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:
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Extraordinària
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RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Elisabeth Oliveras i Jorba
Marta Baldrich Caselles
Albert Falgueras Cuatrecasas
Francesc Fernandez Lugo

JUNTS-AM
ICV
JUNTS-AM
JUNTS-AM

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Maria Domingo Soler

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.
ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu.

ADNSQ-03a
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1. Presentació Projecte pla d'especialització territorial PECT.
ANTECEDENTS DE FET
Atès que amb data 4 de maig de 2016 es va publicar Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril,
per qual s’aproven els ajuts i les bases reguladores per a la selecció de projectes
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i es va obrir convocatòria.
Atès que els ajuts que regula aquesta convocatòria són subvencions per concurrència
competitiva i la taxa màxima de cofinançament de la despesa elegible és del 50%.
Atès que en el marc de les convocatòria del Catàleg de serveis 2015 i 2016 del Pla
“Xarxa de Governs Locals “ de la Diputació de Barcelona, hem col·laborat en el
Desenvolupament de diferents activitats en l’àmbit territorial de Sabadell, Barberà del
Vallès, Castellar del Vallès i Sant Quirze del Vallès
dins del projecte “RIS3
Especialització Territorial al Vallès”.
Atès que en el marc de la seva estratègia regional d’innovació per a l’especialització
intel·ligent (RIS3) per poder accedir als fons europeu per al període 2014-2020,
cadascun dels territoris que conformen les regions hauran de definir quins són els àmbits
d’especialització en els quals tenen més potencial i més capacitats de sobresortir per
damunt d’altres, i que els permetrà situar-se o destacar en el mapa europeu.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès , juntament amb la resta de municipis que formen
part d’aquesta iniciativa –Sabadell, Castellar del Vallès i Barberà del Vallès- , consideren
que la definició d’un projecte d’especialització territorial que faciliti l’accés a aquests fons
es una oportunitat pel territori.
Atès que els ens participants compten amb experiència en el Desenvolupament de
projectes estratègics conjunts (Pla d’innovació, Dinamització de Poligons d’Activitat
Econòmica, Dinamització de Clústers) que contribueixen a crear una política conjunta
supramunicipal de suport al Desenvolupament del teixit productiu i la competitivitat
territorial i que per a la realització d’aquests projectes disposen de metodologia,
instruments i recursos propis i tenim voluntat d’aplicar-los, col·laborar i compartir aquesta
metodologia en l’àmbit del suport al teixit productiu i Desenvolupament Econòmic del
territori.
Atès que el projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) articula un conjunt
d’operacions , amb un fort component d’innovació per a la transformació econòmica del
territori i, en definitiva, per generar activitat sostenible i llocs de treball.
Atès que l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès té la voluntat de presentar sol·licitud pel
PECT com a membre en qualitat d’entitat sòcia, essent entitat representat del PECT
l’Ajuntament de Sabadell que assumeix la coordinació i governança, així com a
interlocutor únic davant la Direcció General d’Administració Local i els organismes
responsables de la gestió i el control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
Atès que per la realització de la sol·licitud, com entitat membre del PECT es signarà
carta de compromís on s’inclou nomenament de l’entitat representant del PECT i
compromís de participació activa i de l’aportació de recursos suficients per executar els
projectes, operació i actuacions del PECT.
Atès que l’àmbit temporal dels fons són pels anys 2017 / 2018 / 2019 / 2020.
Atès que l’operació a presenta part de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es basa en
IMPULS DE NOVES TECNOLOGIES PER A L’ECONOMIA CIRCULAR
amb les accions a desenvolupar següents:
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1. Participació de Sant Quirze en l’ecosistema innovador global del PECT
2. Diagnosi de l’economia circular en les àrees industrials dels territoris del PECT
3. Identificar solucions tecnològiques i innovadores per a convertir els Polígons
industrials en Polígons ecoeficients
4. Full de ruta per la transició cap a una economia circular
5. Accions de Comunicació
6. Accions de Sensibilització
Amb un pressupost de despesa total plurianual (els quatre anys) de 302.255,16 euros ,
implicant un pressupost de despesa anual de 75.563,79 euros.

FONAMENTS DE DRET
Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, per qual s’aproven els ajuts i les bases reguladores
per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)
emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i
es va obrir convocatòria.
Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim de les administracions públiques i del
procediment administratiu
Altra legislació d’aplicació
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
PRIMER: Aprovar la presentació de sol·licitud del PECT com a membre en qualitat d’
entitat sòcia a la convocatòria de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, per qual s’aproven
els ajuts i les bases reguladores per a la selecció de projectes d’especialització i
competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu
FEDER de Catalunya 2014-2020.
SEGON: Dotar el pressupost de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per l’exercici 2017
amb una reserva de crèdit per un l’import de 75.563,79 Euros i tenir en compte el
caràcter plurianual de la convocatòria per realitzar les corresponents reserves de crèdit
als pressuposts dels anys 2018, 2019 i 2020.
TERCER: Facultar per a la firma de la sol:licitud a l’Alcaldessa Sant Quirze del Vallès, la
Sra. Elisabeth Oliveras Jorba i per a quans tràmits i acords calguin sobre aquest tema.
QUART: Notificar la present resolució a les entitats sòcies del projecte.

2. Llicència d'obra major - Exp. OMA2016/000031, per a la construcció de piscina
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ANTECEDENTS DE FET
1. En data 13 de juliol de 2016, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2016009685) per a la Construcció de
piscina, emplaçat al C/ dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 22/07/2016 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades a l’informe tècnic següents:
“La qualificació urbanística és Residencial, dades protegides - extensiva (Zona 4), segons
el text refós de la revisió del PGO aprovat definitivament el 22.03.00 i publicat el 11.05.00,
el Pla Parcial El Castellet aprovat pel Ple de l’Ajuntament el dia 27-7-00 i la Modificació
Puntual del Pla Parcial sector Castellet aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 30 d’abril de 2008.

1. El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte d’execució de la
piscina, s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica
d’aplicació. Durant la realització de les obres no s’alterarà el nivell de terres actual de la
parcel·la, la làmina d’aigua haurà de quedar a 1,50 metres dels límits de la parcel·la i el
recinte de la depuradora es construirà enterrat.

2. 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 fiança d’un import de 500,00 euros, a
retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.
Si la piscina no pot connectar a la xarxa general de clavegueram, s’haurà de tramitar
la corresponent llicencia d’obra menor per executar la nova connexió. La connexió
haurà de complir les següents condicions: 1. Sempre que sigui possible la connexió
serà a la part mes baixa de la xarxa de clavegueram i mai el tub secundari s’introduirà
en el principal. 2. A la memòria es farà constar el material de la connexió, definir el
diàmetre de la connexió, les capes de compactació (el reblert de a rasa s’executarà
amb material granular de tot-u-natural compactat al 98 % del PM), el tall de l’asfalt
s’executarà amb disc i es reposarà el paviment de la calçada en un franja de 1 m. a
banda i banda del tub i de l’amplada de tot el carrer en el tram afectat. 3. Durant
l’execució de les obres de connexió del clavegueram caldrà garantir la circulació
rodada i de vianants, 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.
3. 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 fiança municipal que
s’ha de dipositar quan s’obté la llicència d’obres de 163,30 euros, corresponent
a l’ import de la fiança municipal que s’ha de dipositar quan s’obté la llicencia d’obres.
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.
4. L’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008 de 8
de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives per a
obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds aeronàutiques
que tenia assignades la Direcció General d’Aviació Civil. Les servituds van ser
actualitzades el gener de 2010, mitjançant real decret 184/2009 de 27 de novembre
(B.O.E. nº 25 de 29 de gener de 2010). La parcel·la es troba afectada per la servitud

4/26

física corresponent a la superfície horitzontal interna que permet una elevació màxima
en el sector de 188 metres.
L’Ajuntament va enviar la sol.licitud per la tramitació de la servitud aeronàutica per la
construcció de l’habitatge existent a la parcel.la, amb el corresponent formulari de
tramitació i plànols acotats de planta seccions i CD amb suport digital. En data 28-042015 la documentació va ser rebuda per l’Agència Estatal de Seguritat Aèria, d’acord
amb l’article 30 del Real Decret 184/2008 de 8 de febrer, on l’Agència Estatal de
Seguritat Aèria assumia les competències sobre autoritzacions administratives per
obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds aeronàutiques
que tenia assignada la Direcció General d’Aviació Civil.
En la resolució de 23 de juny de 2015, emesa per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria
(Ministeri de foment), s’autoritza la sol·licitud que va ser presentada pel Sr. Marco
Mariño Blanco, en representació de Sergio Rivas Casellas, per a la construcció d’una
vivenda unifamiliar al carrer dades protegides, parcel·la dades protegides del
Castellet, sempre que es realitzi a l’emplaçament i amb les característiques
assenyalades en els documents que s’acompanyaven a la sol·licitud i amb les
condicions i requisits que s’indiquen en la resolució:
−

L’alçada màxima de la construcció projectada no excedirà de quatre metres i vint
centímetres (4,20 m.), inclosos tots els seus elements, com antenes, parallamps,
xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes d’ascensors, cartells, remats
decoratius (cartells, il·luminació, etc) o qualsevol afegit sobre la construcció, així
com els mitjans electromecànics que puguin ser necessaris durant la construcció.

−

Donada la situació i alçada de la vivenda projectada, si és necessària la utilització
de mitjans electromecànics (grues fixes o mòbils, qualsevol element elevador amb
mitjans electromecànics) que superin l’alçada autoritzada, s’haurà de sol·licitar la
corresponent autorització de forma prèvia i preceptiva a la seva instal·lació, fent
referència a aquests acord d’autorització i al numero de servitud aeronàutica
indicada en l’expedient (comunicació d’acord d’expedient E15-0657).

5. Per tant, en el cas d’instal·lar objectes temporals (grues fixes o mòbils) per la
construcció de la piscina, caldrà tramitar la corresponent llicència d’obres menors per
la instal·lació d’aquests elements (en el cas de que la grua mòbil ocupi la via publica
caldrà tramitar la corresponent llicencia d’ocupació de la via publica), justificant que no
perforen la superfície limitadora d’obstacles i no afecten la operativitat de l’aeròdrom.
Si la instal·lació de la grua perfora la superfície limitadora d’obstacles que fixa
l’Agencia Estatal de Seguretat Àrea, caldrà obtenir autorització de la autoritat
aeronàutica competent, en aquest cas l’Agencia de Seguretat Aeronàutica (AESA) .
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
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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.
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”

3. Considerant l’informe jurídic de data 25/07/2016.
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 OMA2016/000031 a dades protegides per a
la construcció de piscina al dades protegides, d’aquest municipi amb subjecció a les
condicions tècniques relacionades a l’apartat 2 dels antecedents.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .obres.

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

201633147 / 0

Concessió de Plaques i patents

201633155 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

310,64 €

201633157 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Vuitè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

3. Aprovació de dos convenis i acceptació subvenció del programa de mesures
formatives: curs de preparació per a les proves d'accés a Cicles formatius de
Formació Professional de Grau mitja i Grau Superior, 2016
ANTECEDENTS DE FET
Al mes de febrer de 2016, per escrit, la Sra. Maria Domingo, en qualitat de tinenta
d’Alcaldia de l’Àrea de desenvolupament social i Cultura i regidora d’Educació i formació,
va manifestar la voluntat de participació de l’Ajuntament en les mesures proposades des
de la Diputació per tal de lluitar contra la crisi econòmica i més concretament la nostra
disposició per organitzar, pel curs escolar 2016-2017, dos cursos de preparació per a les
proves d’accés a cicles formatius de formació professional , un de grau mitjà i un altre
grau superior.
El 12 de juliol de 2016, mitjançant escrit amb número de registre d’entrada 2016009627,
la Diputació de Barcelona ens comunica l’acord del decret (6196/16) de 27 de juny de
2016, aprovat pel Vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esport, pel qual s’aprova l’actuació Programa de mesures formatives: curs de preparació
per a la prova d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà 2016
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La proposta té com objecte l’aprovació de 2 convenis, per la realització 2 cursos de
preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau
Mitjà i Grau Superior. El Grau Mitjà amb un cost de 10.310,00 €, finançats amb l’aportació
de la Diputació de Barcelona de 8.000,00 € i l’aportació de l’Ajuntament de 2.310,00 € a
càrrec de la partida de personal: 1701 3260 130.00.00. El Grau Superior amb un cost de
23.293,00 €, finançats amb l’aportació de la Diputació de Barcelona de 21.000,00 € i
l’aportació de l’Ajuntament de 2.293,00 € a càrrec de la partida de personal: 1701 3260
130.00.00. La justificació del cost del curs esmentat es podrà realitzar amb els programes
que ja té establerts i bé realitzant l’escola, pel que no suposa cap modificació
pressupostaria respecte al pressupost que l’Ajuntament destina al personal i
funcionament del Centre de Formació d’Adults Municipal, l’Olivera.

FONAMENTS DE DRET
El Règim jurídic específic del present Programa, el Protocol general del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015” i les disposicions que el desenvolupen.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
modificada per la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre i per la Llei orgànica 9/2013,
de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de
desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i les
Bases d’execució del pressupost general pel present exercici de la Diputació.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar els 2 convenis del Programa de mesures formatives: curs de
preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau
mitjà i Grau Superior, 2016, segons es detallen a continuació:

-

Conveni específic: Programa de mesures formatives: curs de preparació per a la prova
d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà 2016:
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“CONVENI ESPECÍFIC

Dades identificatives
Ens destinatari:

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

NIF:

P0823800H

Actuació:

Programa de mesures formatives : curs de preparació per a
les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà 2016

Codi XGL:

224565

Classe de recurs:

Ajut econòmic

Aportació de la Diputació
(EUR)
8.000 euros
Cost total (EUR)
10.310 euros
Centre gestor:

Gerència de Serveis d’Educació

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident tercer i president delegat de ’Àrea de Cultura,
Educació i Esports i facultat d’acord amb la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret
de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) i
assistit pel Secretari delegat senyor Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats conferides pel Decret
de la Presidència de la corporació (núm. 10481/15), de data 13 de setembre de 2015 (publicat al BOPB de
data 26 de novembre de 2015)
.
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, representat per l’alcaldessa, Elisabet Oliveras Jorba, assistit per
la secretària de l’ens, Helena Muñoz Amoros, degudament autoritzats.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 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 la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos
del Pla.
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II.
En el marc de l’esmentat Protocol, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha sol·licitat a la
Diputació per a aquest exercici la concertació de recursos consistents en ajut econòmic per a l’actuació
“Programa de mesures formatives: curs de preparació per a la prova d’accés a Cicles Formatius de Formació
Professional de Grau Mitjà 2016”.
III.
La sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament mitjançant conveni específic el text del
qual va ser aprovat per Decret del Vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports de 27 de juny de 2016.
IV. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
1.Objecte del conveni
1.1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en relació amb
l’actuació: Programa de mesures formatives: curs de preparació per a la prova d’accés a Cicles
Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà 2016.
1.2. L’actuació anterior es concreta en la realització de la planificació, organització i portar a terme
un curs de preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau
Mitjà per tal de donar majors oportunitats a les persones que volen presentar-se a les proves
d’accés a aquesta formació.
1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens destinatari i de
la Diputació de Barcelona:
-

L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que són
objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor l’article 4 de
la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment dels interessos
municipals.

-

Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la vinculació
existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació d’assistència i
cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació
per fer-la efectiva.

2. Obligacions de les parts
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos
següents:


Per part de la Diputació:

La prestació del següent suport:
Tipus de
Recurs
Recurs
econòmic

Classe de
recurs
Ajut
Econòmic

Aportació de
la Diputació
8.000,00€

Cost total

Aplicació pressupostària

10.310,00 €

G/40300/32000/46252

La Diputació de Barcelona, mitjançant els tècnics adscrits a la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, prestarà suport i acompanyament tècnic en l’execució de l’activitat
subvencionada.


Per part de l’ens destinatari
a.

La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni.
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b.

El curs que es subvenciona haurà de tenir una durada de 330 hores, desenvolupant-se en els
mesos de setembre de 2016 a juny de 2017. El nombre de persones beneficiàries serà d’un
màxim de 35 i un mínim de 10 per ens. La seva edat haurà de ser de 17 anys complerts o que
es compleixin durant l’any de realització de la prova.
Les persones participants en aquestes accions formatives hauran d’haver acabat la seva
formació bàsica en el Sistema Educatiu Formal sense cap acreditació.

c.

En cas que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès vulgui establir un preu públic a abonar per
les persones que vulguin participar en aquest curs, en cap cas podrà excedir de 50€. S’haurà de
fer públic aquet preu donant publicitat a les bonificacions a les que es poden acollir aquelles
persones que per la seva situació personal o familiar no puguin abonar aquest import. En cap
cas el preu públic ha de ser l’obstacle que impedeixi a cap persona l’assistència al curs objecte
el present conveni.

d.

Facilitar totes aquelles dades del curs que li siguin sol·licitades per la coordinació tècnica de la
Diputació de Barcelona.

e.

La participació en reunions de seguiment del projecte (setembre 2016, novembre 2016, gener
2017 i març 2017) i a la presentació d’un informe de seguiment en cada una de les reunions,
en el cas de ser sol·licitat per la coordinació tècnica de la Diputació de Barcelona.

f.

La participació en una reunió d’avaluació (maig - juliol 2017) i a la presentació d’una memòria
tècnica d’avaluació de l’acció formativa, previ enviament d’esquema per la coordinació tècnica
de la Diputació de Barcelona i a facilitar les dades prèviament pactades per tal de poder
realitzar una sèrie d’indicadors d’impacte del projecte.

g.

A compartir amb tots els municipis que participen d’aquestes mesures els materials didàctics i
metodologies emprades en el desenvolupament de l’acció formativa.

h.

A cofinançar el projecte amb l’aportació de 2.310,00 €.

3. Vigència del conveni
La vigència d’aquest conveni s’estendrà des de la seva signatura per les parts fins que l’ens destinatari
presenti la documentació de justificació de despeses de l’actuació, d’acord amb la forma i els terminis
establerts en el present conveni.
4. Condicions de cofinançament de l’actuació
El cost total de l’activitat s’eleva a la quantitat de 10.310,00 €, dels quals l’ens es compromet a aportar la
quantitat de 2.310,00 € i l’import restant es correspon amb l’ajut objecte d’aquest conveni.
Un cop rebuda la notificació de l’aprovació d’aquest conveni, l’ens local destinatari de la subvenció haurà
d’acreditar davant la Diputació mitjançant certificat emès per l’Interventor/a, disponibilitat pressupostària
per finançar la seva part del cost del projecte.
5. Execució i justificació
5.1. Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de l’ajut, establert en el
període comprés entre l’1 de setembre de 2016 i el 30 de juny de 2017.
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5.2. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins a 3 mesos des de la finalització del termini
d’execució establert per a trametre a la Diputació la justificació de les actuacions objecte d’ajut.
5.3. La despesa elegible serà la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de depeses de l’ens
destinatari.
5.4. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens destinatari presenti el model
normalitzat de justificació, d’acord amb la modalitat d’execució. La justificació de despeses ha de
ser signada per l’interventor o el secretari- interventor de l’ens.
5.5. De la Diputació, cal que l’ens destinatari presenti el model normalitzat de justificació, d’acord
amb la modalitat d’execució. La justificació de despeses ha de ser signada per l’interventor o el
secretari- interventor de l’ens.
5.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no poden
justificar-se per a altres convocatòries /o davant d’altres administracions públiques.
5.7. El model normalitzat inclou la motivació de les desviacions que es produeixin respecte de la
sol·licitud inicial. Quan el cost de l’actuació que es justifiqui experimenti una desviació a la baixa
superior al 50 per cent respecte del cost informat en la sol·licitud, el centre gestor pot proposar,
previ informe justificatiu de la mesura, la revocació de l’ajut o la reducció a la baixa.
5.8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions
realitzades durant el període d'execució establert, a excepció de les declarades pluriennals.
5.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un pagament a
l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació ho ha de comunicar a
l’ens per tal que aquest pugui prendre coneixement.
5.10. En cas que, l’ajut s’hagi concedit en referència a un percentatge del cost total, la
determinació de l’ajut a pagar s’ha de calcular aplicant la mateixa proporció sobre el cost, que en
cap cas pot ser superior a l’aprovat.
5.11. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de
realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’import concedit, l’ajut de
la Diputació s’ha d’ajustar a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada.
5.12. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses directes imputades.
5.13. Els ajuts són compatibles amb altre finançament provinent de la Diputació de Barcelona i
d’altres administracions.
5.14. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic poden executar i
aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta possibilitat queda condicionada a
l’acreditació que l’executor és un ens instrumental de l’ens destinatari o que integra el seu sector
públic.
5.15. L’ens destinatari pot delegar l’execució i aprovació de les despeses de les actuacions
aprovades en altres ens destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta
possibilitat queda condicionada a l’acreditació de la referida delegació, amb indicació de l’òrgan i la
data de la seva aprovació.
5.16. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar, com s’indica a
continuació:
a.

L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat de justificació de despeses per
l’import total de l’ajut.

b. En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de cada ens executor.
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c.

L’ens gestor farà constar el compromís de transferir a la resta d’executors la seva part de
l’aportació de la Diputació en el termini màxim de tres mesos a comptar des que la Diputació faci
efectiu el pagament.

d. L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens gestor.
5.17. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti la majoria de
drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament.
5.18. Sense perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució d’actuacions a altres ens, la
justificació de les despeses correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
6. Pagament
6.1. S’estableix un sol pagament avançat per l’import total de la subvenció atorgada, és a dir, vuit
mil euros (8.000,00 €) que es farà efectiu un cop signat el conveni per ambdues parts. En tractar-se
d’unes mesures adreçades a lluitar contra la crisi, i per tal de facilitar la liquidat necessària per a
que els ens puguin endegar aquestes en el termini més breu possible, s’estima necessari
l’avançament de la subvenció.
6.2. En el cas d’haver participat l’any 2015 en la mateixa línia d’ajut, serà requisit indispensable per
avançar el pagament haver justificat la subvenció atorgada corresponent.

7. Audiència i tancament
7.1. Transcorregut el termini de justificació, el centre gestor de la Diputació ha de requerir al
destinatari per a què en el termini improrrogable de quinze dies des de l'endemà de la notificació
presenti la justificació pendent.
7.2. Transcorregut el termini anterior, per decret de la presidència delegada de l'àrea s'ha
d'aprovar la liquidació provisional i s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies des de
l'endemà de la notificació per tal de poder al·legar el que s'estimi pertinent, i presentar i/o
esmenar la justificació pendent.
7.3. Transcorregut el termini anterior, s'ha de dur a terme la liquidació definitiva i la revocació dels
ajuts no justificats.
8. Identificació i senyalització
Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la presència de la marca
corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la marca de la Diputació,
cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació.
9. Modificacions
9.1. Les modificacions tenen caràcter excepcional i requeriran sol·licitud raonada i degudament
motivada per part de l’Alcalde/essa (president/a) de l’ens destinatari presentada a la Diputació
com a molt tard un mes abans de la finalització del període d’execució.
9.2. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de
les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part integrant del
mateix.
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10. Protecció de dades
10.1. Els ens destinataris hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent sobre
protecció de dades personals, i, en particular, a les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), específicament, en
allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i modificació de fitxers, sempre i quan ostentin
la condició de “responsables dels fitxers” de les dades personals a tractar en el decurs de les
actuacions.
10.2. L’ens sol·licitant autoritza a la Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, per
subcontractar a un tercer la realització d’aquells tractaments de dades que siguin necessaris i que
tinguin per finalitat la realització de les actuacions pròpies de l’objecte de cada recurs sol·licitat,
així com també, per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció del servei
objecte del recurs. Tanmateix, la Diputació de Barcelona vetllarà per la realització del contracte
formalitzat amb el subcontractista respectant les obligacions fixades a l’art. 12 de la LOPD.
10.3. La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte subscrit amb el
subcontractista per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del subcontractista i els
tractaments subcontractats.
10.4. En cas que l’ens local actuï com a intermediari entre altres entitats (públiques o privades) i la
Diputació de Barcelona, es considerarà que actua en condició d’encarregat del tractament i que
disposa de l’ autorització dels diferents responsables dels fitxers, en els termes previstos a l’art. 12
de la LOPD per al subencàrrec a la Diputació.
10.5. El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions següents:
 Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a la
realització de les actuacions previstes en l’objecte del recurs sol·licitat i per a la realització d’estudis
i enquestes sobre el grau de satisfacció dels serveis oferts.
 La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, dels sistemes i equips que
intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, i garantirà el compliment del
deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol de les fases del
tractament de les dades, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10 de la LOPD.
 Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona procedirà a la devolució i/o
destrucció de les dades inicialment facilitades i de les obtingudes en execució dels treballs
realitzats. Aquesta obligació es projectarà també sobre l’empresa o empreses subcontractades.
 No es realitzarà cap transferència internacional de dades, a països que no proporcionin un nivell
de protecció equiparable a la LOPD, sense disposar prèviament de la corresponent autorització del
director de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
10.6. Respecte dels recursos econòmics atorgats, els ens destinataris facilitaran les dades
necessàries per a la justificació de la despesa en els termes previstos en aquest règim de
concertació i en els formularis corresponents fent cessió de les mateixes a la Diputació de
Barcelona per al seguiment i control de l’execució de l’ajut.
10.7. Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació de Barcelona els documents originals
que es requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui necessari, i/o ampliar la
informació a efectes de la justificació de la despesa.
10.8. En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat de les
dades i no aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut.
10.9. Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al fitxer “Gestió
econòmica” amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut. L’exercici dels drets d’accés, rectificació i
cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de la Diputació de Barcelona, Rambla
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Catalunya, núm. 126, 08008, Barcelona, o a qualsevol altra oficina del Registre general de la
Diputació de Barcelona (http://www.diba.cat/web/registre/).
11. Incompliment
11.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
11.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra
part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs
contenciós administratiu.
12. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que
siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i
de cooperació.
13. Marc normatiu
13.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019”, constitueixen la llei del present conveni.
13.2. Juntament amb la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
a) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, en
particular, en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
b) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
c)

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.

d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres activitats i serveis de les
entitats locals de Catalunya.
e) El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
f)

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

g) El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
h) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
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i)

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, a partir de la seva entrada en vigor.

j)

La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

k) La Llei 16/2015, del 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)

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

m) La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, a partir de la seva entrada en
vigor.
n) La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
o) La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
p) La Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern de
la Generalitat de Catalunya.
q) La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial
Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
r)

Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament,
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i les Bases d’execució del
pressupost general per al present exercici de la Diputació.

s)

Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.

14. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en darrera
instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
15. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la sol·licitud
corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari. Alhora, seran aquests mateixos ens els
encarregats de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui
preceptiu.
16. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del
desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les actuacions.

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat, en
els llocs i dates que s’assenyalen.”
-

Conveni específic: Programa de mesures formatives: curs de preparació per a la prova
d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior 2016.

“CONVENI ESPECÍFIC
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Dades identificatives
Ens destinatari:
NIF:
Actuació:
Codi XGL:

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
P0823800H
Programa de mesures formatives : curs de preparació per a les
les proves d’accés a cicles formatius de grau superior 2016

224521

Classe de recurs:

Ajut econòmic

Aportació de la
Diputació (EUR)
Cost total (EUR)

21.000 euros
23.293 euros

Centre gestor:

Gerència de Serveis d’Educació

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, senyor Martí Pujol i Casals, facultat en aplicació de l’apartat 7.3.e) de la Refosa núm.
1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), assistit pel
secretari delegat senyor Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la corporació de data 13/11/2015 (núm10481/15), publicat al BOPB de 26/11/2015
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, representat per l’alcaldessa, Elisabet Oliveras
Jorba, assistit per la secretària de l’ens, Helena Muñoz Amoros, degudament autoritzats.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 11/12/2015), 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 la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos
del Pla.
II.
En el marc de l’esmentat Protocol, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha sol·licitat a la
Diputació per a aquest exercici la concertació de recursos consistents en ajut econòmic per a l’actuació
“Programa de mesures formatives: curs de preparació per a la prova d’accés a Cicles Formatius de Formació
Professional de Grau Superior 2016”.
III.
La sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament mitjançant conveni específic el text del
qual va ser aprovat pel senyor Martí Pujol i Casals, vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports de data 27 de juny de 2016.
IV.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per aquest acte,
subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
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PACTES
1.Objecte del conveni
1.1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en relació amb
l’actuació: Programa de mesures formatives: curs de preparació per a la prova d’accés a Cicles
Formatius de Formació Professional de Grau Superior 2016.
1.2. L’actuació anterior es concreta en la realització de la planificació, organització i portar a terme un
curs de preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau
Superior per tal de donar majors oportunitats a les persones que volen presentar-se a les proves
d’accés a aquesta formació.
1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens destinatari i de la
Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que són objecte
d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor l’article 4 de la Carta
Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la vinculació existent
entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació d’assistència i cooperació envers
els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per fer-la efectiva.
2.Obligacions de les parts
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos següents:


Per part de la Diputació:

La prestació del següent suport:
Tipus de
recurs
Recurs econòmic

Classe de
recurs
Ajut econòmic

Aportació de la
Diputació
21.000,00 €

Cost total
23.293,00€

Aplicació
pressupostària
G/40300/32000/46252

La Diputació de Barcelona, mitjançant els tècnics adscrits a la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, prestarà suport i acompanyament tècnic en l’execució de l’activitat
subvencionada.


Per part de l’ens destinatari
a.

La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni.

b. El curs que es subvenciona haurà de tenir una durada de 300 hores, desenvolupant-se en els mesos
de setembre de 2016 a juny de 2017. El nombre de persones beneficiàries serà d’un màxim de 30 i
un mínim de 10 per ens. La seva edat haurà de ser de 19 anys complerts o que es compleixin
durant l’any de realització de la prova.
Les persones participants en aquestes accions formatives hauran d’haver acabat la seva formació
bàsica en el Sistema Educatiu Formal sense cap acreditació.
c.

En cas que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès vulgui establir un preu públic a abonar per les
persones que vulguin participar en aquest curs, en cap cas podrà excedir de 75 €. S’haurà de fer
públic aquet preu donant publicitat a les bonificacions a les que es poden acollir aquelles persones
que per la seva situació personal o familiar no puguin abonar aquest import. En cap cas el preu
públic ha de ser l’obstacle que impedeixi a cap persona l’assistència al curs objecte del present
conveni.
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d. Facilitar totes aquelles dades del curs que li siguin sol·licitades per la coordinació tècnica de la
Diputació de Barcelona.
e.

La participació en reunions de seguiment del projecte (setembre 2016, novembre 2016, gener
2017 i març 2017) i a la presentació d’un informe de seguiment en cada una de les reunions, en el
cas de ser sol·licitat per la coordinació tècnica de la Diputació de Barcelona.

f.

La participació en una reunió d’avaluació (maig -juliol 2017) i a la presentació d’una memòria
tècnica d’avaluació de l’acció formativa, previ enviament d’esquema per la coordinació tècnica de
la Diputació de Barcelona i a facilitar les dades prèviament pactades per tal de poder realitzar una
sèrie d’indicadors d’impacte del projecte.

g.

A compartir amb tots els municipis que participen d’aquestes mesures els materials didàctics i
metodologies emprades en el desenvolupament de l’acció formativa.

h. A cofinançar el projecte amb l’aportació de 2.293,00 €.
3.Vigència del conveni
La vigència d’aquest conveni s’estendrà des de la seva signatura per les parts fins que l’ens destinatari
presenti la documentació de justificació de despeses de l’actuació, d’acord amb la forma i els terminis
establerts en el present conveni.
4.Condicions de cofinançament de l’actuació
El cost total de l’activitat s’eleva a la quantitat de 23.293,00 €, dels quals l’ens es compromet a aportar la
quantitat de 2.293,00 € i l’import restant es correspon amb l’ajut objecte d’aquest conveni.
Un cop rebuda la notificació de l’aprovació d’aquest conveni, l’ens local destinatari de la subvenció haurà
d’acreditar davant la Diputació mitjançant certificat emès per l’Interventor/a, disponibilitat pressupostària
per finançar la seva part del cost del projecte.
5. Execució i justificació
5.1. Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de l’ajut, establert en el
període comprés entre l’1 de setembre de 2016 i el 30 de juny de 2017.
5.2. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins a 3 mesos des de la finalització del termini
d’execució establert per a trametre a la Diputació la justificació de les actuacions objecte d’ajut.
5.3. La despesa elegible serà la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de depeses de l’ens
destinatari.
5.4. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens destinatari presenti el model
normalitzat de justificació, d’acord amb la modalitat d’execució.
5.5. La justificació de despeses ha de ser signada per l’interventor o el secretari -interventor de
l’ens.
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5.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no poden
justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions públiques.
5.7. El model normalitzat inclou la motivació de les desviacions que es produeixin respecte de la
sol·licitud inicial. Quan el cost de l’actuació que es justifiqui experimenti una desviació a la baixa
superior al 50 per cent respecte del cost informat en la sol·licitud, el centre gestor pot proposar,
previ informe justificatiu de la mesura, la revocació de l’ajut o la reducció a la baixa.
5.8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades d'acord
l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades
durant el període d'execució establert, a excepció de les declarades pluriennals.
5.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un pagament a
l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació ho ha de comunicar a
l’ens per tal que aquest pugui prendre coneixement.
5.10. En cas que, l’ajut s’hagi concedit en referència a un percentatge del cost total, la
determinació de l’ajut a pagar s’ha de calcular aplicant la mateixa proporció sobre el cost, que en
cap cas pot ser superior a l’aprovat.
5.11. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de
realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’import concedit, l’ajut de
la Diputació s’ha d’ajustar a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada.
5.12. Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses directes imputades.
5.13. Els ajuts són compatibles amb altre finançament provinent de la Diputació de Barcelona i
d’altres administracions.
5.14. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic poden executar i
aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta possibilitat queda condicionada a
l’acreditació que l’executor és un ens instrumental de l’ens destinatari o que integra el seu sector
públic.
5.15. L’ens destinatari pot delegar l’execució i aprovació de les despeses de les actuacions
aprovades en altres ens destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta
possibilitat queda condicionada a l’acreditació de la referida delegació, amb indicació de l’òrgan i la
data de la seva aprovació.
5.16. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar, com s’indica a
continuació:
a.

L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat de justificació de despeses per
l’import total de l’ajut.

b. En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de cada ens executor.
c.

L’ens gestor farà constar el compromís de transferir a la resta d’executors la seva part de
l’aportació de la Diputació en el termini màxim de tres mesos a comptar des que la Diputació faci
efectiu el pagament.

d. L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens gestor.
5.17. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti la majoria de
drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament.
5.18. Sense perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució d’actuacions a altres ens, la
justificació de les despeses correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
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6. Pagament
6.1. S’estableix un sol pagament avançat per l’import total de la subvenció atorgada, és a dir, vint-iun mil euros (21.000,00 €) que es farà efectiu un cop signat el conveni per ambdues parts. En
tractar-se d’unes mesures adreçades a lluitar contra la crisi, i per tal de facilitar la liquidat
necessària per a que els ens puguin endegar aquestes en el termini més breu possible, s’estima
necessari l’avançament de la subvenció.
6.2. En el cas d’haver participat l’any 2015 en la mateixa línia d’ajut, serà requisit indispensable per
avançar el pagament haver justificat la subvenció atorgada corresponent.
7. Audiència i tancament
7.1. Transcorregut el termini de justificació, el centre gestor de la Diputació ha de requerir al
destinatari per a què en el termini improrrogable de quinze dies des de l'endemà de la notificació
presenti la justificació pendent.
7.2. Transcorregut el termini anterior, per decret de la presidència delegada de l'àrea s'ha
d'aprovar la liquidació provisional i s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies des de
l'endemà de la notificació per tal de poder al·legar el que s'estimi pertinent, i presentar i/o
esmenar la justificació pendent.
7.3. Transcorregut el termini anterior, s'ha de dur a terme la liquidació definitiva i la revocació dels
ajuts no justificats.
8. Identificació i senyalització
Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la presència de la marca
corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la marca de la Diputació,
cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació.
9. Modificacions
9.1. Les modificacions tenen caràcter excepcional i requeriran sol·licitud raonada i degudament
motivada per part de l’Alcalde/essa (president/a) de l’ens destinatari presentada a la Diputació
com a molt tard un mes abans de la finalització del període d’execució.
9.2. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de
les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part integrant del
mateix.
10. Protecció de dades
10.1. Els ens destinataris hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent sobre
protecció de dades personals, i, en particular, a les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), específicament, en
allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i modificació de fitxers, sempre i quan ostentin
la condició de “responsables dels fitxers” de les dades personals a tractar en el decurs de les
actuacions.
10.2. L’ens sol·licitant autoritza a la Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, per
subcontractar a un tercer la realització d’aquells tractaments de dades que siguin necessaris i que
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tinguin per finalitat la realització de les actuacions pròpies de l’objecte de cada recurs sol·licitat,
així com també, per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció del servei
objecte del recurs. Tanmateix, la Diputació de Barcelona vetllarà per la realització del contracte
formalitzat amb el subcontractista respectant les obligacions fixades a l’art. 12 de la LOPD.
10.3. La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte subscrit amb el
subcontractista per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del subcontractista i els
tractaments subcontractats.
10.4. En cas que l’ens local actuï com a intermediari entre altres entitats (públiques o privades) i la
Diputació de Barcelona, es considerarà que actua en condició d’encarregat del tractament i que
disposa de l’ autorització dels diferents responsables dels fitxers, en els termes previstos a l’art. 12
de la LOPD per al subencàrrec a la Diputació.
10.5. El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions següents:
 Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a la
realització de les actuacions previstes en l’objecte del recurs sol·licitat i per a la realització d’estudis
i enquestes sobre el grau de satisfacció dels serveis oferts.
 La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, dels sistemes i equips que
intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, i garantirà el compliment del
deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol de les fases del
tractament de les dades, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10 de la LOPD.
 Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona procedirà a la devolució i/o
destrucció de les dades inicialment facilitades i de les obtingudes en execució dels treballs
realitzats. Aquesta obligació es projectarà també sobre l’empresa o empreses subcontractades.
 No es realitzarà cap transferència internacional de dades, a països que no proporcionin un nivell
de protecció equiparable a la LOPD, sense disposar prèviament de la corresponent autorització del
director de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
10.6. Respecte dels recursos econòmics atorgats, els ens destinataris facilitaran les dades
necessàries per a la justificació de la despesa en els termes previstos en aquest règim de
concertació i en els formularis corresponents fent cessió de les mateixes a la Diputació de
Barcelona per al seguiment i control de l’execució de l’ajut.
10.7. Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació de Barcelona els documents originals
que es requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui necessari, i/o ampliar la
informació a efectes de la justificació de la despesa.
10.8. En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat de les
dades i no aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut.
10.9. Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al fitxer “Gestió
econòmica” amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut. L’exercici dels drets d’accés, rectificació i
cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de la Diputació de Barcelona, Rambla
Catalunya, núm. 126, 08008, Barcelona, o a qualsevol altra oficina del Registre general de la
Diputació de Barcelona (http://www.diba.cat/web/registre/).
11. Incompliment
11.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
11.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra
part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs
contenciós administratiu.
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12. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que
siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i
de cooperació.
13. Marc normatiu
Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, constitueixen la llei del present conveni.
13.1. Juntament amb la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
a) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, en
particular, en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
b) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
c)

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.

d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres activitats i serveis de les
entitats locals de Catalunya.
e) El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
f)

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

g) El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
h) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
i)

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, a partir de la seva entrada en vigor.

j)

La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

k) La Llei 16/2015, del 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)

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
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m) La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, a partir de la seva entrada en
vigor.
n) La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
o) La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
p) La Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern de
la Generalitat de Catalunya.
q) La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial
Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
r)

Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament,
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i les Bases d’execució del
pressupost general per al present exercici de la Diputació.

s)

Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.

14. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en darrera
instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
15. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la sol·licitud
corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari. Alhora, seran aquests mateixos ens els
encarregats de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui
preceptiu.
16. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del
desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les actuacions.

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat, en
els llocs i dates que s’assenyalen.”
Segon.- Notificar aquest acord al Servei d’Economia i Finances de l’Ajuntament i a la
Diputació de Barcelona.

4. Aprovació de l'expedient de contractació i de l'inici de la licitació per a
l'adjudicació del contracte administratiu de serveis de redacció de la revisió del
Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Sant Quirze del Vallès
ANTECEDENTS DE FET.
Instruït l’expedient per a l’adjudicació del contracte de la prestació del servei de redacció
de la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Quirze del Vallès.
FONAMENTS DE DRET
Atès els informes d’Intervenció i Secretaria, el que es disposa al plec de condicions
tècniques, al plec de clàusules administratives particular i al de generals aplicables als
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contractes d’obres i a altres contractes administratius i als privats de la Corporació,
publicats al BOP núm. 172 de data 19 de juliol de 2002, en tot allò que no contradiguin
l’actual legislació en matèria de contractes, amb el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic i la
legislació posterior que el modifica, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que
desenvolupa parcialment la LCSP, el Reglament general de la LCAP, en tot allò que
aquestes normes reglamentàries no contravinguin les previsions de rang legal vigents,
amb la Llei reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament d’aquesta i
amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i procediment obert
per a l’adjudicació del contracte administratiu de serveis de redacció de la revisió del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Quirze del Vallès, contractació que es regeix
per les condicions definides al plec de clàusules administratives particulars i al de
prescripcions tècniques, i que tindrà una durada aproximada de 2 anys.
Segon. Aprovar l’inici de la licitació per a l’adjudicació de l’esmentat contracte, mitjançant
publicació al Diari Oficial de la Unió Europea, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Butlletí Oficial
de la Província, al perfil de contractant i al tauler electrònic d’anuncis municipal.
Els licitadors disposaran d’un termini de 40 dies naturals, per a la presentació de les
seves ofertes, comptadors a partir de la data de tramesa de l’anunci al DOUE, en
aplicació d’allò que disposa l’article 159 del TRLCSP.
La proposta es lliurarà d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives que
regeix aquesta contractació i que s’aprova en aquest acte.
Tercer. Aprovar el document comptable d’autorització de la despesa (fase A), per un
import de 108.900,00€, amb càrrec a les partides 5000-1510-6400001 i 5000-15106420000 del pressupost vigent i consignar i comprometre el crèdit necessari (fase ADFut), amb càrrec a les partides corresponents en el pressupost dels exercicis 2017 i 2018,
per un import de 108.900,00 i 84.700,00€, respectivament, per fer front a la despesa
derivada d’aquesta contractació.

5. Contractació del subministrament de dos vehicles, mitjançant arrendament
financer, per a l'ús de la Policia Local.
ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient per a l’adjudicació del contracte de subministrament, mitjançant
arrendament financer, de dos vehicles per a l’ús de la Policia Local.
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FONAMENTS DE DRET
Atesos els informes de Secretaria i Intervenció, el qual es disposa al plec de clàusules
administratives particulars i al de generals aplicables als contractes de subministrament 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, el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig,
de mesures urgents en matèria de contractació pública, amb la Llei reguladora de les
bases de règim local i, en desenvolupament d’aquesta i amb la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i de procediment
obert, per a l’adjudicació del contracte administratiu de subministrament, mitjançant
arrendament financer, de dos vehicles per a l’ús de la Policia Local, 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 quatre anys sense previsió de
pròrrogues.
Segon.- Aprovar l’inici de la licitació per a l’adjudicació de l’esmentat contracte, mitjançant
publicació al butlletí oficial de la província.
Tercer.- Els licitadors disposaran d’un termini de 15 dies naturals, per a la presentació de
les seves ofertes, comptadors a partir de l’endemà de la publicació.
Quart.- Aprovar els documents comptables d’autorització de la despesa per a l’exercici
vigent i els de compromís de la despesa per als exercicis futurs que es detallen a
continuació:
•
•
•
•
•

A 2016 - 1600/1300/2040000, octubre-desembre -----------A FUT 2017 – anual ------------------------------------------------A FUT 2018 – anual ------------------------------------------------A FUT 2019 – anual ------------------------------------------------A FUT 2020 – gener-setembre -----------------------------------

6.196,41 €
24.785,64 €
24.785,64 €
24.785,64 €
18.589,23 €

Cinquè.-Comunicar aquest acord als interessats.

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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