llicència d'obra major, Exp. OMA2015/000043, per a la construcció d'habitatge
unifamiliar aïllat
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 25 de setembre de 2015, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística (N.RGE. 2015010857) per a la Construcció
d'habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat al dades protegides, d’aquest municipi.
2. En data 15 d’octubre de 2015, es va requerir l’esmena de deficiències que presentava
la sol·licitud segons informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 13 d’octubre de
2015. Aquest requeriment amb núm. de registre de sortida 2015005505, va ser
notificat a l’interessat en data 6 de novembre de 2015.
3. En data 29 d’octubre de 2015, amb núm. de registre d’entrada 2015012423,
l’interessat aporta la documentació sol·licitada.
4. En data 18 de novembre de 2015, mitjançant document de registre de sortida núm.
2015005996, es sol·licita autorització a la Direcció General d’Aviació Civil, el qual va
ser notificat en data 26 de novembre de 2015.
5. En data 9 de febrer de 2016, mitjançant document de registre d’entrada
núm.2016001987, l’Agencia Estatal de Seguretat Aèria, envia resolució favorable per a
la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat.
6. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 24/02/2016, del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades a l’informe tècnic següents:
“La qualificació urbanística és Edificació aïllada en ciutat jardí, Zona a1, segons el text
refós de la revisió del PGO aprovat definitivament el 22.03.00 i publicat el 11.05.00, i el
Pla Parcial del sector Castelltort aprovat definitivament per la CUP el 15 de desembre de
1999.
El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic s’ajusten a la
normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació a excepció dels
següents punts:

1. L’ Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008 de
8 de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives per a
obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds aeronàutiques
que tenia assignades la Direcció General d’Aviació Civil. Les servituds van ser
actualitzades el gener de 2010, mitjançant real decret 184/2009 de 27 de novembre
(B.O.E. nº 25 de 29 de gener de 2010) La parcel·la es troba afectada per la servitud
d’afectació del gónio, aquests terrenys estan limitats per la senyal del gónio, servitud
radioelèctrica corresponent als sistemes d’ajuda de navegació que estan instal·lats en
el recinte de l’aeroport.
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S’ha aportat en el projecte presentat, la documentació necessària per sol·licitar
l’autorització de servitud aeronàutica per l’edifici mitjançant el formulari de sol·licitud
(disponible a la pagina web de l’agència estatal, www.seguridadaerea.es en l’apartat
“Aeropuertos, subapartado Servidumbres aeronàuticas”.

En la resolució de 1 de febrer de 2016, emesa per l’Agència Estatal de Seguretat
Aèria (Ministeri de foment), s’autoritza la sol·licitud que va ser presentada pel Sr.
Olivier Tilloy, per a la construcció d’una vivenda unifamiliar al carrer Xoriguer núm. 9,
sempre que es realitzi a l’emplaçament i amb les característiques assenyalades en els
documents que s’acompanyaven a la sol·licitud i amb les condicions i requisits que
s’indiquen en la resolució:
−

L’alçada màxima de la construcció projectada no excedirà de cinc metres (5,50
m.), inclosos tots els seus elements, com antenes, parallamps, xemeneies, equips
d’aire condicionat, caixes d’ascensors, cartells, remats decoratius (cartells,
il·luminació, etc) o qualsevol afegit sobre la construcció, així com els mitjans
electromecànics que puguin ser necessaris durant la construcció.

−

Donada la situació i alçada de la vivenda projectada, si és necessària la utilització
de mitjans electromecànics (grues fixes o mòbils, qualsevol element elevador amb
mitjans electromecànics) que superin l’alçada autoritzada, s’haurà de sol·licitar la
corresponent autorització de forma prèvia i preceptiva a la seva instal·lació, fent
referència a aquests acord d’autorització i al numero de servitud aeronàutica
indicada en l’expedient (comunicació d’acord d’expedient E15-1839).

2. En el cas d’instal·lar objectes temporals (grues fixes o mòbils), caldrà tramitar la
corresponent llicència d’obres menors per la instal·lació d’aquests elements (en el cas
de que la grua mòbil ocupi la via publica caldrà tramitar la corresponent llicencia
d’ocupació de la via publica), justificant que no perforen la superfície limitadora
d’obstacles i no afecten la operativitat de l’aeròdrom. Si la instal·lació de la grua
perfora la superfície limitadora d’obstacles que fixa l’Agencia Estatal de Seguretat
Àrea, caldrà obtenir autorització de la autoritat aeronàutica competent, en aquest cas
l’Agencia de Seguretat Aeronàutica (AESA) .
3. D’acord amb el Reial Decret 1000/2010 de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori,
que desenvolupa la Llei Òmnibus, l’arquitecte presenta la documentació tècnica del
projecte bàsic sense visar, l’ajuntament condicionarà l’eficàcia de la llicència municipal
a la presentació del projecte executiu visat.

Cal aportar el projecte d’execució visat pel Col·legi oficial d’Arquitectes amb la
memòria descriptiva i constructiva, l’estat d’amidaments, el plec de condicions
tècniques i facultatives, el pressupost, i la justificació i càlcul de l’estructura i

27/34

les instal·lacions i els corresponents plànols abans de l’inici de les obres. S’ha
de presentar el projecte en suport informàtic.
4. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització
del tram de vorera del carrer dades protegides, en el tram on està situada la
parcel·la, amb el dipòsit d’una garantia d’un import de 1.200,00 euros.
Caldrà preveure les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de
xarxes de telefonia, enllumenat i electricitat que afectin a la façana del tram de
vorera on està situada la parcel·la. S’hauran de gestionar els permisos i
sol·licituds necessaris per preveure aquestes canalitzacions amb les
respectives companyies i d’acord amb l’Enginyer municipal.
5. D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció i
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, s’ha establert una garantia que s’ha de
dipositar quan s’obté la llicència d’obres, de 489,86 euros.
El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra, els
certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest certificat
serà necessari per al retorn de la fiança municipal.
6. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la
tanca de protecció de l’obra, les grues mòbils, els containers, saques i sitges o
qualsevol tipus de material o maquinaria de l’obra, indicant els passos previstos per
vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del
carrer. Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat
(caldrà disposar de les corresponents proteccions i senyalitzacions segons el previst
per l’estudi de seguretat i el pla de seguretat aprovat i d’acord amb la policia local)

Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de
conservació les tanques i altres elements de precaució; observar les normes
establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases;
retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres
disposicions de policia aplicables.
10. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers d’acord
amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals”

7. Considerant l’informe jurídic de data 26/02/2016.
FONAMENTS DE DRET
- Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme ( en endavant
TRLUC), modificat mitjançant llei 3/2012, del 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.
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- L’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC,
modificat mitjançant llei 3/2012, del 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.
- L’article 187.1.c. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, en la seva redacció en vigor, estableix que estan subjectes a la llicència
urbanística prèvia la construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis
ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen
l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el
que estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, segons
allò que estableix l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual
s’aprova el TRLUC, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2015/000043 a OLIVIER DIDIER
TILLOY per a la Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al dades protegides, dades
protegides d’aquest municipi amb subjecció a les condicions tècniques relacionades a
l’apartat 2 dels antecedents.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .obres.

Informar al titular de la llicència que haurà de comunicar el dia de l’inici de les

Quart .En defecte d’assenyalament específic, els terminis són d’un any per començar
les obres i de tres per acabar-les. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de
la notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels
terminis fixats si la persona titular de llicència urbanística ho sol·licita justificadament
abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.
Cinquè .- Advertir que transcorregut el termini per començar o finalitzar les obres, sense
que hagin estat iniciades o finalitzades la present llicència es declararà caducada.
Sisè .tercers.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de

Setè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:
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Número liquidació

Concepte

Import

201627768 / 0

Concessió de Plaques i patents

201627769 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

5.296,37 €

201627770 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

2.250,96 €

Vuitè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

11. Llicència d'obra major, Exp. OMA2015/000042, per a la reforma i ampliació
d'habitatge unifamiliar entre mitgeres
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 18 de setembre de 2015, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2015010573) per a la Reforma i
ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, emplaçat al dades protegides,
d’aquest municipi.
2. En data 27 d’octubre de 2015, es va requerir l’esmena de deficiències que presentava
la sol·licitud segons informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 20 d’octubre de
2015. Aquest requeriment amb núm. de registre de sortida 2015005531, va ser
notificat a l’interessat en data 11 de novembre de 2015.
3. En data 30 d’octubre de 2015, l’interessat aporta part de la documentació requerida
mitjançant sol·licitud de registre d’entrada núm. 2015012477.
4. En data 18 de febrer de 2016, l’interessat aporta la resta de documentació requerida
mitjançant sol·licitud de registre d’entrada núm. 2016002456.
5. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 25/02/2016, del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades a l’informe tècnic següents:
1. “La qualificació urbanística és Illes de Cases, Illes Tradicionals (clau 1a), segons el
vigent Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament per resolució de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona del dia 22 de març de 2000 i publicada al diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya del dia 11 de maig de 2000. Les normes urbanístiques del
Pla General es van publicar, en compliment de la resolució de la Comissió Territorial
d’urbanisme de Barcelona de 22 de setembre de 2005, al diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de l’11 de gener de 2006.
El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic i d’execució
s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.
S’ha presentat la documentació demanada en el requeriment fet en data 20 d’octubre
de 2015.
2. Les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia,
enllumenat, electricitat, que afecten a la façana del tram de vorera on està situada la
parcel·la hauran de quedar soterrades. No es permetrà cap xarxa aèria penjada a les
façanes, totes les canalitzacions aèries que passin per davant de la façana hauran
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d’anar soterrades d’acord amb els projectes tècnics de les respectives companyies.
En el cas de telefònica s’haurà de sol·licitar l’estudi tècnic previ de canalització i
soterrament de les línies a l’adreça ingenieriaeste@telefonica.es. Quan l’espai de la
vorera no permeti la ubicació de les arquetes d’entrada que fixa la companyia per
obtenir la unió entre les xarxes d’alimentació dels serveis de telecomunicacions dels
diferents operadors i la infraestructura comú de telecomunicacions del immoble, es
realitzarà la conversió d’aèria a soterrada a l’inici i final de façana i s’habilitarà un punt
general d’entrada en funció de la ubicació del RITI en el projecte.
S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per les connexions amb
les respectives companyies i d’acord amb l’Enginyer municipal. En cas d’impossibilitat
del soterrament s’haurà de justificar tècnicament d’acord amb l’enginyer municipal la
solució adoptada per cada servei.
3. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics
afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està
situada la parcel·la, amb una garantia d’un import de 600,00 euros a retornar
prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.

4. D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció i
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, s’ha establert una garantia que s’ha de
dipositar quan s’obté la llicència d’obres de 150,00 euros.
El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra, els
certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest certificat
serà necessari per al retorn de la fiança municipal.
5. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la
tanca de protecció de l’obra, les grues mòbils, els containers, saques i sitges o
qualsevol tipus de material o maquinaria de l’obra, indicant els passos previstos per
vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del
carrer. Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat
(caldrà disposar de les corresponents proteccions i senyalitzacions segons el previst
per l’estudi de seguretat i el pla de seguretat aprovat i d’acord amb la policia local).
Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació
les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre
càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els
materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables
6. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers d’acord
amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals”
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6. Considerant l’informe jurídic de data 29/02/2016.
FONAMENTS DE DRET
- Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme ( en endavant
TRLUC), modificat mitjançant llei 3/2012, del 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.
- L’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC,
modificat mitjançant llei 3/2012, del 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.
- L’article 187.1.c. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, en la seva redacció en vigor, estableix que estan subjectes a la llicència
urbanística prèvia la construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis
ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen
l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el
que estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, segons
allò que estableix l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual
s’aprova el TRLUC, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2015/000042 a dades protegides per a
la Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres dades protegides d’aquest
municipi amb subjecció a les condicions tècniques relacionades a l’apartat 2 dels
antecedents.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .obres.

Informar al titular de la llicència que haurà de comunicar el dia de l’inici de les

Quart .En defecte d’assenyalament específic, els terminis són d’un any per començar
les obres i de tres per acabar-les. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de
la notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels
terminis fixats si la persona titular de llicència urbanística ho sol·licita justificadament
abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.
Cinquè .- Advertir que transcorregut el termini per començar o finalitzar les obres, sense
que hagin estat iniciades o finalitzades la present llicència es declararà caducada.
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Sisè .tercers.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de

Setè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

201627771 / 0

Concessió de Plaques i patents

201627772 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201627773 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Vuitè .-

Import
12,56 €
1.252,68 €
532,39 €

Notificar el present acord als interessats.

12. Assumptes sobrevinguts

12.1.

Declaració desert procés selectiu cap RRHH i instruccions respecte a
provisió per comissió de serveis

ANTECEDENTS DE FET
Per acord de junta de govern local de 17 de novembre de 2015, es van aprovar les bases
i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de forma interina de la plaça de
tècnic A1 de Recursos Humans, a la qual s’adscriu el lloc de treball de cap de Recursos
Humans.
El funcionari que té en propietat la plaça de tècnic de Recursos Humans, cap d’Àrea de
Recursos Humans actualment té reconeguda una situació de serveis especials.
Iniciat el procés selectiu, es constitueix el tribunal i es realitza la primera prova el dia 23
de febrer de 2016. No la supera cap aspirant i per tant consta en acta la proposta del
tribunal de què la convocatòria quedi deserta.
FONAMENTS DE DRET
Article 300 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.
Article 85 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un
text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública.
Articles 184 a 189 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals, modificat pel Decret 144/1994, de 14 de juny,
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pel qual s’adeqüen i es regulen, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els
procediments reglamentaris.
D’acord amb la competència de la junta de govern local d’assistència a l’alcaldessa en
l’exercici de les seves atribucions, establerta a l’article 54.2.a. de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, el Text refós de la qual va ser aprovat per Decret 2/2003, de 28
d’abril, i de conformitat amb les competències delegades a la junta de govern local per
decret d’Alcaldia número 2015001908, de 29 de juny de 2015.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Declarar deserta la convocatòria per a la provisió de forma interina de la plaça de
tècnic A1 de Recursos Humans, a la qual s’adscriu el lloc de treball de cap de Recursos
Humans, aprovada per acord de junta de govern local de 17 de novembre de 2015.
Segon. Donar instruccions al Tinent d’Alcaldia delegat de l’Àrea d’Economia i Serveis
Interns, als efectes que iniciï els tràmits oportuns per proveir de forma interina la plaça de
tècnic A1 de Recursos Humans, a la qual s’adscriu el lloc de treball de cap de Recursos
Humans, mitjançant una comissió de serveis per part d’un funcionari d’una altra
Corporació local o Administració que compleixi amb els requisits per ocupar la plaça i el
lloc de treball vacants.
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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