D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les
indicacions de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat),
les actes de la Junta de Govern Local publicades no incorporen dades identificades
o identificables. No obstant això, podeu exercir els vostres drets que s’en derivin a
través dels tràmits específics publicats a http://www.santquirzevalles.cat

ACTA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:
Aixecament:

2016000006
Ordinària
22 de març de 2016
14:30
14:47

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

JUNTS-AM
ICV
JUNTS-AM
JUNTS-AM

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Francesc Fernandez Lugo

JUNTS-AM

PRESIDENTA
Elisabeth Oliveras i Jorba.
SECRETARI
Pedro Gallego Cañizares.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu. 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 8 de març de 2016.
2. Llicència d'obra major - Exp. OMA2015/000036, per a la reforma i ampliació
d'habitatge unifamiliar
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 31 de juliol de 2015, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística (N.RGE. 2015009289) per a la Reforma i
ampliació d'habitatge unifamiliar , emplaçat a dades protegides, d’aquest municipi.
2. En data 1 de setembre de 2015, es va requerir l’esmena de deficiències que
presentava la sol·licitud segons informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 10
d’agost de 2015. Aquest requeriment amb núm. de registre de sortida 2015004763, va
ser notificat a l’interessat en data 10 de setembre de 2015.
3. En data 26 de novembre de 2015, amb núm. de registre d’entrada 2015013618,
l’interessat aporta documentació.
4. En data 29 de desembre de 2015, es va requerir l’esmena de deficiències que
presentava la sol·licitud segons informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 23 de
desembre de 2015. Aquest requeriment amb núm. de registre de sortida 2016000098,
va ser notificat a l’interessat en data 12 de gener de 2016.
5. En data 25 de febrer de 2016, amb núm. de registre d’entrada 2016002744, l’interessat
aporta la documentació sol·licitada.
6. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 02/03/2016, 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 Cases aïllades, Parcel·les mitjanes (clau 3b-1), 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
2. 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. S’ha aportat la
documentació demanada en el requeriment fet en data 23 de desembre de 2015.
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3. L’ Agencia Estatal de Seguritat Àrea (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)
L’edifici no estaria afectat per la servitud aeronàutica, l’elevació limitadora d’obstacles
corresponent a la situació de la parcel·la és de 188 metres, i l’ampliació de l’edifici en
planta baixa i planta pis del projecte està per sota d’aquesta cota, sense arribar a
perforar la superfície limitadora.
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 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) .
4. 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 el dipòsit d’una garantia d’un import de 600,00 euros a
retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.

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 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.
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
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7. 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”

8. Considerant l’informe jurídic de data 03/03/2016.
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 OMA2015/000036 a dades protegides per a
la Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar a dades protegides, 4 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
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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:

Número liquidació

Concepte

Import

201627826 / 0

Concessió de Plaques i patents

201627827 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

994,75 €

201627828 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Vuitè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

3. Acceptació subvenció "Programa complementari de garantia de la suficiència
financera Local i de suport prestació de serveis socials" de la Diputació
ANTECEDENTS DE FET
El 31 de maig de 2012 es va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” que és
l’ instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el
marc general i el procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos que
comprenguin al Pla de referència.
En data 26 de novembre de 2015 s’aprova el “Programa complementari de garantia de la
suficiència financera local i de suport a la prestació de serveis socials”, el seu règim
regulador i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”
La concessió dels ajuts econòmics es durà a terme mitjançant el procediment de
concessió directa, en la mesura que es tracta d’ajuts atorgats com a fons de prestació.
FONAMENTS DE DRET
Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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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 concessió d’ajuts corresponents al “Programa complementari de
garantia de la suficiència financera local i de suport a la prestació de serveis socials” de la
Diputació de Barcelona, per import de 43.080,32 € que li correspon al municipi de Sant
Quirze del Vallès.
Segon.- Comunicar l’acceptació del suport així com de tots els termes de la concessió i
les condicions de la seva execució, mitjançant el model normalitzat a la Diputació de
Barcelona.

4. Renúncia a la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Fundació Abadia de
Montserrat 2025
ANTECEDENTS DE FET
El 12 de maig de 2015 l’Ajuntament va signar el conveni de col·laboració amb la Fundació
Abadia de Montserrat 2025
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
LA FUNDACIÓ ABADIA DE MONTSERRAT, 2025
REUNITS
A Sant Quirze del Vallès, a 12 de maig de 2015
D’una part l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (en endavant l’AJUNTAMENT), amb
domicili a la Plaça de la Vila, 1, de Sant Quirze del Vallès (08192), CIF P-0823800-H,
representat en aquest acte per la Il·lma. Sra. Montserrat Mundi i Mas en la seva qualitat
d’alcaldessa.
I de l’altra, la Fundació Privada Abadia de Montserrat, 2025 (en endavant la
FUNDACIÓ 2025), amb domicili al Monestir de Montserrat, Claustre Gòtic, amb CIF G61433934, inscrita amb el número 1100 al Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya, representada en aquest acte pel Sr. Carles Riba i Senserrich, en la seva
qualitat de director general.
MANIFESTEN
I.

Que la FUNDACIÓ 2025 és una entitat constituïda el juliol de 1997; que el 2025 el
Monestir de Montserrat complirà el seu primer mil·lenari, i que per commemorar-lo
i per preparar aquesta celebració ha estat creada la Fundació Abadia de
Montserrat, 2025. La FUNDACIÓ 2025 és una entitat classificada com a benèfica
del tipus cultural per Resolució de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, de 22 de setembre de 1997.

6/49

II. Que la FUNDACIÓ 2025 té per finalitat principal ajudar l’Abadia de Montserrat a
mantenir, a promocionar i a fomentar tots aquells valors més propis del monestir i
del santuari de Montserrat com són ara els socials, els culturals i els ecològics en
benefici de les persones o entitats que la tenen com a referent espiritual, social,
cultural i de representativitat de país.
III. Que la FUNDACIÓ 2025 té també com un dels seus objectius cercar ajuda
econòmica per poder subvenir-la a inversions destinades a la millora dels
equipaments culturals i socials del santuari, com poden ser l’ampliació de la
Biblioteca del Monestir, l’organització de les Jornades Universitàries, la restauració
dels papirs i teixits coptes de la col·lecció Roca-Puig, la reconversió de l’edifici
“Nostra Senyora” en el Centre Cultural i Social de Montserrat, la restauració del
Monestir de Santa Cecília, la millora en l’accessibilitat i la mobilitat per tots els
espais del Santuari, etc.
IV. Que la FUNDACIÓ 2025 ha optat pel règim fiscal especial establert a la Llei
49/2002 de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i
dels incentius fiscals al mecenatge atès que compleix tots els requisits establerts a
l’article 3 de l’esmentada Llei i per tant es pot considerar una entitat beneficiària
del mecenatge segons estableix l’article 16 de la Llei 49/2002.
V. Que l’AJUNTAMENT està interessat a col·laborar amb la FUNDACIÓ 2025 per tal
d’aconseguir les finalitats d’interès comú, al servei de la societat en els àmbits que
els són propis.
VI. Que, en virtut de les manifestacions precedents, ambdues parts acorden
subscriure el CONVENI DE COL·LABORACIÓ present, d’acord amb les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte
En virtut d’aquest Conveni, l’AJUNTAMENT i la FUNDACIÓ 2025 manifesten la seva
voluntat de treballar conjuntament per identificar accions concretes de col·laboració
que siguin d’interès comú així com establir una col·laboració de caire genèric.
En aquest sentit, l’AJUNTAMENT podrà lliurar a la FUNDACIÓ 2025 una quantitat en
concepte d’ajuda econòmica per a la realització de les activitats destinades al
compliment de les finalitats d’interès general pròpies de la FUNDACIÓ 2025 o bé
adreçada a una finalitat o projecte concret, així com també a les vinculades a la gent i
al municipi de Sant Quirze del Vallès que puguin realitzar-se de forma conjunta.
El present objecte de col·laboració també contempla que ambdues entitats estableixin
de treballar conjuntament per organitzar una activitat anual vinculada a col·lectius com
la gent gran i els escolars de la localitat.
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Segona.- Vigència
Aquest Conveni tindrà una vigència anual des de la data de la seva signatura, i
s’entendrà tàcitament prorrogat anualment, fins a un màxim de quatre anys, si cap de
les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un mes.
Tercera.- Aportació econòmica
L’AJUNTAMENT manifesta la voluntat d’aportar a la FUNDACIÓ 2025, en concepte
d’ajuda econòmica l’import de 600 euros anuals, mitjançant transferència bancària al
compte de dades protegides, IBAN: dades protegides.
Quarta.- Imatge
La FUNDACIÓ 2025 es compromet a deixar constància expressa en les seves
publicacions, edicions, divulgacions, en qualsevol mitjà de comunicació (inclosos els
audiovisuals) la col.laboració rebuda de l’AJUNTAMENT. Aquest compromís ha de fer
constar la imatge corporativa de l’AJUNTAMENT com a Membre Col·laborador de la
FUNDACIÓ 2025, mantenint la seva presència gràfica com a menció nominativa, al
recinte de Montserrat, reservat als seus membres Col.laboradors.
Cinquena.- Serveis oferts
L’AJUNTAMENT com a membre col·laborador de la FUNDACIÓ 2025 podrà gaudir de
diferents serveis oferts per Montserrat. Entre aquests: incloure el logotip de l’entitat
col·laboradora en la documentació de difusió de la FUNDACIÓ 2025, enviament de
l’Agenda d’Activitats de Montserrat; sempre que es faci a través de la Fundació, per a
visites institucionals accés gratuït al tren cremallera, a les visites guiades, al Museu i a
l’Audiovisual de Montserrat, descomptes en l’ús de les sales de reunions, servei
d’allotjament i de restauració i en la inscripció a les jornades universitàries organitzades a
Montserrat, invitació a actes, presentacions i inauguracions organitzades per la Fundació i
tenir a disposició alguna entrada per als concerts externs més rellevants de l’Escolania.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la renúncia a la pròrroga del conveni de col·laboració amb la
Fundació Abadia de Montserrat 2025. Donat que el context actual, tant econòmic com
institucional, ha canviat respecte el moment en què es va signar l’esmentat conveni.

5. Aprovació bases reguladores per a l'atorgament d'autoritzacions per posar
parades de venda de roses i/o llibres per Sant Jordi
ANTECEDENTS DE FET
Són nombrosos els col·lectius que demanen l’autorització de parades de venda de llibres
i/o roses per la Diada de Sant Jordi i, des del Departament de Cultura de l’Ajuntament,
sempre s’ha aprovat un decret autoritzant o denegant la instal·lació.
Per tal de regular l’atorgament d’autoritzacions d’ocupació temporal de la via pública a
parades de venda de roses i/o llibres amb motiu de la Diada de Sant Jordi s’han redactat
unes bases, per tal que la Junta de Govern Local les aprovi i poder definir així un tràmit
administratiu.
Podran participar en aquesta convocatòria:
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Entitats sense ànim de lucre i/o ONG’s municipals.
Grups polítics municipals.
Llibreters i Floristes del municipi.
Grups d’estudiants avalats per l’escola o AMPA del municipi.
Centres educatius i AMPAs municipals.

Aquests col·lectius podran sol·licitar la instal·lació de parades de venda de roses i/o
llibres amb motiu de la Diada de Sant Jordi de l’1 al 10 d’abril.
Considerant l’informe tècnic de data 16 d´abril de 2016.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar les bases reguladores per a l'atorgament d'autoritzacions per posar
parades de venda de roses i/o llibres per Sant Jordi següents:
BASES
REGULADORES
PER
A
L’ATORGAMENT
D’AUTORITZACIONS
D’OCUPACIÓ TEMPORAL DE LA VIA PÚBLICA A PARADES DE VENDA DE ROSES
I/O LLIBRES AMB MOTIU DE LA DIADA DE SANT JORDI, EL DIA 23 D’ABRIL

1. OBJECTE
L’objecte les presents bases es regular el
procediment per a l’atorgament
d’autoritzacions d’ocupació temporal del domini públic local mitjançant la instal·lació
d’estructures desmuntables destinades a la venda de roses i/o llibres, amb motiu de la
celebració de la Diada de Sant Jordi, el 23 d’abril .
2. VIGÈNCIA DE LA LLICÈNCIA
La llicència autoritza a l’ocupació, del lloc assenyalat a la via pública, de les 9h fins a les
20:30 h del dia 23 d’abril.
En el supòsit de que la celebració de la diada de Sant Jordi es celebri en festiu, els
centres educatius, els seus alumnes i les AMPAs podran instal·lar les parades l’anterior
dia lectiu al 23 d’abril respectant els termes que estableixen aquestes bases i sempre que
s’especifiqui en el moment de formalitzar la sol·licitud.
3. COST
D’acord amb l’ordenança fiscal per la taxa de parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i
rodatges cinematogràfics professionals, la instal·lació de parades per la Diada de Sant
Jordi és gratuïta. Només caldrà l’autorització de l’Ajuntament.
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4. PARTICIPANTS
Podran participar en aquesta convocatòria:






Entitats sense ànim de lucre i/o ONG’s municipals.
Grups polítics municipals.
Llibreters i Floristes del municipi.
Grups d’estudiants avalats per l’escola o AMPA del municipi.
Centres educatius i AMPAs municipals.

5. REQUISITS:
En tots els casos és necessari estar en possessió d’una pòlissa de responsabilitat civil, al
corrent de pagament, amb cobertura suficient per garantir el rescabalament dels danys i
perjudicis que es puguin derivar de l’ocupació a la via pública.
De forma específica:
-

Els Llibreters i Floristes:
Han d’estar en possessió de la llicència d’activitats per desenvolupar
l’activitat de floristeria o llibreria.

-

Els alumnes de centres educatius:
Han de disposar d’un certificat emès i segellat pel centre educatiu on es
faci constar que la sol·licitud està vinculada a una activitat de l’escola.

-

Les entitats:
Han de figurar degudament inscrites al registre d'entitats de l'Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès

6. TERMINI I LLOC PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini per presentar les sol·licituds és de l’1 al 10 d’abril. Quan l’últim dia del termini
sigui inhàbil s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
La sol·licitud es podrà presentar:

-

En línia, a través de la pàgina web de l’Ajuntament.
Presencialment a les oficines d’atenció ciutadana municipals en horari
d’atenció al públic.

La presentació de la sol.licitud no dóna dret al muntantge de la paradeta.
7. DOCUMENTACIÓ A APORTAR
-

-

En tots els casos, la pòlissa de responsabilitat civil, amb cobertura suficient per
garantir el rescabalament dels danys i perjudicis que es puguin derivar de
l’ocupació a la via pública.
Rebut del pagament de la pòlissa de l’any en curs.
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-

Els alumnes de centres educatius hauran de presentar un certificat emès i segellat
pel centre educatiu on es faci constar que la sol·licitud està vinculada a una
activitat de l’escola.

8. ESPAIS DISPONIBLES PER A L’OCUPACIÓ I UBICACIÓ DE LES PARADES
S’autoritzarà el muntatge de 20 parades de venda de llibres i de roses, tot i que en funció
de les sol·licituds rebudes, l’Ajuntament es reserva la facultat d’augmentar el número de
llicències sempre respectant l’adequada ordenació de l’espai i la coordinació de l’ús
sol·licitat amb l’ús general del domini públic local.
Les parades s’ubicaran principalment a:
-

Voltans del Parc de les Morisques.
Plaça d’Anselm Clavé
Plaça de la Vila

Els comerços dedicats a la venda de flors i llibres del municipi instal·laran la parada davant
del seu negoci.
Excepcionalment, els centres educatius, els seus alumnes i les AMPAs podran instal·lar
les parades als punts d’accés als centres educatius.
Per determinar la ubicació dels sol·licitants es respectaran les ubicacions que
tradicionalment han vingut ocupant les entitats.
No està permesa la instal·lació de parades fora dels punts establerts en aquestes bases.
En aquests casos es demanarà el desmuntatge immediat.

9. INFRAESTRUCTURES, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES PARADES:
L’Ajuntament proporcionarà una taula i dues cadires per sol·licitud. Es podrà facilitar més
material sempre que es sol·liciti en el moment de la presentació de la sol·licitud i es disposi
del material que es demana.
Els centres educatius, els seus alumnes i les AMPAs que vulguin instal·lar les parades als
punts d’accés als centres faran servir per muntar la parada les infraestructures del propi
centre.
El material sol·licitat es lliurarà el mateix dia 23 d’abril de la següent forma:
-

Parc de les Morisques: es lliurarà de les 8:30 a 9:30 hores i s’haurà de retornar el
mateix dia al mateix lloc abans de les 20:45 hores.

-

Plaça Anselm Clavé i Plaça de la Vila: es lliurarà de les 8:30 a 9:30 hores i s’haurà
de retornar el mateix dia al mateix lloc abans de les 20:45 hores.

10. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L’AUTORITZACIÓ
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El sol·licitant accepta i es compromet amb la presentació de la sol·licitud a complir les
següents condicions:
a. L’autorització és personal i intransferible i habilita a vendre productes
relacionats amb la diada de Sant Jordi (roses, llibres, punts de llibres ....) en la
ubicació indicada.
b. Es compromet a respectar l’horari d’ocupació, de 9 a 20:30 h.
c. Totes les deixalles que produeixi l’activitat s’hauran de dipositar als
contenidors de recollida selectiva que correspongui.
d. Disposar de l’assegurança de responsabilitat civil corresponent i el darrer
rebut vigent i a mostrar-lo a les autoritats quan sigui requerit.
e. Serà responsable dels danys i/o perjudicis que es puguin derivar de l’activitat
a la via pública, al mobiliari urbà o a béns/drets o a terceres persones.
f. Es compromet a mantenir l’espai afectat, les instal·lacions i la seva zona
d’influència en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica.
g. Un cop finalitzat el termini establert per l’ocupació de la via pública, es
procedirà a la retirada de les instal·lacions, i de dipositar-lo a les gàbies
habilitades a l’efecte.
h. Es compromet a tenir, durant el temps que duri l’ocupació, el resguard que
acredita l’autorització i mostrar-lo a requeriment dels agents de la autoritat
que ho sol·licitin.
i. En cas d’instal·lar para-sols, vetlladors, paravents o qualsevol altre mobiliari
aquests disposaran de les mesures de seguretat necessàries i de la base
estable suficient per evitar que es tombin per l’acció del vent o altra causa
imprevista.
j. No estarà permesa la venda d’articles alimentaris.
11. FACULTATS DE L’AJUNTAMENT
a. L’Ajuntament es reserva la facultat de limitar el número de llicències en base
a l’adequada ordenació de l’espai i la coordinació de l’ús sol·licitat amb l’ús
general del domini públic local.
b. L’Ajuntament es reserva el dret de realitzar les inspeccions oportunes i
establir les modificacions pel que fa a la ubicació que aconselli d’interès
públic.
c. En el supòsit que es constati que el titular incompleix les condicions de
l’ocupació es formularà per part dels serveis municipals el corresponent
requeriment, i en defecte del seu compliment, si les circumstàncies així ho
exigeixen, es procedirà al cessament de l’activitat.

12. VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
-

Únicament es gestionaran les sol·licituds que compleixin els requisits de la base 6
i 7 , entrades dintre del termini establert en aquestes bases.

13. RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA
Un cop valorades les sol·licituds rebudes es resoldrà la concessió o no de l’autorització
juntament amb les ubicacions de les parades.
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Aquesta resolució es comunicarà a les persones interessades amb la suficient antelació
mitjançant el correu electrònic facilitat en el moment de formalitzar la sol·licitud.
Només s’atorgarà una parada per sol·licitant.
14. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
D’acord amb allò establert als articles 56 i 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals de Catalunya, amb les presents bases
es regula el procediment per a l’atorgament d’unes llicències d’ocupació temporal per a l’ús
privatiu del domini públic, atenent als principis d’objectivitat, publicitat i concurrència i
d’acord amb la finalitat d’interès públic que es pretén assolir.
-

-

Articles 19, 56 i 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de patrimoni dels ens locals.(RPEL)
Articles 84, 92 (ap. 1, 2, 4, 96 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre reguladora
del Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP).
Arts. 3 i 9 a 14 del Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior,
pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18
de febrer i la Llei 23/1991, de 29 de novembre.
Ordenança municipal d’ocupació de les vies i espais públics i de convivència
ciutadana.

15. PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de
documents de l’Ajuntament, així com poden ser objecte d’inclusió en altres fitxers
automatitzats per al seu tractament informàtic. Així mateix, existeix la possibilitat d’exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació
vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol dels punts d’atenció ciutadana.
16. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La instal·lació d’una parada suposa la total acceptació de les presents bases.
Segon .- Publicar les següents bases a la pàgina web municipal i donar el màxim de
difusió per als diferents mitjans municipals.

6. Aprovació del Pla municipal de Sensibilització, any 2016
ANTECEDENTS DE FET
1. La Mesa de Solidaritat i Cooperació és un òrgan de participació i de consulta, adscrit
orgànicament a la Regidoria de Solidaritat i Cooperació, que té, entre d’altres funcions, la
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d’elaborar un programa anual d’activitats de sensibilització per promoure i divulgar els
valors de la solidaritat, la tolerància i la diversitat cultural.
2. D’acord amb la voluntat de la Mesa de Solidaritat i Cooperació d’establir els termes de
col·laboració amb l’Ajuntament, a fi i efecte de promocionar les activitats portades a terme
dins el Pla municipal de Sensibilització i d’acord amb les funcions de la Mesa, establertes
al Reglament d’organització i funcionament de la Mesa de Solidaritat i Cooperació, el 3 de
març de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar el Conveni de col·laboració entre les
entitats de cooperació de la Mesa i l’Ajuntament.
3. D’acord amb l’acta de la sessió de data 17 de febrer de 2016, la Mesa de Solidaritat i
Cooperació ha acordat proposar a la Junta de Govern Local l’aprovació del Pla municipal
de sensibilització per al 2016.
4. D’acord amb la clàusula primera del Conveni, les activitats que integren el Pla
municipal de sensibilització per l’any en curs hi consten a l’annex I i seran coorganitzades
i desenvolupades de forma conjunta per les entitats de cooperació i l’Ajuntament.
5. D’acord amb l’informe tècnic emès per la cap d’Atenció i Comunicació Ciutadana, de
data 11 de març de 2016.
FONAMENTS DE DRET
-

-

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i entitats
locals de cooperació per l’execució anual del Pla Municipal de Sensibilització,
març 2015.
Reglament d’organització i funcionament de la Mesa de Solidaritat i Cooperació de
Sant Quirze del Vallès, gener 2012.
Ordenança Fiscal núm. 4.10. Taxa per la utilització de serveis, instal•lacions i
materials culturals municipals.
Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals.
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives.
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i
les activitats recreatives.
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 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .següent:

Aprovar l’Annex d’activitats del Pla Municipal de Sensibilització per l’any 2016

ANNEX I. ACTIVITATS PROGRAMADES PEL PLA MUNICIPAL DE SENSIBILITZACIÓ, 2016
GENER
Càpsules formatives “Teixint xarxes”

Institut

De gener a març
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Tarda musical de solidaritat amb els refugiats:
concert corals
31 de gener, 18h
La Patronal

MARÇ / ABRIL
7è Concurs literari de contes solidaris
Biblioteca

FEBRER
Jornada de RSC i pla de patrocinis

ABRIL
Exposició:“Centre de formació Karogen Assk”

4 de febrer, 15h
Centre de desenvolupament econòmic

Centre Cívic Can Feliu

Xerrada: “Eduquem en valors”

ABRIL
Exposició de fotos de la Clínica de San Juan la
Laguna (Guatemala)

9 de febrer, 19h
Centre Cívic Can Feliu

Tarda musical de solidaritat amb els refugiats:
concert jazz i soul
28 de febrer, 18h
La Patronal

FEBRER / MARÇ
Exposició: “Centre de formació Karogen Assk”
Biblioteca

Exposició “El futur comença avui”
Del 22 de febrer al 18 de març
Programació del Dia Internacional de les Dones
Can Barra

MARÇ
Projecció “La bicicleta verde”
Programació del Dia Internacional de les Dones
4 de març, 21h
La Patronal

Exposició “Euroafricans” i
Conferència Gènere i desenvolupament rural

CMIRD

Black & white party
8 d’abril, 22h
Can Barra

Mercat vintage
10 d’abril, 11h
Parc de les Morisques

Xerrada “Palestina Ara”, a càrrec de Juani
Rishmawi, distinció honorífica Premi Dona Sant
Quirze, en l’àmbit internacional
13 d’abril, 19h
Centre Cívic Can Feliu

Xerrada:
terreny”

“Experiències dels cooperants a

Data a determinar
Centre Cívic Can Feliu

Sopar benèfic
15 d’abril, 21h
Restaurant Can Ferran

10 de març, 19h
Programació del Dia Internacional de les Dones
CMIRD

Taller de camps de solidaritat

Exposició “Les dones palestines sota
l’ocupació israeliana” i
Xerrada “Dones palestines sota l’ocupació
israeliana i activisme internacional”

R2 Rumba en solidaritat amb els refugiats

11 de març, 19h
Programació del Dia Internacional de les Dones
Centre Cívic Can Feliu

Lectura del Conte "Akiara visita la Terra de les
flors igualment diferents"

Xerrada “El futur comença avui”, a càrrec de
Lancy Dodem
16 de març, 19h
Programació del Dia Internacional de les Dones
Can Barra

21 d’abril, 19h
Centre Cívic Can Feliu

Nit Jove
29 d’abril, 22h
A determinar

Programació L’Hora del conte
29 d’abril, 18h
Biblioteca

Teatre “Condicia”
30 d’abril, 21h i 1 de maig,18h
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La Patronal

Exteriors Centre Cívic Can Feliu

MAIG
Exposició: “Centre de formació Karogen Assk”

SETEMBRE
Exposició “Cooperació i art”

Centre Cívic Torre Julià

Lloc a determinar

Exposició de fotos de la Clínica de San Juan la
Laguna (Guatemala)

Exposició: “Centre de formació Karogen Assk”

Biblioteca

SETEMBRE
Exposició de fotos de la Clínica de San Juan la
Laguna (Guatemala)

MAIG
Exposició sobre comerç just

Cap Sant Quirze

Centre Cívic Torre Julià

Centre Cívic Can Feliu

Experiències de voluntariat a l’estranger
4 Tallers “No més fashion victims”
Dins la Campanya “Estic boníssim/a tal com sóc”
CMIRD

Teatre “Amb les retallades sortirem totes
escaldades”
7 de maig, 19h
La Patronal

29 de setembre
Centre Cívic Can Feliu

SETEMBRE / OCTUBRE
Programa d'animació, Setmana de la Gent Gran
Casal d’avis

Taller: “Tasta i coneix el comerç just”

Taller: cuina de comerç just amb aroma de cafè
Dins la Campanya “Estic boníssim/a tal com sóc”
Data a determinar, 18h
Centre Cívic Can Feliu

Dins la Setmana de la Gent Gran
Casal d’avis

OCTUBRE
Exposició de fotos de la Clínica de San Juan la
Laguna (Guatemala)

Botifarrada solidària
27 de maig, 18h
Parc de les Morisques

Cap Sant Quirze

Som Comerç Just i Banca Ètica
29 de maig, 11h
Parc de les Morisques

OCTUBRE
Curs formatiu
Dates a determinar
Centre Cívic Can Feliu

MAIG / JUNY
5è Concurs de cartells Festa Cubana
Centre Cívic Can Feliu

Tardes musicals de solidaritat
refugiats: concerts de rock

Cap de setmana de la foscor
amb

els

Dates i lloc a determinar

JUNY
Exposició: “Centre de formació Karogen Assk”
CMIRD

Exposició de fotos de la Clínica de San Juan la
Laguna (Guatemala)
Centre Cívic Can Feliu

JULIOL
21a Festa Cubana
2 de juliol, 20h

28 d’octubre, 22h
Can Barra

Presentació Llibre i Taller Cocktels
Data a determinar
Can Barra

Teatre/concert
Data a determinar
La Patronal

NOVEMBRE
Setmana Solidària: “Benvingudes refugiades”
14 al 20 de novembre
Diversos espais del municipi

DESEMBRE
16

Concert de Nadal

La Patronal

17 de desembre, 21h

PARTICIPACIÓ DE LA
MUNICIPALS:

MESA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ A ALTRES ACTIVITATS

Carnestoltes: Parades
botifarres
6 de febrer, 19h
Rbla. de Lluís Companys

de

venda

de

Sant Jordi: Venda de llibres nous i de
segona mà
23 d’abril, 11h
Parc de les Morisques
Festival de Contes de Rialles
Maig
Can Barra

Fira d’Economia social i solidària:
degustacions del Cafè Sant Quirze
11 i 12 de juny
Sabadell
FESTA MAJOR
5 de setembre, 19h
Rbla. de Lluís Companys
Marató de TV3:
joguines
desembre, 11h
Plaça Anselm Clavé

mercat

solidari

de

Segon .- Publicar el Pla municipal de Sensibilització, per l’any 2016 al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, per un període de 20 dies hàbils i a la pàgina web municipal.

7. Protocol d’adhesió al circuit de la xarxa d'espais escènics municipals de
l'oficina de difusió artística de la Diputació de Barcelona
ANTECEDENTS DE FET
L’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, per tal de donar suport a les
programacions municipals d’arts escèniques i musicals professionals que es realitzen en
espais escènics municipals, impulsa i coordina el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipals (en endavant Circuit). El Circuit és un programa gestionat per l’Oficina de
Difusió Artística, que coordina les estratègies de programació i difusió artístiques dels
municipis adherits. La participació al Circuit dóna dret a gaudir dels serveis i accions que
aquest dugui a terme per tal d’impulsar l’activitat dels espais escènics de titularitat
municipal, o privats amb els quals l’ens local hagi establert acords formals de
col·laboració.
El Circuit té per objecte, mitjançant un Protocol, formalitzar la relació entre els ens locals
que gestionen els espais escènics de la província de Barcelona i la Diputació de
Barcelona. La finalitat principal del Circuit és crear una xarxa per impulsar les
programacions artístiques estables municipals, proposar i coordinar serveis de suport
tècnic i econòmic i assessorar als ens locals en matèria de difusió artística. Per poder
accedir als ajuts del Circuit és necessari que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
s’adhereixi a un Protocol proposat per l’Oficina de Difusió Artística.
17

Considerant l’informe tècnic de data 17 de març de 2016.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar l’adhesió al següent Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais
Escènics Municipals de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona per
poder-nos a acollir al ventall d’ajudes que ens poden prestar a través de la plataforma
Programa.cat:
PROTOCOL D’ADHESIÓ AL CIRCUIT DE LA XARXA D’ESPAIS ESCÈNICS
MUNICIPALS DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
(2015-2018)
Preàmbul
L’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, per tal de donar suport a les
programacions municipals d’arts escèniques i musicals professionals que es realitzen en
espais escènics municipals, impulsa i coordina el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipals (en endavant Circuit). El Circuit és un programa gestionat per l’Oficina de
Difusió Artística, que coordina les estratègies de programació i difusió artístiques dels
municipis adherits. La participació al Circuit dona dret a gaudir dels serveis i accions que
aquest dugui a terme per tal d’impulsar l’activitat dels espais escènics de titularitat
municipal, o privats amb els quals l’ens local hagi establert acords formals de
col·laboració.
Primer.- Objecte
El Circuit té per objecte, mitjançant aquest Protocol, formalitzar la relació entre els ens
locals que gestionen els espais escènics de la província de Barcelona i la Diputació de
Barcelona. La finalitat principal del Circuit és crear una xarxa per impulsar les
programacions artístiques estables municipals, proposar i coordinar serveis de suport
tècnic i econòmic i assessorar als ens locals en matèria de difusió artística.
Segon.- Objectius
• Promoure l’activitat escènica i musical municipal amb criteris de professionalitat i de
qualitat.
• Millorar i reforçar la gestió municipal de les polítiques de difusió escènica i musical:
els equipaments, les organitzacions i els equips humans.
• Dotar d’eines i recursos als municipis, amb respecte per l’autonomia d’aquests, per
estructurar una oferta estable de difusió de les arts escèniques i musicals.
• Vertebrar i difondre una xarxa d’equipaments per tal que puguin circular espectacles
i concerts en les millors condicions per als municipis.
• Promoure la diversitat de la creació artística en els seus diferents formats i
llenguatges i l’esperit crític.
• Impulsar estratègies de comunicació i de creació i formació de públics de les arts
escèniques i musicals.
• Promoure programes educatius, socials i comunitaris relacionats amb les arts en
viu.
Tercer.- Definició dels partícips
Es consideren partícips del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipals per al període 2015-2018:

18/49

-

La Diputació de Barcelona, com a impulsora del Protocol.

-

Els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els organismes
autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les societats mercantils
participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens local de
referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals que s’adhereixin
al Protocol.
Els beneficiaris últims i principals d’aquesta concertació i cooperació són els ciutadans.
Quart.- Requisits per participar en el Circuit
Seran requisits indispensables per sol·licitar l’adhesió al Protocol i participar en els òrgans
i serveis que presta el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, els següents:
1. Disposar i mantenir un espai escènic (teatre o auditori) o un espai polivalent adaptat a

l’activitat escènica en condicions adequades per desenvolupar una programació
artística.
L’espai ha de disposar de:
• la llicència o comunicació en el cas de teatres privats.
• un pla d’autoprotecció i/o emergència redactat per una persona tècnica
competent d’acord amb el que disposa el 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 continguts d’aquestes mesures:
- els espais amb un aforament autoritzat comprès entre 500 i 2.000 persones han de fer
-

un pla d’autoprotecció d’acord amb la normativa específica reguladora.
els espais amb un aforament autoritzat inferior a 500 persones han de fer un pla
d’emergència.

• les assegurances de responsabilitat civil obligatòries.
2. Disposar com a mínim d’una persona responsable de gestió de l’esmentat equipament.

3. Mantenir una programació professional estable anual amb els mínims següents

segons el volum del municipi:





Municipis fins a 5.000 habitants: cal que realitzin un mínim de 2 activitats
escèniques i/o musicals professionals.
Municipis d’entre 5.001 a 25.000 habitants: cal que realitzin un mínim de 5
activitats escèniques i/o musicals professionals.
Municipis d’entre 25.001 a 50.000 habitants: cal que realitzin un mínim de 8
activitats escèniques i/o musicals professionals.
Municipis de més de 50.001 habitants: cal que realitzin un mínim de 12
activitats escèniques i/o musicals professionals.

En aquestes programacions es poden incloure espectacles d’interior i de carrer. No es
podran incloure els espectacles que es realitzin en dies de festa major, excepte els
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espectacles d’arts de carrer que, de manera excepcional i degudament justificats,
podran ser comptabilitzats per aconseguir els mínims de programació exigida.
4. Els municipis de més de 25.000 habitants hauran de vetllar per diversificar l’oferta amb

la inclusió de propostes de teatre, música, dansa i circ dins la programació.
5. Aprovar i aplicar una política de preus per als espectacles inclosos dins la temporada,

amb l’excepció de les propostes artístiques que s’hagin concebut per fer-se al carrer
que podran ser gratuïtes.
En el moment de sol·licitar l’adhesió al Protocol, els ajuntaments hauran d’acreditar tots
aquests requisits mitjançant la certificació per part de fedatari públic de l’ens local. En el
cas de les empreses descentralitzades, els organismes autònoms locals, les entitats
públiques empresarials i les societats mercantils participades pels ens locals i altres ens
instrumentals en els quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió dels espais
escènics municipals hauran d’acreditar aquest requisits mitjançant certificació del
representant legal de l’entitat.
Queden exempts d’acreditar el punt 1 d’aquest apartat del Protocol els ens locals adherits
a l’anterior Protocol que certifiquin que no s'han portat a terme modificacions substancials
i que continua vigent la documentació aportada per a l'adhesió al Protocol 2012-14.
Cinquè.- Compromisos dels ens locals
- Disposar d’un pressupost per garantir l’estabilitat i regularitat de la programació.
- Dedicar un tècnic/tècnica a la gestió de la programació que serà l’encarregat/da de dur
a terme totes les gestions referents al programa i mantenir els contactes amb l’Oficina de
Difusió Artística.
- Informar periòdicament a l’Oficina de Difusió Artística sobre la totalitat de les funcions i
concerts professionals inclosos a la programació estable del seu municipi i lliurar les
dades estadístiques que es requereixin des del Circuit per tal d’elaborar un informe anual
sobre la programació de la província de Barcelona. Per tal de la transmetre de
l’esmentada informació la Diputació de Barcelona facilitarà l’accés a una aplicació
informàtica d’accés restringit pròpia o externa. En la difusió de l’informe anual es
respectarà la confidencialitat de les dades referides a cada municipi.
- Abonar els drets d’autor a la Societat General d’Autors i Editors o a l’entitat de gestió
que correspongui.
- Disposar i mantenir correctament unes infraestructures dedicades a la difusió i
exhibició de les arts escèniques i musicals.
- Participar a les reunions de la Comissió de tècnics municipals de difusió artística
organitzada per l’Oficina de Difusió Artística, anomenada a partir d’ara Comissió
Escena. La Comissió Escena funcionarà com a òrgan consultiu del Circuit i es reunirà
semestralment.
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- Lliurar a la Diputació de Barcelona la informació de l’espai escènic, la seva activitat i el
seu pla de comunicació quan sigui requerida.
- Fer esment dels ajuts de la Diputació de Barcelona en tota la documentació generada
per l’activitat cooperada, en particular fulletons, anuncis i altres elements de divulgació
com ara materials audiovisuals o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport
al producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de la
Diputació de Barcelona.
Sisè.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
Donar resposta a les demandes del municipis adherits al Circuit, referides a suport
econòmic o a assessoraments derivats de la gestió de la programació.
- Destinar un pressupost suficient per garantir el suport a les programacions
professionals municipals.
- Destinar uns recursos humans suficients per respondre les diverses tasques derivades
de la gestió del programa.
- Oferir uns serveis de qualitat als membres partícips, per tal de facilitar la seva presa de
decisions: garantint l’accés a l’oferta artística, a la formació i a l’assessorament per al
millor desenvolupament de les seves tasques, i defensant els seus interessos i el
paper dels ens local en les polítiques de difusió artística.
- Impulsar polítiques i donar suport a les estratègies de comunicació i foment de públics
de les programacions artístiques municipals, i a la promoció de programes educatius,
socials i comunitaris relacionats amb les arts en viu.
- Vetllar pel treball en xarxa dels municipis adherits i afavorir la participació d’aquests en
la gestió i les reunions del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals.
- Vetllar per a que les programacions municipals atenguin la diversitat de gèneres
(teatre, música, dansa, circ, etc.) i que incorporin noves creacions.
Setè.- Organització del Circuit
L’oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona exercirà les funcions d’impuls,
coordinació i seguiment de les activitats incloses dins el Circuit així com l’organització,
gestió i coordinació institucional de tot allò que sigui necessari per al bon
desenvolupament del programa, per això s’organitzarà en els següents òrgans:
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I. Comissió Escena. És l’òrgan de participació dels ens locals que estan adherits al

Circuit i en el qual els seus representants poden expressar els seus interessos sobre
les estratègies públiques de suport a la difusió artística i les qüestions derivades de la
seva gestió.
La Comissió Escena està integrada per tècnics municipals, responsables de les
programacions dels espais escènics, designats pels ens locals adherits. L’Oficina de
Difusió Artística és la responsable de convocar i coordinar les tasques de la Comissió
Escena que es realitzaran com a mínim dos cops a l’any.
II. Comissions Artístiques. Són taules de treball integrades per tècnics municipals,

encarregades d’assessorar al Circuit sobre l’oferta artística i de fer una tria dels
espectacles i concerts que poden tenir més interès pels municipis.
Existeixen tres comissions específiques: la comissió de seguiment i valoració de
propostes de teatre, dansa i circ; la comissió de seguiment i valoració de propostes de
música, i la comissió de seguiment i valoració de propostes adreçades al públic
familiar.
Aquestes comissions estan formades per un màxim de deu tècnics municipals i dos
representants de l’Oficina de Difusió Artística. En determinats casos, es pot requerir la
participació d’experts externs. La composició de les comissions artístiques ha de
garantir que estiguin representats municipis de diferents característiques pel que fa al
volum d’habitants i al tipus d’equipaments.
Vuitè.- Principals serveis per als ens locals adherits
a) Suport econòmic a les programacions estables de difusió artística dels ens

locals, en el marc del Circuit
El Circuit és l’eina mitjançant la qual l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona
dona suport a la programacions estables de difusió artística de caràcter professional de
música i arts escèniques. Els ens partícips adherits al Circuit poden sol·licitar suport per a
realitzar espectacles d’arts en viu que formen part de programacions estables, organitzats
directa o indirectament per l’ajuntament, que es realitzin en espais escènics de titularitat
municipal o privats amb els quals l’ajuntament hagi establert algun acord formal de
col·laboració.
Tots els espectacles s’han de dur a terme en un espai que permeti el control d’accés a
través d’una entrada de pagament, a excepció dels espectacles concebuts per a ser
realitzats en un espai obert o de manera itinerant (arts de carrer).
L’abast del suport econòmic es basa en diferents variables:
• el nombre d’habitants del municipi,
• el cost del caixet en funció del format i de l’interès artístic, cultural i social de
l’espectacle o concert,
• i la disponibilitat de recursos del pressupost destinat per l’Àrea de Presidència de
la Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona, atenent a la disposició pressupostària, podrà donar suport i
fer promoció específica d’alguns dels espectacles per iniciativa pròpia, prèvia consulta i
aval dels programadors municipals a través dels òrgans de participació dels quals
disposa el Circuit. S’haurà de garantir les mateixes condicions d’accés per a tots els ens
locals adherits.
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L’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona podrà establir convenis de
col·laboració amb els ajuntaments que tinguin espais escènics de referència al territori de
la demarcació.
Per a establir aquests convenis es valorarà de manera especial que la programació dels
equipaments inclogui la major diversitat de gèneres i llenguatges artístics possibles, la
projecció supramunicipal de l’oferta i que l’estructura de gestió de l’equipament destini
uns recursos per a abordar estratègies de públics, de comunicació i a impulsar programes
educatius, socials i comunitaris relacionals amb les arts en viu.
b) Suport a les polítiques de comunicació, de creació i formació de públics i altres

programes educatius, socials i comunitaris de les programacions artístiques
municipals relacionades amb les arts en viu
L'Àrea de Presidència, mitjançant l'Oficina de Difusió Artística, posa una atenció especial
en les polítiques d’ampliació de públics cap a la cultura, això es tradueix en el
desplegament d’un seguit d’estratègies per a impulsar i donar suport als programes
municipals de comunicació i creació i formació de públics.
Des de l’Oficina de Difusió Artística s’impulsarà l’organització d’accions de promoció dels
espectacles i concerts de la programació dels teatres municipals per tal d’intentar captar
nous públics.
Així mateix i atenent a la disposició pressupostària es podran establir línees i
mecanismes per finançar els projectes de comunicació i públics dels espais escènics i els
programes educatius, socials i comunitaris relacionats amb les arts en viu dels ens
partícips.
c) Assessorament i formació

L'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant l'Oficina de Difusió
Artística, es compromet a oferir als ens partícips informació i assessorament artístic i
tècnic per a qüestions derivades de la programació municipal i el bon funcionament dels
equipaments escènics locals.
Des de l’Oficina de Difusió Artística també s’oferirà formació adreçada als tècnics
municipals, per tal de millorar la professionalització de la gestió de l’activitat dels espais
escènics municipals.
d) Informació i difusió de les propostes artístiques

L’Oficina de Difusió Artística mantindrà una base de dades amb informació de l’oferta
escènica i musical i l’agenda d’activitats dels espais escènics municipals. Aquesta
informació es difondrà a través d’una web específica.
Des de l’Oficina de Difusió Artística també es farà difusió entre els tècnics municipals
d’informació sobre espectacles i concerts que les comissions artístiques destaquin

23/49

segons criteris de professionalitat, qualitat i interès per a les programacions dels espais
escènics.
e) Borsa de lloguer de material escènic

L’Oficina de Difusió Artística oferirà una borsa de lloguer de material escènic per facilitar
al màxim que les programacions estables d’arts escèniques professionals es puguin dur a
terme en condicions òptimes.
La vigència de la borsa de lloguer estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària
de la Diputació de Barcelona i al manteniment d’una demanda municipal en aquest sentit
per ajudar a cobrir la insuficient dotació de recursos tècnics que alguns espais tenen
actualment per programar espectacles amb una certa complexitat tècnica.
f) Anàlisi i avaluació de l’activitat dels espais escènics: Cercle de comparació

intermunicipal i Estudi de programacions municipals
El Cercle de comparació intermunicipal d’Espais Escènics pretén la millora de la qualitat
dels espais escènics municipals partint de la definició i validació d’indicadors dels espais
de cada municipi, l’anàlisi de resultats, i la comparació entre diferents municipis per
identificar bones pràctiques.
L’Oficina de Difusió Artística elaborarà i difondrà anualment un informe amb els resultats
estadístics de les funcions realitzades per tots els espais escènics adherits i fomentarà la
participació al Cercle de comparació intermunicipal – iniciativa impulsada pel Servei de
Programació de la Diputació de Barcelona - dels espais escènics del Circuit que
compleixin amb els requisits establerts.
g) Participació en xarxes i coordinació amb altres institucions

La Diputació de Barcelona per impulsar el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipals podrà establir acords amb altres institucions i associacions culturals i participar
en xarxes i associacions professionals del seu àmbit.
La participació en xarxes i la signatura d’acords institucionals han de garantir l’ampliació
de nous serveis (assessorament, formació professional, creació i formació de públics, i
millor finançament, entre d’altres) per als ens locals adherits i l’accés a plataformes de
difusió i/o a una informació privilegiada de l’àmbit de les arts escèniques i musicals.
Novè.- Procediment d’adhesió
Per a garantir el principi de publicitat i lliure concurrència es publicarà en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona un anunci de l’aprovació del Protocol obrint el termini de
presentació de sol·licituds d’adhesió.
La voluntat d’adhesió al Protocol ha de ser aprovada pels òrgans competents dels ens
locals i notificada a la Diputació de Barcelona.
Els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials, les societats
mercantils participades pels ens locals, i també altres ens instrumentals dels ens locals
han d’acompanyar a la seva voluntat d’adhesió, aprovada per part de l’òrgan competent
de l’ens, un acte d’autorització de l’adhesió al Protocol per part de l’òrgan competent de
l’ens local del qual depèn. S’acreditarà mitjançant un certificat dels anteriors acords signat
pel/per la secretari/ària amb el vist-i-plau de l’alcalde/essa de l’ens.
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A l’acord d’adhesió cal adjuntar la certificació conforme es compleixen tots els requisits
per participar en el Circuit, tal i com es recull al punt quart d’aquest Protocol.
L’adhesió serà efectiva un cop constatada per la Diputació, que només s’hi pot oposar si
contravé les determinacions del present Protocol o és incompatible amb aquestes. Si, a
judici de la Diputació, les peculiaritats d’alguna adhesió ho aconsellen, es pot formalitzar
en darrer terme mitjançant un conveni singular.
La Diputació de Barcelona restarà oberta a les noves adhesions que els ens locals de la
província trametin al llarg de la vigència del Protocol.
La iniciació del tràmit per part de l’ens local, mitjançant la notificació a la Diputació de
Barcelona de la seva voluntat d’adhesió és un requisit indispensable per la sol·licitud de
qualsevol ajut i la formalització de qualsevol actuació derivada del Protocol del Circuit.
Desè.- Vigència
Aquest Protocol serà vigent des de l’1 de gener de 2015 fins el 31 de desembre de 2018,
amb possibilitat de pròrroga expressa per un període de dos anys més.
Onzè.- Règim jurídic instrumental del Protocol
El present Protocol es fonamenta, des del punt de vista instrumental, en les previsions
normatives següents:
Arts. 31.2 i 36.1 i 2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local LRBRL), i l’article 92 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 (LMC), en tant que aquests
preceptes legitimen a les diputacions catalanes per cooperar amb els municipis de la
seva demarcació territorial en la realització d’obres, serveis i activitats de competència
municipal mitjançant qualsevol fórmula d’assistència i cooperació que procuri assegurar la
prestació integral i adequada, en la totalitat del territori provincial, dels serveis de
competència municipal.
Art. 10 i 57 LBRL, i 144.c) i 150 LMC, que, a banda de reflectir els deures de col·laboració
i cooperació recíproca que vinculen totes les administracions públiques locals,
estableixen clarament la possibilitat que aquests deures s’instrumentin a través de
convenis interadministratius.
Art. 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de
Catalunya (ROAS), aprovat per mitjà del Decret 179/1995, de 13 de juny, que desplega el
règim jurídic dels convenis interadministratius que poden subscriure els ens locals.
La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del Protocol.
Segon .- Facultar a l’alcaldessa Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba i a la secretària de
l’Ajuntament Sra. Helena Muñoz Amoros per a la signatura del certificat específic
conforme es compleixen els requisits per l´adhesió al Protocol.
Tercer .- Comunicar aquest acord al Diputat delegat de Cultura, l’Il·lm. Sr. Joan Josep
Puigcorbé i Benaiges de la Diputació de Barcelona.
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8. Exp. responsabilitat patrimonial 114-016-003 - dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 12 de gener de 2016, dades protegides va presentar escrit de reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys al vehicle matricula dades protegides ocasionats,
segons les seves manifestacions, al topar amb un contenidor d’escombreries que estava
envaint la calçada, a dades protegides de Sant Quirze del Vallès.
Sol·licitat informe al departament del Servei de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i
Serveis, el cap del Servei, en data 9 de març, emet informe del qual s’extrau el següent:
Que l’adreça del lloc dels fets no correspon a cap carrer identificat així en el nomenclàtor
municipal. A banda, el servei de recollida de residus i neteja viària es troba concessionat
amb FCC, S.A., que disposa d’una assegurança de responsabilitat civil.
FONAMENTS DE DRET
Articles 139 i següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i, quan al procediment, al
RD 429/93 de 26 de març, que aprova el reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, i altra normativa
concordant.
L’article 6 del Reial decret 429/1993, de 26 de març, mitjançant el qual s’aprova el
Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, del qual es desprèn la possibilitat d’inadmetre la reclamació
formulada si és evident que no hi ha cap relació entre el dany invocat i l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.
De l’informe emès pel tècnic municipal es pot concloure que és la concessionària del
servei de recollida de residus i neteja viària qui té la responsabilitat atès que l’Ajuntament
no intervé en les tasques de recollida de residus.
Per aquest motiu, es pot concloure, sense incoar i tramitar un procediment de
responsabilitat patrimonial per part de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que no hi
ha cap relació entre el dany invocat per dades protegides i aquesta Administració per no
ser aquesta el subjecte passiu de la reclamació, atès els informes emesos pels tècnics
pertinents.
Per tant, vistos els fets i els fonaments de dret aplicables,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Inadmetre, per manca de legitimació passiva, la reclamació de responsabilitat
patrimonial interposada per dades protegides en data 12 de gener de 2016 pels danys al
vehicle matricula dades protegides, atès que no hi ha cap relació de causalitat entre el
dany invocat i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la interessada.
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9. Aprovació de l'expedient i de l'inici de la licitació per a l'adjudicació del
contracte reservat de serveis de desbrossament dels espais públics i d'esporga
i desbrossat dels patis de les escoles
ANTECEDENTS DE FET.
Instruït l’expedient per a l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de
desbrossament dels espais públics i d’esporga i desbrossat dels patis de les escoles,
reservat a Centres Especials de Treball.
FONAMENTS DE DRET
Atesos els informes de Secretaria i Intervenció, el que es disposa al plec de clàusules
administratives particular i al de generals aplicables als contractes de serveis i a altres
contractes administratius i als privats de la Corporació, publicats al BOP núm. 172 de
data 19 de juliol de 2002, en tot allò que no contradiguin l’actual legislació en matèria de
contractes, amb el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic i la legislació posterior que el modifica, el
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la LCSP, el
Reglament general de la LCAP, en tot allò que aquestes normes reglamentàries no
contravinguin les previsions de rang legal vigents, amb la Llei reguladora de les bases de
règim local i, en desenvolupament d’aquesta i amb la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,
Decret d’Alcaldia núm. 2016000631, de 16 de març de 2016, que aprova les directrius per
a l'aplicació de la reserva de dret a participar en la contractació municipal als centres
especials de treball i a les empreses d'inserció i es fixa el percentatge mínim de
participació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Acordar la reserva del dret a participar en el procediment per a l’adjudicació del
contracte de serveis, descrit als antecedents, a Centres Especials de Treball, regulats per
la Llei 44/2007, de 13 de desembre, d’acord amb la disposició addicional cinquena del
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en la redacció donada per l’article
quart de la Llei 31/2015, de 9 de setembre, que modifica i actualitza la normativa en
matèria d’autoocupació i adopta mesures de foment i promoció del treball autònom i de
l’Economia Social.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i procediment
negociat, per a l’adjudicació del contracte administratiu reservat de prestació dels serveis
de desbrossament dels espais públics i d’esporga i desbrossat dels patis de les escoles,
contractació que es regeix per les condicions definides al plec de clàusules
administratives particulars i al de prescripcions tècniques, i que tindrà una durada de dos
anys.
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Tercer. Convidar, atès que se’ls considera qualificats per a dur a terme l’objecte del
contracte, els Centres Especials de Treball següents:
Centre de Jardineria l’Heura, SLL
Av. de Portugal, 133
08226 Terrassa
heura@infonegocio.com
Fundació Privada Vallès Oriental
Ctra. de Valldoriolf, s/núm.
08430 La Roca del Vallès
fundacio@fvo.cat
Cipo, SCCL
C. d’Himàlaia, 41-59
08207 Sabadell
cipo@ciposccl.com
Fundació Privada president Amat Roumens (FUPAR)
C. de Grau i Torras, 25
08003 Barcelona
fundacio@fupar.es
Grupo Sifu
C. de Femades, 19-25
08907 l’Hospitalet del Llobregat
barcelona@gruposifu.com
Els licitadors convidats disposaran d’un termini de 15 dies naturals, per a la presentació
de la seva oferta, comptadors a partir de l’endemà de la data de recepció de la notificació.
Podran presentar ofertes tots aquells Centres Especials de Treball no convidats
prèviament, que reuneixin els requisits sol·licitats al PCAP i, per tant, es considerin
capacitats per dur a terme l'objecte del contracte. El termini per a la presentació de
proposicions serà de 15 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació
d'aquesta licitació al Perfil del Contractant.
La proposta es lliurarà d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives que
regeix aquesta contractació i que s’aprova en aquest ac
Quart. Aprovar els documents comptables d’autorització de la despesa (fase A) per import
de 46.662,00€ i 2.375,84€, amb càrrec a les partides 5103 1710 2100002, desbrossament i
1700 3200 2120000, manteniment centres educatius, respectivament, del pressupost
vigent i comprometre el crèdit necessari (fase A-Fut), per un import de 46.662,00€ i
7.775,46€ per a l’exercici 2017 i per un total de 5.399,63€ per a l’any 2018, per tal de fer
front a les despeses derivades d’aquest contracte,.
Cinquè. Comunicar aquests acords als interessats.

10. Aprovació de les Bases particulars reguladores per a la concessió d'ajuts a
projectes de cooperació al desenvolupament i a activitats solidàries
promogudes per les ONG i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès, any
2016
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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 d’ajuts a projectes de
cooperació al desenvolupament promoguts per les ONG i entitats solidàries de Sant
Quirze del Vallès i per emergències.
3. La redacció del projecte de les bases esmentades s’ha desenvolupat en el marc de la
Mesa de Solidaritat i Cooperació, com a òrgan participatiu i de consens.
4. Vist l’informe tècnic emès per la cap d’Atenció i Comunicació Ciutadana, de data 15 de
març de 2016.
5. D’acord amb l’informe d’Intervenció de data 16 de març 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 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar les Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a
projectes de cooperació al desenvolupament i a activitats solidàries promogudes per les
ONG i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès, per l’any 2016, següents:
BASES PARTICULARS REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A
PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I A ACTIVITATS
SOLIDÀRIES PROMOGUDES PER LES ONG I ENTITATS SOLIDÀRIES DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS, ANY 2016
1. OBJECTE I VIGÈNCIA
1.1 L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de les subvencions que atorgui
l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a projectes de cooperació al desenvolupament
promoguts per ONG i entitats solidàries de la Mesa de Solidaritat i Cooperació.
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1.2 Les subvencions a què es refereix el paràgraf anterior tenen caràcter finalista i es
sotmetran al que regulen aquestes bases.
1.3 El Pla de sensibilització Municipal serà una peça important del treball de les ONG
sol·licitants de subvenció, que participaran en actes i en cursos de formació.
1.4 Aquestes bases seran revisades per la Mesa anualment, abans del 31 de gener, i
regiran fins que no siguin modificades pel mateix organisme que les va aprovar, essent
anual la seva convocatòria.
2.

ENTITATS SOL·LICITANTS

2.1 Poden sol·licitar les subvencions previstes en aquestes bases les entitats que formin
part de la Mesa de Solidaritat i Cooperació.
Tal com preveu l’article 3 del Reglament d’organització i funcionament de la Mesa de
Solidaritat i Cooperació de Sant Quirze del Vallès, per ser membre de la Mesa i optar a
les subvencions s’han de complir els següents requisits:
•
•

•
•
•

•

•

Estar legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d'Entitats i
Associacions Ciutadanes, com a entitats sense ànim de lucre.
Reflectir en els seus estatuts i tenir entre els seus objectius la realització d’activitats
i projectes orientats a la cooperació per al desenvolupament integral dels països en
vies de desenvolupament, el foment de la solidaritat entre els pobles o l’ajuda
humanitària en l’àmbit internacional.
Tenir la seu social al municipi.
Estar legalment constituïdes i estar inscrites en el registre administratiu
corresponent, de la Generalitat o de l’Administració de l’Estat.
Certificar que compten amb el 75% dels membres de la Junta empadronats a Sant
Quirze del Vallès i amb un mínim d’associats al municipi de Sant Quirze, mai inferior
a 10 persones.
Tenir una presència activa a la vida social del municipi i justificar documentalment
les activitats de sensibilització desenvolupades al poble de Sant Quirze del Vallès
per promoure la cultura de la pau, la solidaritat i la cooperació durant l’any anterior.
Quedaran exclosos aquells projectes d’entitats que no hagin desenvolupat
activitats d’aquest tipus durant l’ any anterior.
Presentar al registre general de l’Ajuntament una sol·licitud formal per ser membre
de la Mesa, juntament amb un dossier en el qual expliquin els seus objectius, els
criteris d’organització, la implantació en el municipi, els projectes portats a terme i el
finançament d’aquests projectes.

També hauran de disposar d’una planificació d’activitats de sensibilització per a l’any en
curs i comunicar les variacions i novetats a la Mesa. d’acord amb el model oficial a la
convocatòria corresponent.
2.2 Les entitats sol·licitants hauran d’haver justificat documentalment, en formular la
sol·licitud, les despeses derivades de les subvencions atorgades per l’ajuntament en
convocatòries anteriors. En el cas dels projectes en curs, aquesta obligació serà
substituïda per la presentació dels informes acreditatius de la seva evolució. En ambdós
casos, les entitats hauran d’expressar les subvencions rebudes per altres administracions
i organismes públics o privats.
2.3 Les entitats sol·licitants podran demanar, com a màxim, una subvenció anual per
projecte, amb un màxim de dos projectes per entitat. El projecte presentat a Sant Quirze
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es podrà presentar si escau a les administracions públiques o privades, i/o fundacions
dependents d’aquestes i altres.
3. TERMINIS I PROCEDIMENT PER A CURSAR LES SOL·LICITUDS
3.1 El període per la presentació de les sol·licituds s’iniciarà el dia 1 d’abril i finalitzarà el
30 del mateix mes.
3.2. Les entitats podran sol·licitar subvenció, mitjançant la presentació del formulari oficial
de sol·licitud, junt amb l’annex 1A i 1B, emplenats i signats pel representant legal de
l’associació. La sol·licitud s’adreçarà a la Regidoria de Solidaritat i Cooperació de
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i es lliurarà a una de les oficines d’atenció
ciutadana, en l’horari d’atenció establert.
La Mesa valorarà i decidirà l’admissió de les sol·licituds que siguin presentades fora de
termini.
3.3. 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 de valoració.
3.4 D’acord amb el formulari oficial de la convocatòria caldrà aportar les dades
corresponents als següents capítols:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Dades del projecte: Origen del projecte, context històric, econòmic, social i
polític, descripció del projecte, perfil dels beneficiaris.
Organització del projecte: compromisos i aportacions de les parts, objectius i
resultats esperats, programació i temporització del projecte (cronograma),
accions formatives, mecanismes de seguiment, execució i verificació del
projecte.
Viabilitat del projecte: econòmica, tècnica, impacte del projecte, riscos,
manteniment.
Recursos humans i materials del projecte.
Dades de l’entitat sol·licitant: memòria d’activitats de sensibilització de l’any
anterior, accions previstes per l’any en curs, experiència a la zona, memòria
econòmica de l’any anterior i activitats previstes de divulgació i recaptació de
fons pel projecte al municipi.
Dades de la contrapart: dades identificatives, experiència a la zona, nivell de
democràcia interna, prestigi local.
Proporció i desglossament per partides i finalitats dels recursos econòmics que
es sol·liciten a l’ajuntament
.
En el cas d’optar a subvenció per a un projecte plurianual, s’haurà d’especificar el
total de la despesa prevista i la previsió per a cada anualitat en cada capítol.

3.5 La sol·licitud haurà d’acompanyar-se de la següent documentació:
1.
Documentació que acrediti que la contrapart està legalment constituïda i que està
desenvolupant el projecte a terreny.
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2.
3.

4.
5.

6.

7.

Mapes i referents de localització geogràfica, de la zona on es desenvolupa el
projecte.
Pla de treball del projecte a desenvolupar (cronograma) i projecte tècnic amb
plànols, en cas de construccions i instal·lacions, detallant el pressupost de les
obres a realitzar.
Aval d’altres entitats participants o col·laboradores en el projecte.
Carta de recolzament al projecte de l’administració competent del territori. En el
cas de no existir recolzament per part de l’administració, s’haurà de justificar el
motiu.
Justificació de les subvencions que s’hagin pogut rebre a les convocatòries
precedents d’aquest Ajuntament. Cas de manca de justificació, s’haurà d’acreditar
haver fet els corresponents reintegraments.
Memòria documental de les activitats desenvolupades al municipi de Sant Quirze
l’any anterior.

3.6 Les entitats només podran sol·licitar subvenció per a dos projectes. En el cas que
dues o més entitats sol·licitin subvenció per a un mateix projecte, cada entitat haurà de
documentar tot allò que es contempla a l’article 2 d’aquestes bases. També caldrà
especificar al projecte les comeses i responsabilitats assumides per cadascuna de les
entitats solidàries.
4. QUANTITATS DE LES SUBVENCIONS
4.1. L’import total de subvencions a projectes serà el que s’aprovi anualment als
pressupostos municipals, en concepte d’ajuts al desenvolupament promoguts per ONG i
entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès.
4.2 L’ajuntament consignarà dues partides: una per a projectes de cooperació al
desenvolupament i per activitats solidàries i una específica destinada a l’atenció de les
emergències que es puguin produir al llarg de l’any. Si durant l’any no se’n produeix cap,
aquesta reserva podrà ser distribuïda i ampliar-se les subvencions atorgades, d’acord
amb els criteris de distribució utilitzats en aquestes bases.
4.3. Quanties mínimes i màximes de les subvencions. Les subvencions concedides per
l’ajuntament no superaran el 90 % del cost del projecte. L’entitat sol·licitant haurà
d’aportar com a mínim un 10% del cost total amb fons propis o finançament de tercers.
En aquest darrer cas, caldrà identificar-ne la procedència.
Quan la subvenció superi el 50% del cost del projecte, els serveis tècnics municipals
hauran de justificar la raó a l’expedient.
4.4 Es consideren despeses subvencionables aquelles que responguin a la naturalesa de
l’activitat subvencionada i s’efectuïn dins el termini establert d’un any, a comptar de la
data de la transferència efectuada per l’ajuntament.
Així mateix, no són subvencionables les despeses derivades de viatges i allotjaments. En
cap cas, aquestes despeses podran superar el 50% de l’import subvencionat.
5. CONDICIONS BÀSIQUES DELS PROJECTES
Per tal que els projectes siguin considerats i avaluats hauran de complir les següents
condicions:
5.1 Hauran de ser econòmicament viables.
5.2 Hauran de ser socialment viables, responent a les necessitats de les poblacions
beneficiàries, i ser compatibles amb els objectius de desenvolupament del territori on es
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realitzin. Els destinataris hauran de tenir capacitació organitzativa i tècnica perquè es
pugui afavorir la seva continuïtat en acabar el suport extern.
5.3 Tots els projectes hauran de preveure accions destinades a informar als ciutadans i
ciutadanes de Sant Quirze del Vallès i fomentar els valors de la solidaritat i la cooperació.
En la informació faran constar que el projecte ha estat subvencionat per l'Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès i hauran de fer constar en totes les publicacions o materials de
difusió l’anagrama de l’ Ajuntament.
5.4 Garantiran una participació activa de ciutadans i/o ciutadanes de Sant Quirze del
Vallès en la preparació, formulació, seguiment i justificació del projecte presentat. La
relació de les persones responsables del projecte constarà al formulari de sol·licitud.
5.5 S’haurà d’informar de l’experiència acumulada en projectes a la zona.
5.6 Hauran de comptar amb una participació econòmica de l’entitat promotora no inferior
al 10% del cost, ja sigui amb recursos propis o amb finançament de tercers.
5.7 Hauran de comptar amb una contrapart local on es pugui dur a terme el projecte
(ONG, institució, fundació... sense afany de lucre) perfectament identificada al formulari
de sol·licitud i accessible (per adreça electrònica o de correu, telèfon o fax).
6. PRIORITATS DELS PROJECTES
6.1 Geogràfiques
•

•

Els projectes dirigits al desenvolupament humà i ajut humanitari de les àrees
geogràfiques del Magrib, l'Amèrica Llatina i l'Àfrica subsahariana i altres països
amb els quals Sant Quirze del Vallès ha tingut o té especials relacions de caràcter
històric social, econòmic.
Els projectes destinats a ciutats o escoles amb les quals el poble de Sant Quirze
té establerts agermanaments o projectes de treball continuat i/o on els ciutadans
de Sant Quirze hi participen (camps de treball), tindran un suplement en la
puntuació.

6.2 Sectorials
•

•

•

Els projectes de formació i enfortiment de les capacitats per elaborar plans de
desenvolupament integral de la comunitat i/o per millorar la governació i la
participació ciutadana.
Els projectes de suport a l’economia social que impulsin el desenvolupament rural
integrat o desenvolupament d’un sector productiu, la millora de capacitats
productives, la promoció de l’ocupació i de drets laborals, la creació de
cooperatives de treballadors i/o camperols, la creació d’unitats productives
integrades en xarxes de comerç just i en general, aquells que tendeixin al foment
de la redistribució de la riquesa.
Els projectes educatius entorn a l’alfabetització, la capacitació i formació
professional, la millora de les condicions educatives (escoles, biblioteques, etc),
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•

•
•
•

l’atenció i educació d’infants en situació de risc d’exclusió social (orfes, infants
amb discapacitats, víctimes de violència domèstica, etc.)
Els projectes sanitaris entorn a l’atenció bàsica de salut, l’educació sòcio-sanitària,
la millora de les condicions sanitàries (centres mèdics, hospitals, etc.), la salut
reproductiva de les dones o a la lluita contra pandèmies.
Els projectes medi ambientals entorn a la gestió del cicle de l’aigua, el
sanejament, l’educació ambiental.
Els projectes adreçats al desenvolupament , formació i apoderament de les dones
com a agents de transformació social.
La construcció de la pau, l’educació en els drets humans, la governança
democràtica i l’enfortiment de l’autonomia local i el teixit social.

6.3 Dels beneficiaris
•

•

L’adequació dels objectius del projecte a la realitat cultural, forma d’organització
social dels beneficiaris així com l’impuls a la democràcia participativa i la
implicació local.
Els projectes que tinguin com a destinataris els sectors mes vulnerables de la
població: infants, dones, vells, persones amb discapacitats o malalties cròniques,
comunitats indígenes, sectors de població en situació d’extrema pobresa,
refugiats, desplaçats o retornats i víctimes de guerra o de catàstrofes naturals.

6.4 Es consideraran prioritaris aquells projectes que tinguin una continuïtat amb projectes
d’anys anteriors, els que impliquin diverses ONG del municipi o que s’insereixin dins
un programa més ampli de cooperació al desenvolupament de la zona receptora.

7. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
7.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es crearà una comissió
tècnica formada per personal tècnic municipal dels àmbits urbanístic, jurídic, econòmic,
de drets socials i de cooperació, que estudiarà els diversos projectes i presentarà una
proposta tècnica de projectes admesos i exclosos, d’acord amb aquestes Bases,
adreçada a la Mesa de Solidaritat i Cooperació.
7.2 D’acord amb aquesta proposta, la comissió tècnica avaluarà els projectes admesos,
seguint els criteris d’avaluació d’aquestes bases.
Aquells projectes que obtinguin menys dels punts indicats a algun dels quatre blocs de
l’article 8 d’aquestes Bases, no seran finançats.
7.3 Durant el procés de valoració, una entitat podrà presentar-se davant la comissió per
resoldre dubtes respecte el projecte presentat, ja sigui a petició de la comissió o de
l’entitat interessada. Per altra banda, la comissió podrà sol·licitar, si escau, el concurs de
tècnics d’altres institucions.
7.4 La comissió elaborarà una proposta de distribució i assignació de recursos, adreçada
a la Mesa de Solidaritat i Cooperació, que elevarà a la Junta de Govern Local de
l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per a la seva aprovació.
En el cas que la Mesa es mostri disconforme amb la proposta, s’obrirà un termini
d’al·legacions, no superior a 10 dies naturals. Un cop revisades les al·legacions per part
de la comissió, aquesta tornarà a presentar una proposta de distribució i assignació de
recursos, adreçada a la Mesa de Solidaritat i Cooperació, que es reunirà en sessió
extraordinària per elevar la proposta a la Junta de Govern Local de l’ajuntament.
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7.5 L’ajuntament de Sant Quirze notificarà per certificació a les entitats promotores l’acord
adoptat per Junta de Govern Local.
7.6 Els projectes exclosos de la convocatòria podran ser retirats per part de les entitats
corresponents, a partir de tres mesos posteriors al termini de presentació de la sol·licitud.
8. CRITERIS D’AVALUACIÓ
Els projectes s’avaluaran d’acord amb un barem de punts amb els criteris següents:
BLOC 1. ENTITAT EN RELACIÓ A L’ÀMBIT LOCAL 24 (MÍNIM 10)
CONCEPTE

a. Participació d’altres entitats en el
projecte

PUNTUACIÓ

Altres ONG del municipi
Altres ONG
Col·laboració d’altres entitats del municipi

b. Participació activa a la Mesa
Solidària, formació, activitats de difusió i
informació fetes o previstes a Sant
Quirze.
c. Valoració dels objectius assolits en
projectes i campanyes de sensibilització
en matèria de cooperació al
desenvolupament

100% d’assistència a les reunions de Mesa i grups de
treball
80% d’assistència a cursos i accions formatives

3o0
2o0
1o0
De 0 a 5
De 0 a 3

Activitats de difusió a Sant Quirze (4 mínim)

De 0 a 5

Es valora si s’han obtingut els objectius esperats, en
funció de la previsió inicial i de l’avaluació posterior.

De 0 a 5

BLOC 2. ENTITAT EN RELACIÓ AL PROJECTE 20 (MÍNIM 9)
CONCEPTE

PUNTUACIÓ

a. Experiència de l’entitat en
projectes de desenvolupament a la
zona.

Experiència de 10 o més anys;
entre 5 i 9 anys;
entre 1 i 4 anys

b. Incidència directa de l’entitat en el
projecte

- Participació en el finançament d’un projecte fet per
una altra ONG del nord.
- Participació de l’entitat en un 25-50% en l’elaboració,
seguiment, execució i avaluació del projecte.
Activitat continuada a la zona i experiència acumulada

c. Valoració de la contrapart

4, 3 o 1

3o6

De 0 a 2

Prestigi local, arrelament al territori

De 0 a 2

Nivell de democràcia interna (organització)

De 0 a 2

d. Nivell d’autofinançament. Capacitat de captació de recursos aliens als ajuts públics.

De 0 a 4

BLOC 3. PROJECTE EN RELACIÓ A LES PRIORITATS 14 (MÍNIM 6)
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CONCEPTE

PUNTUACIÓ

a. Grau d’integralitat o
intersectorialitat del projecte

- Projectes de desenvolupament integral i
d’enfortiment de l’autonomia local.
- Projectes on l’objectiu principal és el
desenvolupament d’un sector específic: suport a
l’economia social, educatius, sanitaris i medi
ambientals.
- Projectes on l’objectiu principal és la construcció,
reconstrucció o la dotació material.

b. Valoració dels projectes amb
incidència en les zones prioritàries

- Projectes desenvolupats a Nepal, India, Palestina,
Síria, Cuba, El Salvador, Guatemala, Perú, Bolívia,
Senegal, Etiòpia, Ruanda i Burkina Faso.
- Altres països.

c. Grau d’incidència en els sectors
mes desfavorits de la població de la
comunitat beneficiària

3o1

Els beneficiaris directes formen part d’un sector
desafavorit de la població.

2o0

Grau de definició del nombre i perfil dels beneficiaris
directes i indirectes.

De 0 a 2

d. Projectes ja iniciats, projectes destinats a ciutats o escoles amb els quals el poble de Sant
Quirze té establerts agermanaments i projectes de treball continuat on els ciutadans de Sant
Quirze hi participen (camps de treball)
e.

3; 2 o 1

2o0

2o0

Valoració dels projectes enfocats a l’apoderament de les dones

BLOC 4. PROJECTE EN RELACIÓ A LA QUALITAT TÈCNICA 42 (MÍNIM 20)
CONCEPTE

a. Rellevància del
projecte

b.

Qualitat del disseny

c. Implementació del
projecte

PUNTUACIÓ

Grau d’integració del projecte a altres programes o projectes
complementaris de la zona. Coherència i complementarietat
amb altres iniciatives de desenvolupament local.
Grau de compromís del govern local i de la contrapart amb el
projecte.
Grau d’integració i de participació dels beneficiaris (comunitat
receptora) en el disseny i execució del projecte.
Grau de definició d’objectius i dels resultats esperats (amb
indicadors).

Viabilitat del projecte

De 0 a 2
De 0 a 2
De 0 a 2

Existència d’activitats de formació i capacitació necessàries
per desenvolupar el projecte.

De 0 a 2

Temporització del projecte: descripció del calendari
d’actuacions, coordinació i organització
Descripció de les aportacions econòmiques de cada una de
les parts.
Descripció de les aportacions tècniques de cada una de les
parts.
Valoració de l’existència de mecanismes per a fer l’execució,
el seguiment i l’avaluació del projecte

De 0 a 2

Valoració del pressupost i de les finalitats dels recursos
econòmics sol·licitats a l’ajuntament

De 0 a 2

De 0 a 2
De 0 a 2

De 0 a 2

Viabilitat del calendari
Racionalitat econòmica i capacitat de finançament
projecte

De 0 a 2

De 0 a 2

Grau de recolzament de la comunitat receptora al projecte
d.

De 0 a 2

del

De 0 a 2
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Capacitat econòmica per garantir el manteniment del projecte
un cop acabada l’ajuda exterior.

De 0 a 2

Adequació dels objectius a la realitat cultural i les formes
d’organització social dels beneficiaris.

De 0 a 2

Valoració de l’existència de mecanismes de manteniment i de
capacitat organitzativa i tècnica de la comunitat receptora per
gestionar el projecte, un cop acabada l’ajuda exterior.

De 0 a 2

Projectes que respectin el medi natural.
Descripció de l’impacte del projecte en el desenvolupament
social, cultural, econòmic i medi ambiental de la comunitat
receptora i el seu entorn (resultats esperats).
e.

Impacte potencial

De 0 a 2

De 0 a 2

Grau de definició dels riscos derivats del projecte o de factors
aliens al projecte, per a la comunitat receptora i el seu entorn.

De 0 a 2

Grau de definició de mesures correctores per fer front als
riscos previstos.

De 0 a 2

Valoració de l’estratègia d’empoderament

De 0 a 2

9.
PROCEDIMENT
REINTEGRAMENT

D’ATORGAMENT,

PAGAMENT,

JUSTIFICACIÓ

I

9.1 L’atorgament o denegació de les subvencions es resoldrà per acord motivat de l’òrgan
competent, d’acord amb l’acta de la Mesa de Solidaritat i Cooperació, 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.
9.2. 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 (ANNEX 2).
Juntament amb la presentació d’aquest escrit, hauran de presentar la justificació
documental de disposar dels recursos propis o provinents de tercers per portar a terme
l’execució del projecte.
9.3 Es realitzarà el pagament d’un 80% de la subvenció a l’entitat sol·licitant en els dos
mesos posteriors a l’acord d’assignació d’ajuts, mitjançant transferència bancària, tenint
en compte les disponibilitats de la Tresoreria i el Pla de disposició de Fons de
l’Ajuntament.
9.4 Al cap de sis mesos des de la transferència feta per l’Ajuntament a l’entitat receptora,
caldrà entrar per registre un informe del progrés i estat d’execució del projecte. Un cop
lliurat aquest informe es farà efectiu el 20% restant de la subvenció.
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9.5 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 detallada del projecte al qual s’ha atorgat la subvenció, amb detall dels
objectius i resultats obtinguts i de les activitats realitzades, incloent les desviacions
que s’hagin produït respecte la previsió inicial. (annex 3A).
La justificació econòmica, amb una relació escrita de les despeses del projecte, tant
de les corresponents a la subvenció atorgada com de la resta de despeses
derivades del projecte, classificades per partides, amb indicació del número de
justificant, l’import i la data, i d’altres ingressos, subvencions o ajudes, públiques o
privades, que hagin finançat l’ activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la
seva procedència (annex 3B).

Adjunt als formularis de memòria justificativa l’entitat haurà de presentar:
a) Factures*, rebuts, tiquets i altres documents amb valor provatori al tràfic jurídic
mercantil o amb eficàcia administrativa, en original o fotocòpia compulsada legalment
davant de notari i ordenats segons el quadre 2 de l’annex 3B, per valor de l’import
subvencionat per l’Ajuntament.
L’acreditació de les despeses també podrà efectuar-se mitjançant factures electròniques,
sempre que compleixin els requisits exigits per la seva acceptació en l’àmbit tributari.
La resta de despeses del projecte executat hauran de quedar degudament reflectides al
quadre 3 de l’annex 3B i l’Ajuntament es reserva el dret a requerir les factures o altres
documents justificatius, com a mesura de control i verificació de la seva existència.
b) Documents que acreditin el tipus de canvi existent entre la moneda local i l’euro, en la
data de la transacció efectuada al país destinatari.
c) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa al projecte
subvencionat, que contingui la llegenda i anagrama de l’ajuntament. En cas d’editar
materials, cal que els textos siguin sotmesos a correcció lingüística.
d) L'informe d’un tercer avaluador (Ajuntament, ambaixada o consolat d'Espanya a la
zona, agència de cooperació, ONG acreditada,....) que acrediti la seva realització.
* Requisits que han de complir les factures:






Han de dur la data de l’any que s’executi el projecte.
Anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció.
Fer referència a despeses generades pel projecte objecte de la subvenció.
Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les
factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l’expedidor o raó social i del destinatari, NIF,
descripció de l’operació i contraprestació total, lloc i data de l’emissió).

9.6 Si la documentació justificativa està presentada en un idioma diferent dels oficials a
Catalunya, caldrà adjuntar la corresponent traducció.
9.7 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, fet que impediria, a més, la
concessió de noves subvencions a la següent convocatòria.
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9.8 L’entitat promotora haurà de comunicar qualsevol canvi que afecti la realització del
projecte. Si aquest canvi és substancial podrà comportar l’anul·lació de la subvenció i el
requeriment de reintegrament.

10.
PROCEDIMENT I CONDICIONS PER A CURSAR
SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS SOLIDÀRIES AL MUNICIPI

SOL·LICITUDS

DE

10.1 Les entitats de la Mesa de Solidaritat i Cooperació, que realitzen activitats de
sensibilització desenvolupades al poble de Sant Quirze del Vallès per promoure la cultura
de la pau, la solidaritat i la cooperació, poden sol·licitar una subvenció destinada a aquest
fi.
10.2 Els terminis i el procediment per a cursar les sol·licituds de subvenció per a activitats
solidàries al municipi seran els mateixos que figuren als articles 3.1, 3.2 i 3.3 d’aquestes
Bases, amb excepció del model de sol·licitud a presentar, que inclourà els annexos 1.C i
1.D.
Als annexos 1.C i 1.D caldrà detallar la previsió de les activitats per a l’any 2016
susceptibles a rebre la subvenció, els objectius generals i específics esperats i la previsió
d’ingressos i despeses per a cada activitat.
Juntament amb la sol·licitud, caldrà aportar la següent documentació:
•
•

Memòria documental de les activitats desenvolupades al municipi de Sant Quirze l’any
anterior, que inclogui una valoració dels objectius assolits.
Memòria econòmica de l’exercici anterior, que inclogui un estat comptable i el balanç
d’ingressos i despeses, amb indicació de les fonts de finançament de l’entitat.

Quedaran excloses de la convocatòria aquelles sol·licituds d’entitats que no hagin
desenvolupat activitats d’aquest tipus durant l’ any anterior.
10.3 El procediment de selecció serà el mateix que figura a l’apartat 7 d’aquestes Bases.
10.4 Els criteris de valoració es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de
les previsions pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució
dels recursos amb el següent barem:
• Per assistir a les reunions de la mesa de solidaritat i grups de treball: fins a 5 punts,
amb el 100 % d’assistència.
• Per promocionar activitats solidàries dins del municipi: fins a 5 punts. (0,5 punts per
activitat).
• Per participar activament a les següents activitats solidàries programades per
l’ajuntament, fins a 5 punts:
Festa del Comerç Just: 2 punts
3 activitats de la Setmana Solidària: 2 punts
Activitats del cafè de Sant Quirze: 1 punt
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10.5 L’atorgament o denegació de les subvencions 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.
10.6 Pel caràcter anual d’aquesta subvenció, el termini per presentar la justificació final
serà el 31 de març de l’any següent.
La documentació justificativa de la realització de les activitats subvencionades es
presentarà mitjançant formulari, que inclourà:
•
•
•

Memòria detallada de les activitats a les quals s’ha atorgat la subvenció (annex
3.C).
Liquidació econòmica de l’activitat juntament amb una relació escrita de les
factures que justifiquin la subvenció concedida (annex 3.D).
Les factures que justifiquin, com a mínim, el doble de la subvenció concedida i la
documentació acreditativa del seu pagament.

10.7 Com a condicions bàsiques, totes les activitats subvencionades han de complir amb
el que es detalla a continuació:
•
•

Hauran de comptar amb una participació econòmica de l’entitat promotora no
inferior al 10% de la subvenció sol·licitada, ja sigui amb recursos propis o amb
finançament de tercers
Hauran de fer difusió de les activitats i fer constar en totes les publicacions o
materials de difusió l’anagrama de l’ Ajuntament.

11. OBLIGACIONS DE L’ENTITAT PROMOTORA
Entre altres obligacions derivades d’aquestes bases i de la legislació general d’aplicació,
les entitats promotores tenen expressament les següents:
Sempre que es requereixi, l’entitat concessionària facilitarà l’accés a la informació que
l’ajuntament consideri necessària per a la comprovació de l’efectivitat de l’ajut.
a. Totes les entitats que hagin rebut subvenció municipal es comprometen a aportar
imatges per a il·lustrar la difusió pública de la destinació dels projectes.
b. Amb la presentació de la sol·licitud s’entendrà implícita l’acceptació total
d’aquestes bases, per la qual cosa l’incompliment d’algun dels seus punts podrà
considerar-se com a causa de no admissió o de revocació de l’ajut concedit.
12. 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.

13. DISPOSICIÓ FINAL
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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
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.

Segon .- Aprovar el document comptable d’autorització de despesa, per import de
66.100 €, amb càrrec a la partida 1300/2314/4800000 del pressupost vigent.
Tercer .- Publicar les Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a
projectes de cooperació al desenvolupament i a activitats solidàries promogudes per les
ONG i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès, per l’any 2016, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, per un període de 20 dies hàbils i a la pàgina web municipal.
11. Assumptes sobrevinguts

11.1.

Acceptació subvenció Fonts de Prestació "Els serveis locals d'ocupació
amb plataforma Xaloc"

ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del 25/02/2016, va aprovar
les concessions dels fons de prestació en el marc del Catàleg de serveis 2016.
La subvenció atorgada a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès pel recurs “Els serveis
locals d’ocupació amb plataforma Xaloc” és de 21.853,00 euros, producte de les accions
desenvolupades pel Servei a l’Ocupació durant l’any 2015 tal i com mostra la següent
taula:

FONAMENTS DE DRET
Aprovació del Catàleg de Serveis de l’any 2016 i del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” i del seu règim regulador.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció de fons de prestació, atorgada per la Diputació de
Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis de 2016, pel recurs “Els serveis locals
d’ocupació amb plataforma Xaloc” per un import de 21.853,00 euros.
Segon .-

11.2.

Informar els serveis d’intervenció i tresoreria.

Exp. 15/09. Modificació llicència ambiental atorgada a POVARPAC
PALETS, SL, per a la instal·lació d'una activitat de recuperació de palets
de fusta situada al carrer Penedès, 18

ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local de 2 d’agost de 2012 va adoptar l’acord d’atorgar llicència
ambiental a POVARPAC PALETS, S.L. per a la instal·lació d’un activitat de recuperació
de palets de fusta situada al carrer Penedès, número 18 bis, amb subjecció al projecte
presentat i a les condicions tècniques que consten als informes tècnics que se li unien
com a annex.
2. En data 4 de novembre de 2015 es rep sol·licitud de l’Agència de Residus de
Catalunya referent a la necessitat que l’Ajuntament procedeixi a la incorporació de les
obligacions de gestor de residus a la llicència d’activitats esmentada, contingudes a
l’informe de l’Àrea Tècnica Industrial d’aquesta agència de data 2 de desembre de 2011.
3. En data 25 de gener de 2016 té entrada la còpia de l’informe esmentat, en que es
conté la relació de condicions que ha de complir l’activitat segons l’Agència de Residus
de Catalunya.
4. El Tècnic municipal de Medi Ambient emet informe el dia 9 de març de 2016 en el qual
conclou literalment que “es proposa la incorporació a la llicència amb número d’expedient
15/09 de les condicions anteriorment relacionades, establertes a l’informe de l’Àrea
Tècnica Industrial de l’Agència de Residus de Catalunya de 2 de desembre de 2011”.
5. Considerant l’informe jurídic favorable, de data 14 de març de 2016, del Tècnic de
Gestió de Secretaria General.
FONAMENTS DE DRET
Ateses les previsions dels articles 24 del Decret Legislatiu 1/2009, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei reguladora dels residus i l’article 7 del Decret 115/94, de 6 d’abril,
regulador del registre general de gestors de residus de Catalunya.
De conformitat amb les competències atribuïdes a la junta de govern local, per decret
d’Alcaldia número 2015001908, de 29 juny, de resolució de procediments sobre llicències
urbanístiques d’obres majors, mediambientals i llicències d’activitats sotmeses al règim
de llicència municipal previstes a l’article 4 tipus 2 de l’Ordenança municipal reguladora
de l’obertura d’establiments i control d’activitats, serveis i instal·lacions.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Modificar la llicència ambiental atorgada a POVARPAC PALETS, S.L. per a la
instal·lació d’un activitat de recuperació de palets de fusta situada al carrer Penedès,
número 18 bis, i atorgada per acords de la junta de govern local de 2 d’agost de 2012,
introduint els condicionants inclosos a l’informe de l’Àrea Tècnica Industrial de l’Agència
de Residus de Catalunya, de 2 de desembre de 2011.
Les condicions a les que fa referència l’acord de la Junta de Govern Local, són les
següents:
“L’ enginyer municipal ha emès informe tècnic favorable en data 15 de juny de 2009, del
qual es desprèn que l’activitat està classificada com activitat de categoria 2ª industrial,
segons PGO vigent, annex II.1 codi 10.7. Informa el tècnic que es tracta d’una activitat
industrial situada en una nau del polígon de Can Casablancas, l’activitat consisteix en
reparar palets provinents d’un altre recuperador, substituint les fustes defectuoses, amb les
mesures correctores que s’indiquen en el mateix.
Qualsevol sistema d’il·luminació que afecti a la via pública estarà subjecte al reglament
de desenvolupament de la llei 6/2001 sobre la contaminació lumínica (Decret 82/2005, de
3 de maig).
S’autoritza a aquest establiment a abocar les aigües residuals a la xarxa pública de
clavegueram, entenen que es tracta d’unes aigües residuals assimilables a l’ús domèstic.
Al sol·licitar la visita de comprovació, hom haurà d’aportar fotocòpia de la següent
informació:
-

Contracte de manteniment dels elements d’extinció d’incendis o factura de l’última
revisió.
Acta de posta en marxa o butlletí de la instal·lació elèctrica.
Alta de gestor i productor de residus, segons la Junta de Residus de la Generalitat de
Catalunya.
Certificat final d’instal·lació, emes pel tècnic director.

L’activitat no disposa de cap instal·lació que pugui afectar l’ambient exterior dels edificis i
que sigui susceptibles de generar aerosols contaminats amb Legionella pneumophila
(veure article 2 del Decret 152/2002, de 28 de maig, pel qual s’estableixen les condicions
higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel.losis).
En cas afirmatiu cal comprovar que l'activitat disposa del corresponent CERTIFICAT DE
REVISIÓ estès per una entitat o servei de revisió autoritzat. Aquest certificat acredita la
realització d'una revisió periòdica adreçada a comprovar el manteniment, la neteja i la
desinfecció de la instal·lació, així com de la seva adequació a les condicions fixades en el
Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol i Decret 152/2002.
Segons l’article 114 de l’ordenança d’activitats, les llicències ambientals de l’annex II.1
resten sotmeses a un control periòdic cada 4 anys, a comptar des de la data del control
inicial favorable. Aquest control ha de ser sol·licitat pel titular de la llicència.
Vist l’informe urbanístic favorable de data 15 de juny de 2012, del qual es desprèn que
l’activitat consta en els usos previstos per la normativa urbanística d’aplicació a la zona on
està emplaçada la nau ( zona 5a-9 de solars d’ordenació singular), carrer Penedès, 18, al
polígon de Can Casablancas de Sant Quirze del Vallès.
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El tècnic de Medi Ambient ha emès informe tècnic favorable en data 19 de juny de 2009,
segons el qual no troba cap inconvenient de tipus ambiental per a l’atorgament de la
llicència municipal.
La Cap Local de sanitat informa en data 2 de juliol de 2010, que no existeix cap
inconvenient per a la concessió de la llicència ja que no té repercussió sobre la sanitat
ambiental.
Vist l’informe favorable del Departament de Territori i Sostenibilitat - Oficina de Gestió
Ambiental Unificada de Barcelona(OGAU), de data 27 de desembre de 2011, en el que
es detallen totes les mesures correctores i de règim de control .
Durant el tràmit preceptiu d’informació pública i veïnal, mitjançant l’exposició pública, no
s’ha presentat cap al·legació, segons certifica la secretària de l’Ajuntament, en data 12 de
gener de 2012.
En data 9 de juliol de 2012, s’ha celebrat la Ponència Tècnica Municipal d’Avaluació
Ambiental, favorable a la concessió de la llicència.
Considerant l’informe favorable de la lletrada de la TAG Assessora Jurídica, de data 18
de juliol de 2012.”
Les condicions establertes per l’Agència de Residus de Catalunya, segons informe
favorable de data 2 de desembre de 2011, són les següents:P”A”C PALETS SL
1. “ L’activitat correspon a:
la recuperació de palets de fusta mitjançant reparació (operació R12, intercanvi de
residus, d’acord amb la Ley 22/2011, de 28 de juliol, de residuos y suelos
contaminados).
2. La capacitat de gestió i d’emmagatzematge de residus és de:
-

Residu a gestionar

Capacitat màxima
tractament anual

Capacitat màxima d’
emmagatzematge de residus
abans de ser tractats

22.800 u/a

300 u

(364,8 t/a)

(4,8 t)

Palets de fusta (CER 200138)

3. L’acceptació i recepció dels residus a recuperar i la gestió dels residus generats per
l’activitat s’hauran d’ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6
d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
4. L’emmagatzematge dels residus a recepcionar i dels residus generats es realitzarà
exclusivament en les zones especialment habilitades segons el projecte presentat.
5. S’haurà de mantenir en tot moment netes les zones pròximes a la planta.
Pel que fa a les obligacions com a gestor de residus, d’acord amb l’article 24 del
Decret Legislatiu 1/2009, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus i l’article 7 del Decret 115/94, de 6 d’abril, regulador del registre general de
gestors de residus de Catalunya:
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6. POVARPAC PALETS SL elaborarà un llibre de registre en el qual s’indicarà l’evolució
i incidències en el temps de l’explotació, el productor o origen, i la quantitat dels
residus recuperats a la planta, així com els residus no aprofitables o produïts en les
seves instal·lacions especificant tipus, quantitat, i destinació.
7. POVARPAC PALETS SL haurà d’acreditar una assegurança de responsabilitat civil
que inclogui la protecció per danys accidentals al medi ambient, per un import mínim
de cent setanta cinc mil euros (175.000) euros.
Anualment s’haurà de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya el rebut
corresponent al pagament de la pòlissa de responsabilitat civil.
POVARPAC PALETS SL haurà de comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya el
nom de la companyia asseguradora i el número de la pòlissa.
8. Als efectes de garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació amb el
desenvolupament de l’activitat haurà de fer-se efectiva una fiança per valor de vint-iun mil cent trenta-quatre (21.134.- euros) a favor de l’Agència de Residus de
Catalunya.
La fiança constituïda s’actualitzarà periòdicament d’acord amb l’índex de preus al
consum de l’Institut Nacional d’Estadística, previ requeriment de l’Agència de Residus
de Catalunya.
La devolució de la fiança requerirà, primer, una declaració prèvia del titular de
l’autorització, conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió de residus,
i segon, l’emissió d’un dictamen d’una entitat col·laboradora de l’Administració en el
qual es certifiqui el sanejament de la instal·lació i zona de treball.
9. POVARPAC PALETS SL haurà de nomenar una persona encarregada de l’activitat de
gestió de residus i comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya el seu nom.
CONTROLS
En els controls inicial i periòdics:
En general s’hauran de comprovar els aspectes del projecte i les condicions de la
Resolució que fan referència als residus, i en particular s’hauran d’efectuar les següents
comprovacions:
-

Adequació de les instal·lacions (equips, zones d’emmagatzematge, processos, límits
establiment,....) a les indicades en el projecte autoritzat,
Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen i es generen són els indicats
en l’autorització,
Comprovar que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d’acord
amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la
documentació de control,
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-

Que les zones d’emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus
recepcionats, s’adeqüen a les indicades a l’autorització,
Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de
residus recepcionat i produïts, són les previstes i estan en bon estat d’ús,
El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge i de
tractament de residus,
Disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d’entrades i sortides de residus,
Vigència de l’assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys
accidentals al medi ambient,
Que el nom de la persona encarregada de l’activitat de gestió de residus, està
comunicat a l’Administració.

INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE GESTORS DE RESIDUS
L’Agència de Residus de Catalunya efectuarà la inscripció al Registre General de
Gestors de Residus de Catalunya quan hagi efectuat, amb caràcter favorable, el control
inicial i s’acreditin les condicions i obligacions que ha de complir l’empresa com a gestor
de residus.
Prèviament a la inscripció al Registre General de Gestors de Residus, POVARPAC
PALETS SL podrà recepcionar els residus necessaris per ajustar les instal·lacions i
verificar el seu correcte funcionament, amb les següents condicions:
-

Acreditació davant de l’Agència de Residus de Catalunya, del compliment de les
condicions administratives com a gestor de residus, especificades en els apartats 6,
7, 8 i 9 d’aquest informe.

-

La capacitat de recepció de residus durant aquest període serà de 182 t/a de residus
de fusta.

-

El termini màxim serà de 6 mesos, a comptar de la data d’emissió de la certificació
del tècnic director de l’execució del projecte.

-

Durant aquest període en la documentació de control (FA, FS,...), s’anotarà en
l’apartat de codi de gestor, “PROVA”.

Les condicions establertes que consten als informe tècnics municipals, son les
següents:

1. L’enginyer municipal ha comprovat que l’emplaçament i les instal·lacions s’ajusten a
la documentació presentada, i ha emès acta d’inspecció favorable, de data 17 de juny de
2015, condicionada a passar els controls periòdics segons Llei 20/2009 ( LPCA).
“El tècnic de Medi Ambient ha emès informe tècnic favorable en data 9 de març de 2016,
del qual es desprèn que Atesa la còpia de l’informe esmentat rebuda el dia 25 de gener
de 2016 en que es conté la següent relació de condicions que ha de complir l’activitat:
1.
L’activitat correspon a la recuperació de palets de fusta mitjançant reparació
(operació R12, intercanvi de residus, d’acord amb la Ley 22/2011, de 28 de juliol, de
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residuos y suelos contaminados).
2.

La capacitat de gestió i d’emmagatzematge de residus és de:

Residu a gestionar

Palets de fusta (CER 200138)

Capacitat
màxima
d’
Capacitat màxima
emmagatzematge de residus
tractament anual
abans de ser tractats
22.800 u/a
300 u
(364,8 t/a)
(4,8 t)

3.
L’acceptació i recepció dels residus a recuperar i la gestió dels residus generats
per l’activitat s’hauran d’ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6
d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
4.
L’emmagatzematge dels residus a rebre i dels residus generats es realitzarà
exclusivament en les zones especialment habilitades segons el projecte presentat.
5.

S’haurà de mantenir en tot moment netes les zones pròximes a la planta.

Respecte a les obligacions com a gestor de residus, d’acord amb l’article 24 del
Decret Legislatiu 1/2009, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus i l’article 7 del Decret 115/94, de 6 d’abril, regulador del registre general de
gestors de residus de Catalunya:
POVARPAC PALETS SL elaborarà un llibre de registre en el qual s’indicarà l’evolució i
incidències en el temps de l’explotació, el productor o origen, i la quantitat dels residus
recuperats a la planta, així com els residus no aprofitables o produïts en les seves
instal·lacions especificant tipus, quantitat, i destinació.
POVARPAC PALETS SL haurà d’acreditar una assegurança de responsabilitat civil que
inclogui la protecció per danys accidentals al medi ambient, per un import mínim de cent
setanta cinc mil euros (175.000) euros.
Anualment s’haurà de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya el rebut
corresponent al pagament de la pòlissa de responsabilitat civil.
POVARPAC PALETS SL haurà de comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya el
nom de la companyia asseguradora i el número de la pòlissa.
Als efectes de garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació amb el
desenvolupament de l’activitat haurà de fer-se efectiva una fiança per valor de vint-i-un
mil cent trenta-quatre (21.134.- euros) a favor de l’Agència de Residus de Catalunya.
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La fiança constituïda s’actualitzarà periòdicament d’acord amb l’índex de preus al consum
de l’Institut Nacional d’Estadística, previ requeriment de l’Agència de Residus de
Catalunya.
La devolució de la fiança requerirà, primer, una declaració prèvia del titular de
l’autorització, conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió de residus, i
segon, l’emissió d’un dictamen d’una entitat col·laboradora de l’Administració en el qual
es certifiqui el sanejament de la instal·lació i zona de treball.
POVARPAC PALETS SL haurà de nomenar una persona encarregada de l’activitat de
gestió de residus i comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya el seu nom.
6.

CONTROLS

En els controls inicial i periòdics:
En general s’hauran de comprovar els aspectes del projecte i les condicions de la
Resolució que fan referència als residus, i en particular s’hauran d’efectuar les següents
comprovacions:
- Adequació de les instal·lacions (equips, zones d’emmagatzematge, processos, límits
establiment,....) a les indicades en el projecte autoritzat,
- Que el tipus i quantitats de residus que es reben i es generen són els indicats en
l’autorització,
- Comprovar que els residus rebuts i els residus produïts es gestionen d’acord amb el
Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació
de control,
- Que les zones d’emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus
rebuts, s’adeqüen a les indicades a l’autorització,
- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de
residus rebuts i produïts, són les previstes i estan en bon estat d’ús,
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge i de
tractament de residus,
- Disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d’entrades i sortides de residus,
- Vigència de l’assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys
accidentals al medi ambient,
- Que el nom de la persona encarregada de l’activitat de gestió de residus, està
comunicat a l’Administració.
7.

INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE GESTORS DE RESIDUS

L’Agència de Residus de Catalunya efectuarà la inscripció al Registre General de
Gestors de Residus de Catalunya quan hagi efectuat, amb caràcter favorable, el control
inicial i s’acreditin les condicions i obligacions que ha de complir l’empresa com a gestor
de residus.
Prèviament a la inscripció al Registre General de Gestors de Residus, POVARPAC
PALETS SL podrà rebre els residus necessaris per ajustar les instal·lacions i verificar el
seu correcte funcionament, amb les següents condicions:
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Acreditació davant de l’Agència de Residus de Catalunya, del compliment de les
condicions administratives com a gestor de residus, especificades en els punts 6, 7, 8 i 9.
La capacitat de recepció de residus durant aquest període serà de 182 t/a de residus
de fusta.
El termini màxim serà de 6 mesos, a comptar de la data d’emissió de la certificació
del tècnic director de l’execució del projecte.
Durant aquest període en la documentació de control (FA, FS,...), s’anotarà en
l’apartat de codi de gestor, “PROVA”.
El compliment d’aquestes condicions és preceptiu i no suposa modificació de l’activitat
objecte de la llicència vigent.
Per tot l’exposat es proposa la incorporació a la llicència amb número d’expedient 15/09
de les condicions anteriorment relacionades, establertes a l’informe de l’Àrea Tècnica
Industrial de l’Agència de Residus de Catalunya de 2 de desembre de 2011.”
Segon .Notificar la resolució de la junta de govern local a POVARPAC PALETS, S.L
i a l’Agència de Residus de Catalunya.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Pedro Gallego Cañizares, secretari 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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