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PRESIDENTA
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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 26 d’abril de 2016.
2. Bases Tasta SQ- Setmana Gastronòmica
ANTECEDENTS DE FET
Després de 15 edicions de la mostra gastronòmica, des del servei de Desenvolupament
Econòmic i Local es proposa innovar aquest esdeveniment perquè esdevingui una
iniciativa que dinamitzi els restaurants locals, aportant-los nous clients i alhora engresqui
a la ciutadania i gent de les rodalies.
Ens trobem en un moment en què cal tornar posicionar la mostra tenint en compte els dos
públics anteriorment esmentats per adaptar-la a les noves tendències del consumidor,
donat que el format actual queda obsolet i sobretot compromès en àmbits tan claus com
la seguretat/higiene. La idea és treballar amb inside/outside. Que la gastronomia local
durant una setmana es visqui dins i fora dels establiments, essent una activitat “més
urbana”.
De les visites als establiments de restauració del municipi interessats en participar al
Tasta Sant Quirze (Setmana Gastronòmica) es van recollir un seguit d’indicacions i
propostes. Del recull de propostes dels restauradors i de les necessitats d’organització i
gestió de l’esdeveniment, s’han redactat unes noves bases per l’esdeveniment.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .-

Aprovar les bases del Tasta Sant Quirze-Setmana Gastronòmica, següents:

BASES I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
XV MOSTRA GASTRONÒMICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
BASES I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
SETMANA GASTRONÒMICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Objecte de l’activitat
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La setmana gastronòmica s’organitza amb l’objectiu de donar a conèixer l’oferta
gastronòmica de Sant Quirze del Vallès i és considerat un esdeveniment d’interès públic i
cultural.
Dates de celebració i horaris de l’esdeveniment
La setmana gastronòmica tindrà lloc els dies:
Del 4 al 12 de juny:
Menú setmana gastronòmica als establiments (obligat compliment per participar de la
resta d’activitats): cada establiment podrà oferir els seu menú especial de la setmana
gastronòmica (emplenar al full d’inscripció)
Dijous 9 de juny: Tast de Vins a la Masia Can Barra. A partir de les 19h i fins a les 23h.
El tast l’organitza Lossum amb la col·laboració de Cuina Vallès,.
Els expositors podran accedir al recinte a partir de les 18h,cada expositor ha de preveure
portar la beguda a la temperatura adient al seu producte per poder ser servit en les
condicions optimes per la seva degustació.
El funcionament del tast es el següent, el cost per l’expositor es de 0€ i disposa d’ una
taula amb tovalles per tots igual, una nevera i gel per els que el precisin per els seus vins.
El cost per persona és de 5€ per l’accés a la Masia de Can Barra (c/dels avets), el preu
de la entrada inclou copa de tast de vidre, les degustacions de vi en format tast que
ofereixin els expositors i actuació musical en directe. L’aforament és de 150 persones..
Els restauradors del municipi que vulguin participar podran oferir platets en petit format
amb un preu d’ entre 1€ i 3€.
Dissabte 11 de juny: Sopar “Tasta Sant Quirze” a la Rambla Lluis Companys, Avinguda
Camí del Mas, Països Catalans i davant els establiments que optin per fer-ho al seu local
sense desplaçar-se a Rambla Lluis Companys amb estands. Els establiments d’aquest
eix comercial utilitzaran el seu local i la resta podran optar a fer-ho en el seu local o
desplaçar-se amb un estand. Aquest sopar haurà de constar de 3 tasts (tapes) amb un
preu d’ entre 1,5 i 5 euros (iva inclòs) per tapa.
Diumenge 12 de juny: Vermut / vermut musical a tots els establiments participants de la
mostra.
Els participants i establiments del municipi podran organitzar durant tota setmana, prèvia
sol·licitud i autorització, activitats complementàries relacionades amb l’esdeveniment i en
col·laboració amb el comerç /serveis local.

Condicions de participació
La participació dels expositors es durà a terme d'acord amb els apartats següents:
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Inscripcions:
Per a participar caldrà presentar la sol·licitud segons el model adjunt, al Servei de
Desenvolupament Econòmic i Local , o per e-mail: comerc@santquirzevalles.cat, en el
període comprès entre el 6 i el 16 d’ abril, ambdós inclosos. Si passat el període
d’inscripció hi ha espais vacants, s’acceptaran les inscripcions d’acord amb els llocs
disponibles, però no es garanteix la publicitat.
Horaris muntatge i desmuntatge de l’ interior de l’espai i dels estands, a realitzar
per l’expositor que es desplaci a la Rambla Lluis Companys:
Muntatge: A partir de les 9.00h del dissabte 11 de juny . L’estand quedarà muntat per
l’empresa instal·ladora el divendres 10 de juny. A partir de les 14h del dissabte 11 de juny
els estands disposaran de corrent per endollar neveres i a partir de les 17h es podran fer
la resta de connexions amb el suport tècnic corresponent.
Desmuntatge: A partir de les 24.00h de l’11 de juny
Lloguer dels espais i preu de les consumicions:
Lloguer d’espai gratuït als restauradors que es desplacin a la Rambla Lluis Companys
utilitzant un estand el dissabte dia 11 al vespre. La ocupació dels espais per a la
instal·lació dels estands s’entenen per metres quadrats.
Els preus de les degustacions del dissabte al vespre, del vermut del diumenge, del menú
de la setmana i de les tapes del Tast de Vins i Caves els fixarà cada restaurador.
L’expositor que s’ubiqui en els estands de Rambla Lluis Companys haurà de disposar del
material d’hostaleria: plats i coberts compostables, tovallons, copes, gots ets.... I disposar
del personal per a la venda de les seves degustacions. Aquests restauradors podran
oferir serveis complementaris (begudes, cafès, licors, postres...).
Admissió i adjudicació d’espais:
Els estands estan limitats a la disponibilitat i per ordre d’inscripció. A la Rambla Lluis
Companys n’hi caben un màxim de 10.
L’admissió i adjudicació es farà en funció dels següents criteris:

-

-

Únicament seran admesos aquells establiments de Sant Quirze del Vallès que
desenvolupen una activitat diària que correspon amb els objectius de la setmana
gastronòmica i disposaran d’un estand per establiment d’acord amb les
disponibilitats d’espai, i hauran de participar en tota la setmana gastronòmica,
així com la resta d’establiments ubicats als ’eixos comercials Rambla Lluis
Companys, Avinguda Camí del Mas i Avinguda Països Catalans per participar
dels vermuts i del Tasta Sant Quirze de dissabte hauran de participar també
oferint un menú durant la setmana gastronòmica.
Sempre i quan hi hagi disponibilitat d’espai, seran admesos establiments de fora
de Sant Quirze del Vallès.
Es considerarà la data de sol·licitud, l’antiguitat de l’expositor, metros quadrats i
qualsevol altra circumstància que a judici de l’organització incideixin a la millora
de la setmana gastronòmica. si una vegada adjudicats per antiguitat de
participació, hi ha més sol·licituds que espais disponibles, aquestes s’adjudicaran
per sorteig.
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-

Pel tast de Vins i Caves es prioritzarà els establiments de restauració que any
rere any han col·laborat amb aquesta iniciativa i els comerços especialitzats en la
venda de vi i cava. De restauradors per servir tapes se n’acceptaran un màxim de
6.

Un cop adjudicat l’espai es comunicarà a l’expositor la situació del mateix.
L’organització pot rescindir el contracte, sense previ avís, sempre que es demostri que
l’expositor incorre en competència deslleial o qualsevol infracció del dret establert. En
aquest cas l’expositor no podrà exigir drets d’indemnització d’activitat. Si l’expositor no
ocupa l’espai destinat, sense causa de força major, incomplint les seves obligacions,
haurà de fer-se càrrec del cost de lloguer de l’estand.
Assegurança de responsabilitat civil, incendi i robatori
L’expositor es farà càrrec de l’assegurança del material que tingui a l’estand en cas de
robatori, així com en cas d’incendi i inclemències meteorològiques i de responsabilitat
civil. Si el dia per qualsevol causa de força major cal anul·lar-lo, l’Ajuntament no es farà
càrrec de la despesa dels productes que no s’han pogut servir.
Competències de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès:
Servei de neteja:
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es farà càrrec de la neteja de la via pública
La neteja interna de l’estand serà realitzada pel propi expositor.
Serveis tècnics:
Totes les instal·lacions elèctriques de connexió general i de l’interior dels estands hauran
de ser realitzades pels serveis de l’Ajuntament o per personal contractat a tal efecte.
S’instal·larà el servei de taules i cadires necessari als restauradors que s’ubiquin amb
estand a la Rambla Lluis Companys.
Control per part del tècnic de sanitat per garantir les adequades condicions higièniques
als recintes.
Servei de vigilància:
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès contractarà el servei de seguretat que vigilarà el
recinte firal i els seus estands des de les 15.00 h. del divendres 10 de juny fins a les
9.00h del dilluns 12 de juny a la Rambla Lluis Companys.
El personal de la Policia Municipal serà present les hores d’obertura dels estants dels
expositors.
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Els organitzadors no es responsabilitzen del material que cada expositor tingui dins el seu
estand, ni del risc que puguin córrer les persones dependents dels expositors, així com
les seves instal·lacions i mercaderies.
Horari finalització:
L’activitat a la via pública del dissabte 10 de juny finalitzarà a les 24h i el Tast de Vins i
Caves del dia 9 a la Masia Can Barra a les 23h.
Catàleg i publicitat:
L’Organització de la setmana gastronòmica disposa del dret de redacció, publicació i
difusió del catàleg oficial de l’esdeveniment i de la comunicació als mitjans de
comunicació adients.
Les dades necessàries per a l’elaboració del catàleg seran aportades pels participants
sota la seva responsabilitat i donats abans de la data límit d’inscripció.
L’Organització no es fa responsable d’omissions, errades de reproducció, de composició
o d’altres. L’Organització podrà refusar la inserció o modificar una redacció, si no s’ajusta
a les disposicions generals, o que puguin perjudicar a la resta de participants o a la pròpia
activitat.
Estructures:
Rambla Lluis Companys: Estant de 4,00 m x 2,00 m (sense magatzem), rètol amb nom
de l’establiment, il·luminació amb fluorescent i quadre elèctric de 2.200 w i dos endolls
(cas de necessitar més potència s’ha d’especificar el consum i els elements a endollar).
Un punt d’aigua de servei per a tots els participants. Equipament de l’estant (1 nevera i un
mostrador cedit per Cobega).
Causa de força major:
Per circumstàncies de força major, l’Ajuntament de Sant Quirze podrà suspendre la
celebració de la Mostra sense dret per part dels expositors admesos a indemnització de
cap tipus.
Tots els participants, pel sol fet de signar la sol·licitud de participació a la Setmana
Gastronòmica , estan obligats en tot al present reglament, que, respecte als expositors i
en la part que els és d’aplicació, constitueix el plec de condicions de contractació.
Setmana del 4 al 12 de juny 2016
Full de reserva participació Setmana Gastronòmica de Sant Quirze del Vallès

Nom de l’establiment

Nom del responsable
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Adreça de l’establiment

Codi Postal

Població

Telèfon

E-mail

Em comprometo a participar a la Setmana Gastronòmica oferint un menú del 4 al 12
de juny com a promoció del meu establiment i de la gastronomia local. El menú que
proposo és:
1er plat:
2on plat:
Postres:

Beguda i Cafè inclòs.
Preu del menú (obligatori) iva inclòs:
Sopar dissabte 11: TASTA SANT QUIRZE
Tapa 1:
Tapa 2:
Tapa 3:
El preu de les tapes iva inclòs ha de ser entre 1,5 i 5 euros.

A més, vull participar en :
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Tast de Vins i Caves del dia 9 de juny a la Masia Can Barra

Si

No

Sopar Tasta Sant Quirze del Dissabte 11 de juny

Si

No

Vermut de diumenge dia 12 de juny

Si

No

Activitats durant la setmana gastronòmica en col·laboració

Si

No

amb el comerç local

Especificar quines:

Vull estand a la Rambla Lluis Companys

Si

No

Materials a l’estand aportats per l’expositor:
Declaro tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil,
realitzada, de mínim 300.000€.

Firma i segell de l’establiment

per l’activitat

Data
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Remetre, entre el 6 i el 16 d’ abril, al Servei de Desenvolupament Econòmic i Local
Avinguda del Vallès, 97-99/ Passatge Dalí – 08192 Sant Quirze del Vallès.
O per e-mail: comerc@santquirzevalles.cat
Segon._ Aprovar una reserva de crèdit, amb càrrec a la partida 1502/4300/2260900 de
14.495,54 Euros amb número de document 12016000005604, per aquest esdeveniment

Tercer._ Informar als establiments participants de l’aprovació d’aquestes bases

3. Llicència d'obra major, Exp. OMA2016/000011, per a la Construcció de piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 18 de març de 2016, dades protegidesha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2016003962) per a la Construcció de
piscina, emplaçat al dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 18/04/2016 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 Conjunts unitaris Fileres de Cases (clau 6b-6), 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.
1. 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
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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.
2. 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 150,00 euros, corresponent
a l’ import de la fiança municipal que s’ha de dipositar quan s’obté la llicencia d’obres,
que per tot tipus de residu el Decret 89/2010 fixa en 11 € / tona, amb un mínim de 150
€.
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.

3. 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 física corresponent a la zona d’afectació
de la servitud d’afectació cònica. En el cas de que s’hagi d’utilitzar qualsevol tipus de
grua fixa o mòbil per realitzar la construcció de la piscina caldrà l’autorització prèvia
de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
4. 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.
5. 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 19/04/2016.
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
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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 OMA2016/000011 a dades protegidesper 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

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

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

Setè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201630508 / 0

Concessió de Plaques i patents

201630509 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

168,84 €

201630510 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Vuitè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

4. Llicència d’obra major, Exp. OMA2016/000014, per a la construcció de piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 6 d'abril de 2016, dades protegidesha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2016004745) per a la Construcció de piscina,
emplaçat al dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 27/04/2016, 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 Conjunts unitaris, Fileres de Cases (clau 6b-6), 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.
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
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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 150,00 euros, corresponent a
l’ import de la fiança municipal que s’ha de dipositar quan s’obté la llicencia d’obres,
que per tot tipus de residu el Decret 89/2010 fixa en 11 € / tona, amb un mínim de 150
€.
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 Seguritat Aérea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008 de 8
de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives per a
obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds aeronàutiques que
tenia assignades la Direcció General d’Aviació Civil. Les servituds van ser
actualitzades el gener de 2010, mitjançant real decret 184/2009 de 27 de novembre
(B.O.E. nº 25 de 29 de gener de 2010)
La parcel·la es troba afectada per la servitud d’afectació entre la servitud horitzontal
interna i l’aeròdrom, aquests terrenys estan limitats per la senyal del gónio, servitud
radioelèctrica corresponent als sistemes d’ajuda de navegació que estan instal·lats en
el recinte de l’aeroport.
En el cas de que s’hagi d’utilitzar qualsevol tipus de grua fixa o mòbil per realitzar la
construcció de la piscina caldrà l’autorització prèvia de l’Agencia Estatal de Seguridad
Aérea.
5. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar: la
tanca de protecció de l’obra, les grues mòbils, els containers, saques i sitges o
qualsevol tipus de material o maquinaria de l’obra, indicant els passos previstos per
vianants i la senyalització necessària per vehicles en el cas d’envair la calçada del
carrer. Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat
(caldrà disposar de les corresponents proteccions i senyalitzacions segons el previst
per l’Estudi de Seguretat i el Pla de Seguretat aprovat i d’acord amb la Policia Local).
Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació
les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre
càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els
materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.
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6. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.

Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers d’acord
amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals”
3. Considerant l’informe jurídic de data 28/04/2016.
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 OMA2016/000014 a dades protegidesper 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

201630505 / 0

Concessió de Plaques i patents

201630506 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

204,65 €

201630507 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Vuitè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

5. Llicència d’obra major, Exp. OMA2016/000015, per a la construcció de piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 6 d'abril de 2016, dades protegidesha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2016004749) per a la Construcció de piscina,
emplaçat al dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 20/04/2016 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 Conjunts unitaris (clau 6-6), 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.
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
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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 805,04 euros, corresponent a
l’ import de la fiança municipal que s’ha de dipositar quan s’obté la llicencia d’obres,
que per tot tipus de residu el Decret 89/2010 fixa en 11 € / tona, amb un mínim de 150
€.
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 Seguritat Aérea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008 de 8
de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives per a
obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds aeronàutiques que
tenia assignades la Direcció General d’Aviació Civil. Les servituds van ser
actualitzades el gener de 2010, mitjançant real decret 184/2009 de 27 de novembre
(B.O.E. nº 25 de 29 de gener de 2010)
La parcel·la es troba afectada per la servitud d’afectació entre la servitud horitzontal
interna i l’aeròdrom, aquests terrenys estan limitats per la senyal del gónio, servitud
radioelèctrica corresponent als sistemes d’ajuda de navegació que estan instal·lats en
el recinte de l’aeroport.
En el cas de que s’hagi d’utilitzar qualsevol tipus de grua fixa o mòbil per realitzar la
construcció de la piscina caldrà l’autorització prèvia de l’Agencia Estatal de Seguridad
Aérea.
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5. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar: la
tanca de protecció de l’obra, les grues mòbils, els containers, saques i sitges o
qualsevol tipus de material o maquinaria de l’obra, indicant els passos previstos per
vianants i la senyalització necessària per vehicles en el cas d’envair la calçada del
carrer. Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat
(caldrà disposar de les corresponents proteccions i senyalitzacions segons el previst
per l’Estudi de Seguretat i el Pla de Seguretat aprovat i d’acord amb la Policia Local).
Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació
les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre
càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els
materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.
6. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.

Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers d’acord
amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals”

3. Considerant l’informe jurídic de data 21/04/2016.
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.

17/68

- 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 OMA2016/000015 a dades protegidesper 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

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

201630502 / 0

Concessió de Plaques i patents

201630503 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

408,00 €

201630504 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Vuitè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

6. Llicència d'obra major, EXP.OMA2016/000016, per a la Construcció de piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 11 d'abril de 2016, dades protegidesha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2016004956) per a la Construcció de
piscina, emplaçat al dades protegides, 5 , d’aquest municipi.
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2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 18/04/2016 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades a l’informe tècnic següents:
“La qualificació urbanística és edificació aïllada en ciutat jardí (clau a2), segons el text
refós de la revisió del PGO aprovat definitivament el 22.03.00 i publicat el 11.05.00 i el
Pla Parcial del Sector Castelltort aprovat definitivament per la CUP el 15 de desembre de
1999.

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 150,00 euros, corresponent a
l’ import de la fiança municipal que s’ha de dipositar quan s’obté la llicencia d’obres,
que per tot tipus de residu el Decret 89/2010 fixa en 11 € / tona, amb un mínim de 150
€.
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.
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4. L’ Agencia Estatal de Seguritat Aérea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008 de 8
de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives per a
obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds aeronàutiques que
tenia assignades la Direcció General d’Aviació Civil. Les servituds van ser
actualitzades el gener de 2010, mitjançant real decret 184/2009 de 27 de novembre
(B.O.E. nº 25 de 29 de gener de 2010)
La parcel·la es troba afectada per la servitud d’afectació entre la servitud horitzontal
interna i l’aeròdrom, aquests terrenys estan limitats per la senyal del gónio, servitud
radioelèctrica corresponent als sistemes d’ajuda de navegació que estan instal·lats en
el recinte de l’aeroport.
En el cas de que s’hagi d’utilitzar qualsevol tipus de grua fixa o mòbil per realitzar la
construcció de la piscina caldrà l’autorització prèvia de l’Agencia Estatal de Seguridad
Aérea.
5. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar: la
tanca de protecció de l’obra, les grues mòbils, els containers, saques i sitges o
qualsevol tipus de material o maquinaria de l’obra, indicant els passos previstos per
vianants i la senyalització necessària per vehicles en el cas d’envair la calçada del
carrer. Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat
(caldrà disposar de les corresponents proteccions i senyalitzacions segons el previst
per l’Estudi de Seguretat i el Pla de Seguretat aprovat i d’acord amb la Policia Local).
Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació
les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre
càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els
materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.
6. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers d’acord
amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals”

3. Considerant l’informe jurídic de data 19/04/2016.
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.
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- 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 OMA2016/000016 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

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

201630499 / 0

Concessió de Plaques i patents

12,56 €

201630500 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

319,88 €

201630501 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €
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Vuitè .-

Notificar el present acord als interessats.

7. Aprovar llistats definitius i la distribució dels ajuts de suport a l'escolaritat curs
2016/2017
ANTECEDENTS DE FET
Vist que el 15 de març de 2016 va finalitzar el termini de presentació de les sol·licituds
per a la concessió d’ajuts de suport a l’escolaritat.
Atès que han entrat per registre de l’Ajuntament 159 sol·licituds per accedir a aquest ajut
(4 d’elles fora de termini i 20 denegades per falta de documentació) i que totes han estat
valorades segons els barems establerts a les Bases reguladores específiques que es van
aprovar per Junta de Govern Local en data 23 de febrer del 2016.
Atès que en el punt 5è de les Bases reguladores específiques per a la concessió d’ajuts
de suport a l’escolaritat 2016/2017 s’estableix que per poder optar a l’ajut per a sortides i
material escolar s’ha d’assolir com a mínim una puntuació de 10 punts i que per poder
optar als ajuts de llibres escolars s’ha de tenir un mínim de 14 punts.
Atès que, seguint el que s’estipula al punt 7è de les esmentades Bases reguladores, s’ha
establert un termini de 10 dies, a comptar a partir de la publicació, per a interposar
al·legacions.
Vist que ha finalitzat el termini per interposar al·legacions i un cop resoltes, 103
sol·licituds han obtingut l’ajut per material escolar i sortides, i 60 d’aquestes han adquirit
també l’ajut per llibres. L’equip de Serveis Socials bàsics proposa:
-

Atorgar 87€ d’ajut per a material i sortides a les famílies dels alumnes que han
obtingut una puntuació igual o superior a 10.

-

Atorgar un ajut per a llibres escolars del 90% del cost total fins a un màxim de
150€ a les famílies dels alumnes que han obtingut una puntuació igual o superior
a 14.

FONAMENTS DE DRET
Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials.
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, articles 58 i 59.
Llei 38/2003 del 17 de Novembre, General de Subvencions.
Bases general reguladores de la concessió de subvencions.
Bases reguladores específiques per a la concessió d’ajuts de suport a l’escolaritat
2016/2017

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Aprovar el llistat definitiu amb les puntuacions atorgades a cada sol·licitant i amb
la proposta de distribució dels ajuts següent:

Llistat d’ajuts concedits:
PUNTUACIÓ
TOTAL

SORTIDES I
MATERIAL
ESCOLAR

3743

10

X

3763/1

10

X

3763/2

10

X

3506

10

X

3638

10

X

3761

10

X

3474

10

X

3426/1

10,5

X

3426/2

10,5

X

3711/1

10,5

X

3711/2

10,5

X

3554/1

10,5

X

3554/2

10,5

X

3680/1

10,5

X

3680/2

10,5

X

3585

10,5

X

3452

10,5

X

PUNTUACIÓ
TOTAL

SORTIDES I
MATERIAL
ESCOLAR

10,5

X

REGISTRE

REGISTRE
3456/1

LLIBRES
ESCOLARS

LLIBRES
ESCOLARS
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3456/2

10,5

X

3456/3

10,5

X

3494

10,5

X

3735

10,5

X

3526/1

10,5

X

3526/2

10,5

X

3072/1

11

X

3072/2

11

X

3542/1

11

X

3542/2

11

X

3522

11,5

X

3756/2

11,5

X

3170

12

X

3149/1

12

X

3149/2

12

X

3149/3

12

X

3149/4

12

X

3167/1

12,5

X

3167/2

12,5

X

3005/1

12,5

X

3005/2

12,5

X

3544

12,5

X

3450

12,5

X

3760

13

X

3240

13

X

PUNTUACIÓ
REGISTRE
TOTAL
3705/1

14

SORTIDES I
MATERIAL
ESCOLAR

LLIBRES
ESCOLARS

X

X
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3705/2

14

X

X

3726

14

X

X

3575

14

X

X

3662/1

14

X

X

3662/2

14

X

X

3662/3

14

X

X

3662/4

14

X

X

3545/1

14

X

X

3545/2

14

X

X

3636/1

14

X

X

3636/2

14

X

X

3144/1

14

X

X

3144/2

14

X

X

3144/3

14

X

X

3561/1

14

X

X

3561/2

14

X

X

3540

14

X

X

3713

14

X

X

3607

14

X

X

3757/1

14,5

X

X

3757/2

14,5

X

X

3180

14,5

X

X

3758/1

14,5

X

X

3758/2

14,5

X

X

3758/3

14,5

X

X
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PUNTUACIÓ
REGISTRE
TOTAL

SORTIDES I
MATERIAL
ESCOLAR

LLIBRES
ESCOLARS

3557/1

14,5

X

X

3557/2

14,5

X

X

3455/1

14,5

X

X

3455/2

14,5

X

X

3459

14,5

X

X

3614

15

X

X

3385/1

15

X

X

3385/2

15

X

X

3480/1

15

X

X

3480/2

15

X

X

3082/2

15

X

X

3082/3

15

X

X

3566/1

15

X

X

3566/2

15

X

X

3566/3

15

X

X

3754/1

15

X

X

3754/2

15

X

X

3759/1

15,5

X

X

3759/2

15,5

X

X

3759/3

15,5

X

X

3520

15,5

X

X

3573/1

15,5

X

X

3573/2

15,5

X

X

3573/3

15,5

X

X

3573/4

15,5

X

X

3573/5

15,5

X

X
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PUNTUACIÓ
REGISTRE
TOTAL

SORTIDES I
MATERIAL
ESCOLAR

LLIBRES
ESCOLARS

3733/1

15,5

X

X

3733/2

15,5

X

X

3733/3

15,5

X

X

3621/1

15,5

X

X

3621/2

15,5

X

X

3621/3

15,5

X

X

3621/4

15,5

X

X

3553

16,5

X

X

Llistat d’ajuts denegats:

REGISTRE

PUNTUACIÓ
TOTAL

3752

6

3630

6,5

3619

6,5

3767

6,5

3632

7

3715

8

3697

8

3648

8,5

3694/1

8,5

3694/2

8,5

3521/1

8,5
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3521/2

8,5

3577

8,5

3594

8,5

REGISTRE

PUNTUACIÓ
TOTAL

3765

8,5

3582/1

8,5

3582/2

8,5

3693/1

9

3693/2

9

3693/3

9

3581

9

3563/1

9

3563/2

9

3722

9

3775/1

9

3775/2

9

Llistat sol·licituds denegades per no complir els requisits:

REGISTRE
3426/1
3426/2
3710
3685/1
3685/2
3690

Llistat sol·licituds denegades presentades fora de termini:
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REGISTRE
3884/1
3884/2
3886/1
3886/2

Llistat sol·licituds denegades per manca de documentació:

REGISTRE
3756/1
3082/1
3577/2
3457/1
3457/2
3205/1
3205/2
3093
3620/1
3620/2
3742
3189/1
3189/2
3769/1
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3769/2
3706
3166/1
REGISTRE
3166/2
3769/1
3769/2

Segon.- Publicar aquest acord al web municipal, al tauler d’anuncis electrònic corporatiu i als
centres educatius.

8. Exp. resp. pat. 114-15-017 - dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 10 de novembre de 2015, dades protegides, en representació de la companyia
Liberty Seguros, Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. va formular reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys soferts per la seva assegurada Manuela Lorente
Martínez a la vivenda de l’avinguda de Can Pallars, 10 baixos 3a, el dia 13 d’agost de
2015 per la caiguda d’un arbre d’una zona pública.
Mitjançant resolució núm. 2016000161 de la Presidència de 25 de gener de 2016, es va
admetre a tràmit la reclamació i iniciar l’expedient de responsabilitat patrimonial núm.
114-15-017.
En data 29 de desembre, el cap del Servei de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i
Serveis va emetre informe, del qual s’extrau:
“En data 13 d’agost es van produir fortes ratxes de vent al municipi de Sant Quirze del
Vallès, tal i com advertia el CECAT, en el comunicat que va emetre el dia 12.08.15 i
13.08.15.
Entre altres danys, es va produir la caiguda d’un pollancre ubicat al parc del Torrent de la
Font del Pont, que va caure sobre la tanca d’un habitatge.
El pollancre en qüestió va ser tallat i retirat pels serveis municipals de jardineria, un cop
es va rebre l’avís.
L’arbre en qüestió no tenia, segons la valoració que s’ha fet del tronc, cap patologia
prèvia.
El dia dels fets, tal i com ja va advertir el CECAT, es van produir fortes ratxes de vent
que molt probablement van ser les causants de la caiguda de l’arbre.”
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Adjunta a l’informe els comunicats de prealerta del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya.
Mitjançant provisió de la instructora de l’expedient de data 17 de març de 2016 es va
atorgar tràmit d’audiència a la interessada.
FONAMENTS DE DRET
I.- Els principis que regeixen la figura de la responsabilitat patrimonial per culpa
extracontractual o objectiva de les Administracions Públiques es troben regulats
bàsicament a l’article 106.2 de la Constitució, als 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.
II.- L’article 139 de la Llei 30/1992, disposa que els particulars tenen dret a ser
indemnitzats de tota lesió contra els seus béns i drets, llevat dels supòsits de força major,
sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics i que el
dany al·legat sigui efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat. Finalment també ha
de concórrer un nexe causal directe entre el funcionament del servei públic i el dany
causat.
III.- Pel que fa referència al concepte de força major, la jurisprudència (entre altres, STSJ
de Catalunya 164/2006 de 9 de febrer i sentència 337/2013 del 15 de novembre del Jutjat
Contenciós administratiu 10 de Barcelona) ha distingit entre supòsits de cas fortuït i de
força major, aquest darrer, exoneraria la responsabilitat patrimonial de l’Administració.
Segons aquesta jurisprudència, per força major han d’entendres aquells fets realment
insòlits i estranys al camp normal de previsions típiques de cada activitat o servei,
segons la seva naturalesa, i per cas fortuït els esdeveniments o fets imprevisibles però
inserits en el funcionament intern de cada activitat o servei, segons la seva naturalesa.
Concloent, són supòsits de força major els esdeveniments imprevisibles e inevitables en
cas de ser previstos.
En el cas que ens ocupa queda provat, amb l’informe del cap del Servei de Parcs, Jardins
i Via Pública, Mobilitat i Serveis, que el dia dels fets hi va haver-hi fortes ratxes de vent
que probablement van ser les causants de la caiguda de l’arbre donat que aquest no
presentava cap patologia que fes previsible la seva caiguda.
Concloent, els danys ocasionats a la vivenda de l’avinguda de Can Pallars, 10 no és
imputable al funcionament normal o anormal dels serveis públics atès que el requisit
indispensable per a donar dret a un rescabalament dels danys és l’existència d’un nexe
casual directe entre el funcionament del servei públic i el dany causat que en aquest cas
es produeix la ruptura del mateix per la concurrència d’un supòsit de força major.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per Berta
Ferrer Mercadal, en representació de la companyia Liberty Seguros, Compañia de
Seguros y Reaseguros, S.A. per no concórrer els elements i requisits que configuren la
responsabilitat patrimonial al no existir el nexe causal directe i exclusiu entre el
funcionament del servei públic i el dany causat al quedar acreditada la interferència d’un
element estrany, imprevisible i inevitable, que va conformar un esdeveniment de força
major.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la interessada i a la Companyia d’Assegurances de
l’Ajuntament.

9. Assumptes sobrevinguts

9.1.

Adjudicació del contracte de diverses pòlisses d'assegurances

ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de gener d’enguany, va aprovar
l’expedient de contractació, de tramitació ordinària, i l’inici del procediment obert, per a
l’adjudicació del contracte de diverses pòlisses d’assegurances que garanteixin la
cobertura dels riscos que es deriven de l’activitat normal que desenvolupa l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès.
La mesa de licitació en sessió amb data 22 d’abril de 2016, a la vista de la puntuació
assolida pels participants, va elevar proposta d’adjudicació a favor dels licitadors
següents:
LOT 1. Assegurança de responsabilitat civil i patrimonial
ZURICH Insurance PLC
Av. Diagonal, 431, bis
08036 Barcelona
CIF W-0072130-H
LOT 2. Assegurança tot risc de pèrdues o danys materials del patrimoni
ZURICH Insurance PLC
Av. Diagonal, 431, bis
08036 Barcelona
CIF W-0072130-H
LOT 3. Assegurança del parc mòbil de vehicles de l’Ajuntament
FIATC Seguros
Av. Josep Tarradellas, 33
08029 Barcelona
NIF G08171407
LOT 4. Assegurança de vida i accidents dels membres de la Corporació, personal laboral
i funcionaris.
FIATC Seguros
Av. Josep Tarradellas, 33
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08029 Barcelona
NIF G08171407
Amb data 26 d’abril de 2016 es va trametre als licitadors el preceptiu requeriment previ a
l’adjudicació.
La societat Zurich Insurance PLC, sucursal en España, el dia 29 d’abril de 2016, va
dipositar la garantia definitiva, per un total de 4.575,89€, que correspon als lots 1 i 2,
(import desglossat de la garantia: 2.639,95€ i 1.935,94€, respectivament,), va abonar la
quantitat de 696,77€ en concepte d’anuncis oficials (part proporcional) i va lliurar els
certificats negatius de deutes amb la Seguretat Social i amb la Hisenda Pública.
La societat Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, el dia 2 de maig de 2016,
va abonar 383,44€ en concepte d’anuncis oficials (part proporcional) i, el dia 6 de maig va
dipositar la garantia definitiva, per un total de 2.518,16€, que correspon als lots 3 i 4,
(import desglossat de la garantia: 720,00€ i 1.798,16€, respectivament,) va aportar el
certificat negatiu de deutes amb la Hisenda Pública i es va comprovar que no tenia
deutes amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
FONAMENTS DE DRET
-Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
que la modifica.
-Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic i Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
que aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions
públiques, en tot allò que no contradiguin el Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
-Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, amb la redacció donada per les modificacions posteriors.
-Plecs de clàusules administratius particulars i plecs de prescripcions tècniques.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar el contracte de diverses pòlisses d’assegurança per a la cobertura dels
danys i riscos que es deriven de l’activitat normal de la Corporació, a les empreses que
es relacionen a continuació:
LOT 1. Assegurança de responsabilitat civil i patrimonial
Zurich Insurance PLC

33/68

Av. Diagonal, 431 bis
08036 Barcelona
W-0072130-H
en els termes següents:
per una prima anual de 26.399,51€ (IVA exempt), d’acord amb l’oferta presentada per
l’esmentat licitador i en els termes i requisits previstos al plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques aprovats per l’Ajuntament.
LOT 2. Assegurança tot risc de pèrdues o danys materials del patrimoni
ZURICH Insurance PLC Sucursal en España
Av. Diagonal, 431, bis
08036 Barcelona
CIF W-0072130-H
en els termes següents:
per una prima anual de 19.359,35€ (IVA exempt), d’acord amb l’oferta presentada per
l’esmentat licitador i en els termes i requisits previstos al plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques aprovats per l’Ajuntament.
LOT 3. Assegurança del parc mòbil de vehicles de l’Ajuntament
FIATC Seguros
Av. Josep Tarradellas, 33
08029 Barcelona
NIF G08171407
en els termes següents:
per una prima anual de 7.200,00€ (IVA exempt), d’acord amb l’oferta presentada per
l’esmentat licitador i en els termes i requisits previstos al plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques aprovats per l’Ajuntament.
LOT 4. Assegurança de vida i accidents dels membres de la Corporació, personal laboral
i funcionaris.
FIATC Seguros
Av. Josep Tarradellas, 33
08029 Barcelona
NIF G08171407
en els termes següents:
per una prima anual de 17.981,62€ (IVA exempt), d’acord amb l’oferta presentada per
l’esmentat licitador i en els termes i requisits previstos al plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques aprovats per l’Ajuntament.
Segon. Requerir els adjudicataris per tal que, un cop transcorreguts 15 dies hàbils, a
comptar des de l’endemà de la tramesa de la notificació d’adjudicació, procedeixin a
atorgar la formalització dels contractes en documents públics administratius autoritzats
per la fe pública de la secretària municipal.
Tercer. Aprovar els documents comptables derivats d’aquesta contractació i que es
descriuen a continuació:
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Lot 1. Assegurança de responsabilitat civil i patrimonial
Partida
4002 9200 2240000
4002 9200 2240000
4002 9200 2240000
4002 9200 2240000
4002 9200 2240000
4002 9200 2240000

Any
2016
2016
2017
2017
2018
2018

Document
Fase D
Fase A/
Fase D_Fut
Fase A_Fut /
Fase D_Fut
Fase A_Fut /

Tercer
Zurich Insurance PLC
--Zurich Insurance PLC
--Zurich Insurance PLC
---

Import (€)
15.399,71
2.100,29
26.399,51
3.600,49
10.999,80
1.500,20

LOT 2. Assegurança tot risc de pèrdues o danys materials del patrimoni
Partida
4002 9200 2240000
4002 9200 2240000
4002 9200 2240000
4002 9200 2240000
4002 9200 2240000
4002 9200 2240000

Any
2016
2016
2017
2017
2018
2018

Document
Fase D
Fase A/
Fase D_Fut
Fase A_Fut /
Fase D_Fut
Fase A_Fut /

Tercer
Zurich Insurance PLC
--Zurich Insurance PLC
--Zurich Insurance PLC
---

Import (€)
11.293,00
1.541,00
19.359,35
2.640,65
8.066,40
1.101,60

LOT 3. Assegurança del parc mòbil de vehicles de l’Ajuntament
Partida
4002 9200 2240000
4002 9200 2240000
4002 9200 2240000
4002 9200 2240000
4002 9200 2240000
4002 9200 2240000

Any
2016
2016
2017
2017
2018
2018

Document
Fase D
Fase A/
Fase D_Fut
Fase A_Fut /
Fase D_Fut
Fase A_Fut /

Tercer
Fiatc Mutua de Seguros
--Fiatc Mutua de Seguros
--Fiatc Mutua de Seguros
---

Import (€)
4.200,00
584,00
7.200,00
1.000,00
3.000,00
417,00

LOT 4. Assegurança de vida i accidents dels membres de la Corporació, personal
laboral i funcionaris
Partida
4002 9200 2240000
4002 9200 2240000
4002 9200 2240000
4002 9200 2240000
4002 9200 2240000
4002 9200 2240000

Any
2016
2016
2017
2017
2018
2018

Document
Fase D
Fase A/
Fase D_Fut
Fase A_Fut /
Fase D_Fut
Fase A_Fut /

Tercer
Fiatc Mutua de Seguros
--Fiatc Mutua de Seguros
--Fiatc Mutua de Seguros
---

Import (€)
7.492,34
1.257,66
17.981,62
3.018,38
7.492,34
1.257,66

Quart. Notificar aquesta resolució als interessats.

9.2.

Convocatòria i bases reguladores específiques per a la constitució,
mitjançant procés selectiu, d'una borsa de treball per a la realització de
treballs temporals, substitucions i interinitats de personal auxiliar
administratiu.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Convocar i aprovar les bases específiques per a la constitució, mitjançant
procés selectiu, d’una borsa de treball per a la realització de treballs temporals,
substitucions i interinitats de personal auxiliar administratiu, en els termes següents:
“1.- Definició i objecte de la convocatòria.
La present convocatòria té per objecte la creació, amb caràcter temporal, d’una Borsa de
Treball d’Auxiliar Administratiu/va pel sistema d’oposició per proveir possibles places
vacants, tant de personal laboral temporal com funcionari interí/inam que en un període
de dos anys puguin sorgir a la plantilla d’aquest Ajuntament, enquadrades en l’escala
general, subescala auxiliar, grup de classificació C2, segons els articles 76 i 77 del Text
Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
El procés selectiu regulat en aquestes bases es configura com un procediment àgil que
respecta els principis d’igualtat, mèrit i capacitat regulats a l’article 10.2 del Reial Decret
Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, així com a l’article 19 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a
la reforma de la Funció Pública.
2. Condicions del lloc de treball i retribucions
a) Les funcions pròpies del lloc de treball són les següents:
- Donar suport administratiu bàsic a la unitat o servei d’adscripció.
- Ordenar, fotocopiar, escanejar i arxivar documentació.
- Introduir informació en bases de dades.
- Atenció i informació de la unitat o servei d’adscripció.
- Altres de naturalesa anàloga.
b) El règim de jornada i horaris s’adequarà a les necessitats del servei i s’aplicarà
conforme a les previsions recollides en el contracte o nomenament i d’acord amb el Pacte
de Condicions i/o Conveni Col·lectiu del personal de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès. Les contractacions temporals i els nomenaments interins podran ser a temps
parcial
c) Les retribucions mensuals del lloc de treball seran: sou base C2, complement de destí
nivell 14, complement específic 622,50 euros.
3.- Condicions de les persones aspirants:
Per a ésser admesos al present procediment, els aspirants hauran de complir els
següents requisits:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels estats membres de la Unió
Europea. Igualment podrà ser admès/a qui tingui la condició de cònjuge espanyol
o de nacional d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin
separats d dret, siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat dependents.
Igualment, s’estendrà a les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats
internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, en els
que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.
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b) No haver estat mai separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Estat,
les Comunitats Autònomes o l’Administració Local i no trobar-se inhabilitat/da per
a l’exercici de funcions públiques.
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les
funcions corresponents.
d) Coneixements suficients de les dues llengües oficials a Catalunya a nivell oral i
escrit.
e) En el cas de la llengua catalana s’acreditarà amb el certificat de nivell C de la
Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya a nivell oral
i escrit.
En el cas de la llengua castellana: els aspirants admesos en el procés selectiu que
no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el nivell superior de
coneixements de llengua castellana, documentalment en una de les tres opcions
següents:
1.- Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
2.- Diploma d’espanyol ( nivell superior) que estableix el Reial Decret 1137/2002,
de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat
totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.
3.- Certificat d’aptitud en espanyol per estrangers expedit per les escoles oficials
d’idiomes.
En cas contrari, aquest coneixement s’acreditarà mitjançant la superació de la
corresponent prova en la fase d’oposició. Aquesta prova es qualificarà com a apte
o no apte.
f) Tenir complerts 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa, en la
data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. L’acreditació s’efectuarà
mitjançant fotocòpia del DNI o document identificatiu legal equivalent vigent.
g) Tenir un títol de graduat escolar, graduat en educació secundària, cicle formatiu
de grau mitjà, formació professional de primer grau o equivalent, o superior.
h) No estar afectat/ada per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei
53/1984 de 26 de desembre que es refereix al personal al servei de les
administracions públiques.
i) Certificat negatiu d’antecedents penals per delictes sexuals, o almenys el
justificant d’haver-lo demanat dins el període de presentació d’instàncies.
4.- Presentació de sol·licituds:
a) Les instàncies per sol·licitar prendre part al procés selectiu, en la que els/les
aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les
condicions que s'exigeixen a la tercera base, es dirigiran a la presidenta de la
Corporació, en el termini de 20 dies naturals comptats des del dia següent al
de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província,
o bé es podran trametre per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4
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de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. Si el darrer dia de presentació
d’instàncies coincidís en dissabte, s’entendria el termini prorrogat fins el
primera dia hàbil següent.
b) A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, tots els successius
anuncis, s'exposaran al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i al web municipal www.santquirzevalles.cat.
c) Les sol·licituds han d’anar acompanyades de: fotocòpia de DNI, NIE o
passaport en vigor; fotocòpia o certificat de la titulació requerida; fotocòpia del
certificat acreditatiu dels coneixements de català de nivell de suficiència C,
equivalent o superior; fotocòpia, en cas de persones aspirants que no tinguin
nacionalitat espanyola, de la certificació de coneixements superiors de
Castellà; un currículum vitae. També hauran d’acompanyar carta acreditativa
d’haver abonat l’import dels drets d’examen fixats a les Ordenances Fiscals en
el moment de presentar la sol·licitud.
d) Finalitzat el període de presentació d'instàncies es dictarà resolució,
mitjançant decret, en el termini màxim d'un mes, que es publicarà en el tauler
d'anuncis de la Corporació i de la web municipal, en la que es declararà
aprovada provisionalment la llista dels i les aspirants admesos i exclosos. En
l'esmentada resolució, s'indicarà els llocs en què es troben exposades al
públic les llistes completes certificades dels aspirants admesos i exclosos i els
motius d'exclusió (que serà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web
municipal si no es diu el contrari). En la mateixa resolució es determinarà la
data, l'hora i el lloc de realització del 1r exercici, i si s'escau, la composició
nominal de l'òrgan de selecció.
e) Els aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de
la publicació de la resolució indicada, per formular davant del president de la
corporació, les reclamacions o subsanacions que creguin oportunes, i/o
aportar la documentació requerida a la convocatòria, d'acord amb el que
disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, adreçades a
esmenar els defectes que hagin causat la seva exclusió o els que s'hagin
pogut produir per omissió o error. Si en el termini de 10 dies hàbils no s'ha
produït cap reclamació, al·legació o esmena, la llista passarà a ser
automàticament definitiva, sense necessitat de nova publicació.
f)

Les reclamacions, al·legacions o esmenes presentades es resoldran en els 30
dies naturals següents a l'acabament del termini previst per a la seva
presentació. El President de la Corporació o autoritat en qui hagi delegat
estimarà o desestimarà les reclamacions formulades i notificarà la seva
resolució a les persones interessades. Si s'escau, dictarà la corresponent
resolució de rectificació del llistat d'admesos i exclosos que s'anunciarà en el
tauler d'anuncis de la corporació. No obstant això, la publicació referida podrà
ser substituïda per una notificació personal a cadascun dels aspirants, d'acord
amb l'article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

g) Transcorregut aquest període sense que s'hagi dictat resolució, les
reclamacions, al·legacions o esmenes s'entendran com desestimades.
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h) A l'efecte d'admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les
dades que aquestes facin constar a la sol·licitud.
La taxa per drets d’examen d’aquesta convocatòria, d’acord amb l’ordenança fiscal, és de
5,16 euros. No obstant això, resten exempts les persones aspirants que es trobin en
situació de desocupació i que no percebin cap prestació econòmica, segons certificat
expedit per l’oficina del servei d’ocupació corresponent, o bé persones que acreditin una
discapacitat igual o superior al 33 per cent, mitjançant certificat emès per la institució
competent.
5. Admissió de les persones aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, la presidenta de la Corporació, o
autoritat en qui hagi delegat, dictarà resolució, en el termini màxim d’un mes, declarant
aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos, aquesta resolució assenyalarà la
composició del tribunal qualificador, així com la data, l’hora i el lloc de començament de
les proves.
Dita resolució es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament.
Es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a al·legacions i possibles reclamacions que
seran resoltes en els 30 dies següents. En cas de no presentar-se al·legacions, la llista
provisional esdevindrà definitiva sense necessitat d’un nou acord.
6. Tribunal qualificador
El Tribunal Qualificador que es constituirà per valorar el procés selectiu, estarà integrat
per:
- Un/ a president/a,
- Dos funcionaris de la mateixa Corporació
- Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
- Un/a secretari/a que assistirà amb veu i vot
- Els respectius suplents
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat dels seus
membres, siguin titulars o suplents i, en tot cas, la del/de la president/a i el/la secretari/a.
Les decisions del tribunal s’adoptaran per majoria de vots dels presents, resolent, en cas
d’empat, el vot de qualitat del president/a.
Podrà assistir en el desenvolupament del procés selectiu un membre designat per la
representació del personal de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que actuarà amb
veu però sense vot.
7. Procés selectiu
a) Prova de coneixements
Aquesta prova consistirà en respondre un qüestionari tipus test, de 30 preguntes amb 3
respostes alternatives, sobre el temari annex aquestes bases i coneixements propis del
lloc a proveir, en un temps màxim de 60 minuts.
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La prova és eliminatòria. La puntuació màxima de la prova serà de 10 punts i per superarla caldrà obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts.
b) Prova de català
Les persones aspirants que hagin superat la primera prova i que no hagin acreditat el
nivell de suficiència ( C ) de català, hauran de realitzar una prova de nivell. Aquesta serà
qualificada com a Apte/a o No Apte/a, de forma que les persones que no hagin acreditat
el nivell corresponent no passaran a la fase d’entrevista.
c) Entrevista
El tribunal qualificador realitzarà una entrevista personal a les 25 primeres persones
aspirants que hagin superat les fases anteriors.
L’entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions vinculades a
les funcions pròpies del lloc de treball i respecte de l’experiència professional, formació
acadèmica i professional, per valorar l’adequació de les persones aspirants a les
condicions i característiques del lloc de treball.
Aquesta prova no és eliminatòria i la puntuació màxima serà de 2 punts.
8. Constitució de la borsa de treball
Acabada la qualificació, les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu, en
ordre de puntuació, conformaran una borsa de treball per a realització de treballs
temporals, substitucions i interinitats com a auxiliar administratiu/va.
La crida a les persones de la borsa, seguirà l'ordre de prelació establert però haurà de
tenir en compte les següents condicions:
- Idoneïtat de l'aspirant al lloc concret a cobrir.
- Disponibilitat per cobrir el lloc.
- Priorització de les persones en situació d'atur respecte de les ocupades.
El rebuig de dues ofertes de contracte o nomenament en un període de 6 mesos
comportarà que la persona aspirant decaigui definitivament de la borsa.
9. Supletorietat.
En tot allò no previst en aquestes bases, s'aplicaran les bases reguladores generals per a
l’ ingrés a la plantilla de personal municipal aprovades el 16 de febrer de 2009 per la
Junta de Govern Local (Butlletí Oficial de la Província núm. 60 de data 11/03/09).
ANNEX 1: TEMARI
Tema 1. La Constitució Espanyola: drets fonamentals.
Tema 2.L’organització territorial de l’Estat. L’Administració Local: ens que l’integren i
regulació actual.
Tema 3. El Municipi: elements, organització i competències.
Tema 4. El Municipi de Sant Quirze del Vallès I. Principals aspectes de la seva història,
cultura i festivitats.
Tema 5. El Municipi de Sant Quirze del Vallès II. Aspectes geogràfics i poblacionals.
Tema 6. L’organització pròpia de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Tema 7. L’òrgan administratiu:òrgans unipersonals i òrgans col·legiats.
Tema 8. L’acte administratiu.

40/68

Tema 9. El procediment administratiu: concepte i regulació. Idea general de la seva
iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Recursos administratius.
Tema 10. La notificació dels actes administratius.
Tema 11. El registre d’entrada i sortida de documents. Requisits en la presentació de
documents.
Tema 11. Activitat de foment de l’Administració: les subvencions.
Tema 12. Tipologia de béns dels ens locals.
Tema 13. El concepte de servei públic. Formes de gestió dels servies públics: la gestió
directa i la gestió indirecta.
Tema 14. La funció pública local: drets i deures dels funcionaris públics locals.
Tema 15. Les fases de despesa del pressupost.
Tema 16. Hisendes locals: impostos locals.
Tema 17. L’arxiu: concepte i funcions.
Tema 18. L’atenció al públic: acolliment i informació.
Tema 19. Drets dels ciutadans a la informació: l’accés als arxius i els registres.
Tema 20. La potestat sancionadora dels ens locals.”
Segon.- Publicar l’anunci d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i el text íntegre a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació.

9.3.

Convocatòria i bases reguladores específiques per a la constitució,
mitjançant procés selectiu, una borsa de treball de conserges per a la
realització de treballs temporals, substitucions i interinitats de
conserges de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Convocar i aprovar les bases específiques per a la constitució, mitjançant
procés selectiu, una borsa de treball de conserges per a la realització de treballs
temporals, substitucions i interinitats de conserges de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, en els termes següents:
“1.- Definició i objecte de la convocatòria.
La present convocatòria té per objecte la creació, amb caràcter temporal, d’una Borsa de
Treball de conserges pel sistema d’oposició per proveir possibles places vacants, tant de
personal laboral temporal com funcionari interí/ina, que en un període de dos anys puguin
sorgir a la plantilla d’aquest Ajuntament, enquadrades en l’escala general, subescala
auxiliar, grup de classificació AP, segons els articles 76 i 77 del Text Refós de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.
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2. Condicions del lloc de treball i retribucions

El règim de jornada i horaris s’adequarà a les necessitats del servei, podrà comportar
torns de tarda i/o torns de treball en cap de setmana i s’aplicarà conforme a les previsions
recollides en el contracte i d’acord amb l’Acord de Condicions i/o Conveni Col·lectiu del
personal de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Les contractacions podran ser a
temps parcial.
Les retribucions mensuals del lloc de treball seran: sou base del Grup Professional,
complement de destí d’entrada nivell 10, complement específic 684,56 euros.
3.- Condicions de les persones aspirants:
Per a ésser admesos al present procediment, els aspirants hauran de complir els
següents requisits:
j)

Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels estats membres de la Unió
Europea. Igualment podrà ser admès/a qui tingui la condició de cònjuge espanyol
o de nacional d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin
separats d dret, siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat dependents.
Igualment, s’estendrà a les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats
internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, en els
que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.
k) No haver estat mai separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Estat,
les Comunitats Autònomes o l’Administració Local i no trobar-se inhabilitat/da per
a l’exercici de funcions públiques.
l) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les
funcions corresponents.
m) Posseir coneixements suficients de les dues llengües oficials a Catalunya a nivell
oral i escrit.
Respecte la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, que faci a la
persona apta per desenvolupar les seves funcions, equivalents al nivell B. Si la
persona proposada no disposa del nivell B o certificat equivalent, haurà de fer una
prova, el resultat de la qual serà d’apte/a o no apte/a.
En el cas de la llengua castellana: els aspirants admesos en el procés selectiu que
no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el nivell superior de
coneixements de llengua castellana, documentalment en una de les tres opcions
següents:
1.- Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
2.- Diploma d’espanyol ( nivell superior) que estableix el Reial Decret 1137/2002,
de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat
totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.
3.- Certificat d’aptitud en espanyol per estrangers expedit per les escoles oficials
d’idiomes.
En cas contrari, aquest coneixement s’acreditarà mitjançant la superació de la
corresponent prova en la fase d’oposició. Aquesta prova es qualificarà com a apte
o no apte.
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n) Tenir complerts 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa, en la
data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. L’acreditació s’efectuarà
mitjançant fotocòpia del DNI o document identificatiu legal equivalent vigent.
o) Tenir un títol de graduat escolar, graduat en educació secundària, cicle formatiu
de grau mitjà, formació professional de primer grau o equivalent, o superior.
p) No estar afectat/ada per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei
53/1984 de 26 de desembre que es refereix al personal al servei de les
administracions públiques.
q) Certificat negatiu d’antecedents penals per delictes sexuals, o almenys el
justificant d’haver-lo demanat dins el període de presentació d’instàncies

4.- Presentació de sol·licituds:
i)

Les instàncies per sol·licitar prendre part al procés selectiu, en la que els/les
aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les
condicions que s'exigeixen a la tercera base, es dirigiran a la presidenta de la
Corporació, en el termini de 20 dies naturals comptats des del dia següent al
de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província,
o bé es podran trametre per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. Si el darrer dia de presentació
d’instàncies coincidís en dissabte, s’entendria el termini prorrogat fins el
primera dia hàbil següent.

j)

A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, tots els successius
anuncis, s'exposaran al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i al web municipal www.santquirzevalles.cat.

k) Les sol·licituds han d’anar acompanyades de: fotocòpia de DNI, NIE o
passaport en vigor; fotocòpia o certificat de la titulació requerida; fotocòpia del
certificat acreditatiu dels coneixements de català de nivell de suficiència B,
equivalent o superior; fotocòpia, en cas de persones aspirants que no tinguin
nacionalitat espanyola, de la certificació de coneixements superiors de
Castellà; un currículum vitae. També hauran d’acompanyar carta acreditativa
d’haver abonat l’import dels drets d’examen fixats a les Ordenances Fiscals en
el moment de presentar la sol·licitud.
l)

Finalitzat el període de presentació d'instàncies es dictarà resolució,
mitjançant decret, en el termini màxim d'un mes, que es publicarà en el tauler
d'anuncis de la Corporació i de la web municipal, en la que es declararà
aprovada provisionalment la llista dels i les aspirants admesos i exclosos. En
l'esmentada resolució, s'indicarà els llocs en què es troben exposades al
públic les llistes completes certificades dels aspirants admesos i exclosos i els
motius d'exclusió (que serà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web
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municipal si no es diu el contrari). En la mateixa resolució es determinarà la
data, l'hora i el lloc de realització del 1r exercici, i si s'escau, la composició
nominal de l'òrgan de selecció.
m) Els aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de
la publicació de la resolució indicada, per formular davant del president de la
corporació, les reclamacions o subsanacions que creguin oportunes, i/o
aportar la documentació requerida a la convocatòria, d'acord amb el que
disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, adreçades a
esmenar els defectes que hagin causat la seva exclusió o els que s'hagin
pogut produir per omissió o error. Si en el termini de 10 dies hàbils no s'ha
produït cap reclamació, al·legació o esmena, la llista passarà a ser
automàticament definitiva, sense necessitat de nova publicació.
n) Les reclamacions, al·legacions o esmenes presentades es resoldran en els 30
dies naturals següents a l'acabament del termini previst per a la seva
presentació. El President de la Corporació o autoritat en qui hagi delegat
estimarà o desestimarà les reclamacions formulades i notificarà la seva
resolució a les persones interessades. Si s'escau, dictarà la corresponent
resolució de rectificació del llistat d'admesos i exclosos que s'anunciarà en el
tauler d'anuncis de la corporació. No obstant això, la publicació referida podrà
ser substituïda per una notificació personal a cadascun dels aspirants, d'acord
amb l'article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
o) Transcorregut aquest període sense que s'hagi dictat resolució, les
reclamacions, al·legacions o esmenes s'entendran com desestimades.
p) A l'efecte d'admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les
dades que aquestes facin constar a la sol·licitud.

La taxa per drets d’examen d’aquesta convocatòria, d’acord amb l’ordenança fiscal, és de
5,16 euros. No obstant això, resten exempts les persones aspirants que es trobin en
situació de desocupació i que no percebin cap prestació econòmica, segons certificat
expedit per l’oficina del servei d’ocupació corresponent, o bé persones que acreditin una
discapacitat igual o superior al 33 per cent, mitjançant certificat emès per la institució
competent.
5. Admissió de les persones aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, la presidenta de la Corporació, o
autoritat en qui hagi delegat, dictarà resolució, en el termini màxim d’un mes, declarant
aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos, aquesta resolució assenyalarà la
composició del tribunal qualificador, així com la data, l’hora i el lloc de començament de
les proves.
Dita resolució es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament.
Es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a al·legacions i possibles reclamacions que
seran resoltes en els 30 dies següents. En cas de no presentar-se al·legacions, la llista
provisional esdevindrà definitiva sense necessitat d’un nou acord.
6. Tribunal qualificador
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El Tribunal Qualificador que es constituirà per valorar el procés selectiu, estarà integrat
per:
- Un/ a president/a,
- Dos funcionaris de la mateixa Corporació
- Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
- Un/a secretari/a que assistirà amb veu i vot
- Els respectius suplents
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat dels seus
membres, siguin titulars o suplents i, en tot cas, la del/de la president/a i el/la secretari/a.
Les decisions del tribunal s’adoptaran per majoria de vots dels presents, resolent, en cas
d’empat, el vot de qualitat del president/a.
Podrà assistir en el desenvolupament del procés selectiu un membre designat per la
representació del personal de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que actuarà amb
veu però sense vot.
7. Procés selectiu
d) Prova de coneixements
Aquesta prova consistirà en respondre un qüestionari tipus test, de 25 preguntes amb 3
respostes alternatives, sobre el temari annex aquestes bases i coneixements propis del
lloc a proveir, en un temps màxim de 30 minuts.
La prova és eliminatòria. La puntuació màxima de la prova serà de 10 punts i per superarla caldrà obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts.
a) Prova de català
Les persones aspirants que hagin superat la primera prova i que no hagin acreditat el
nivell de suficiència ( B) de català, hauran de realitzar una prova de nivell. Aquesta serà
qualificada com a Apte/a o No Apte/a, de forma que les persones que no hagin acreditat
el nivell corresponent no passaran a la fase d’entrevista.
b) Entrevista
El tribunal qualificador realitzarà una entrevista personal a les 25 primeres persones
aspirants que hagin superat les fases anteriors.
L’entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions vinculades a
les funcions pròpies del lloc de treball i respecte de l’experiència professional, formació
acadèmica i professional, per valorar l’adequació de les persones aspirants a les
condicions i característiques del lloc de treball.
Aquesta prova no és eliminatòria i la puntuació màxima serà de 2 punts.
8. Constitució de la borsa de treball
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Acabada la qualificació, les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu, en
ordre de puntuació, conformaran una borsa de treball per a realització de treballs
temporals, substitucions i interinitats com a auxiliar administratiu/va.
La crida a les persones de la borsa, seguirà l'ordre de prelació establert però haurà de
tenir en compte les següents condicions:
- Idoneïtat de l'aspirant al lloc concret a cobrir.
- Disponibilitat per cobrir el lloc.
- Priorització de les persones en situació d'atur respecte de les ocupades.
El rebuig de dues ofertes de contracte o nomenament en un període de 6 mesos
comportarà que la persona aspirant decaigui definitivament de la borsa.
9. Supletorietat.
En tot allò no previst en aquestes bases, s'aplicaran les bases reguladores generals per a
l’ ingrés a la plantilla de personal municipal aprovades el 16 de febrer de 2009 per la
Junta de Govern Local (Butlletí Oficial de la Província núm. 60 de data 11/03/09).

ANNEX 1: TEMARI

Tema 1. L’organització territorial de l’Estat. L’Administració Local: ens que l’integren i
regulació actual.
Tema 2. El Municipi: elements, organització i competències.
Tema 3. El Municipi de Sant Quirze del Vallès I. Principals aspectes de la seva història,
cultura i festivitats.
Tema 4. El Municipi de Sant Quirze del Vallès II. Aspectes geogràfics i poblacionals.
Tema 5. L’organització pròpia de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Tema 6. L’òrgan administratiu: òrgans unipersonals i òrgans col·legiats.
Tema 7. El procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització.
Tema 8. El registre d’entrada i sortida de documents. Requisits en la presentació de
documents.
Tema 9. La notificació.
Tema 10. L’atenció al públic: acolliment i informació. Drets dels ciutadans a la informació:
l’accés als arxius i els registres. Els serveis d’informació i de reclamació administrativa.”
Segon.- Publicar l’anunci d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i el text íntegre a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació.

9.4.

Aprovació del Protocol per a l'eradicació de l'assetjament sexual, per raó
de sexe, gènere i/o d'orientació sexual a l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès

ANTECEDENTS DE FET
1. El Pla intern d’igualtat de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, aprovat pel Ple
Municipal del 25 d’abril de 2013, recull com a mesura prioritària l’elaboració, aprovació
i difusió d’un protocol de prevenció i actuació davant l’assetjament sexual, en
compliment amb la legislació vigent.
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2. Per tal d’implementar aquesta mesura, l’any 2015 es sol·licita suport tècnic a la
Diputació de Barcelona per a la seva elaboració, recurs que la gerència dels Serveis
d’Igualtat i Ciutadania d’aquesta administració aprova mitjançant decret en data 20
d’abril de 2015.
3. El dia 29 d’abril de 2016 es presenta a la Mesa General de Negociació una proposta
de protocol elaborada conjuntament pel servei de Coeducació i Polítiques de Gènere i
el Servei de RRHH, amb el suport de la l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils, i
s’introdueixen les modificacions aportades per les persones membres d’aquesta Mesa,
donant com a resultat el present protocol que es porta a aprovació.
4. D’acord amb l’informe tècnic emès el 10 de maig de 2016.
FONAMENTS DE DRET
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
sobre infraccions i sancions de l’ordre social.
Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes
Llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
Llei 5/2008 del dret de les dones per a l’eradicació de la violència masclista
Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la que es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de
23 de novembre, del Codi Penal.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el Protocol per a l’eradicació de l’assetjament sexual, per raó de
sexe, gènere i/o d’orientació sexual a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès següent:
Protocol per a l’eradicació de l’assetjament sexual, per raó de sexe, gènere i/o orientació
sexual a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
1. INTRODUCCIÓ
La violència contra les dones constitueix l’expressió més greu i devastadora de la
discriminació per raó de gènere i a la vegada atempta contra els drets fonamentals
com a la vida, la dignitat, la integritat física i moral, la llibertat sexual i el dret al treball.
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La presència de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe en l’entorn
laboral és una manifestació de l’exercici de la violència contra les dones i és un dels
obstacles que han hagut d’enfrontar en la seva entrada al mercat de treball formal.
La discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i expressió de
gènere, manifestada mitjançant l’homofòbia, bifòbia o transfòbia, també forma part de les
violències de gènere ja que continua sent una manifestació del propi sistema patriarcal
per excloure tot allò que no s’ajusta al model sexe-gènere.
En la darrera dècada en coherència amb una major consciència i sensibilitat envers la
gravetat i abast del problema, s’han produït avenços significatius en l’establiment de
mesures per prevenir-lo i abordar-lo.
L’aprovació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes (en endavant, Llei orgànica 3/2007) suposa una fita important en aquest
procés. La Llei estableix l’obligatorietat d’aquesta mesura. Així, l’article 48 recull expressament que “les empreses han de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament
sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments específics per prevenir-los i
per donar curs a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui n’hagin estat
objecte. Amb aquesta finalitat es poden establir mesures que s’han de negociar amb els
representants dels treballadors, com ara l’elaboració i difusió de codis de bones
pràctiques, la realització de campanyes informatives o accions de formació”.
En aquest sentit, també cal destacar la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones
a eradicar la violència masclista on es fa menció, per primera vegada, de la presència
de la violència envers les dones en l’àmbit laboral a través de l’assetjament sexual, per
raó de sexe i orientació sexual.
La recent aprovada Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia,
la bifòbia i la transfòbia estableix per primera vegada accions i mesures per a la nodiscriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere en
l’àmbit laboral.
Per aquest fets detallats, l’objectiu principal del Protocol és articular les vies de
prevenció, protecció i resposta contra.
2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 1
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha de vetllar perquè els drets fonamentals no
siguin mai vulnerats amb l’adopció d’aquelles mesures que siguin necessàries per acabar
amb situacions d’aquesta tipologia i per prevenir conductes inadequades que fomentin la
seva aparició.
El present protocol s’elabora amb la finalitat que serveixi de guia i d’instrument de treball
per a totes les parts integrants de la Corporació i disposin d’informació i la formació, si
escau, per saber atendre, actuar i resoldre d’una manera àgil i eficaç les situacions que
puguin esdevenir a l’àmbit laboral, dins d’un entorn de màxima confidencialitat i seguretat
cap a la persona afectada i de respecte envers la seva integritat i dignitat.
D’acord amb aquests principis, Sant Quirze del Vallès declara que l’assetjament sexual,
per raó de sexe, gènere i orientació sexual no seran permesos ni tolerats sota cap
circumstància. No han de ser ignorats. I seran sancionats amb contundència.

1
La prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe a l’empresa.
Departament de Treball. Generalitat de Catalunya, 2010.
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Per aconseguir aquest propòsit:
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès DEMANA que cada una de les persones de
l’organització, i especialment aquelles amb autoritat sobre altres, assumeixin les
seves responsabilitats:
•

Evitant aquelles accions, comportaments o actituds de naturalesa sexual,
amb connotacions sexuals, o que es fan per raó del sexe, de l’orientació
sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere d’una persona, que són o
puguin resultar ofensives, humiliants, degradants, molestes, hostils o
intimidatòries per algú.

•

Actuant de forma adequada i solidària davant d’aquests comportaments
o situacions, d’acord amb les orientacions que estableix aquest protocol: no
ignorant-los, no tolerant-los, no deixant que es repeteixin o s’agreugin, posantlos en coneixement i demanant suport a les persones adequades, donant
suport a aquelles persones que els puguin estar patint.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es COMPROMET A:
•

Difondre el protocol i facilitar oportunitats d’informació i formació per a
tots els seus membres i, en especial, l’equip directiu per contribuir a crear
una major consciència sobre aquest tema i el coneixement dels drets,
obligacions i responsabilitats de cada persona.

•

Donar suport i assistència específica a les persones que puguin estar
patint aquestes situacions, nomenant una persona/una relació de persones amb la formació i aptituds necessàries per a aquesta funció.

•

Articular i donar a conèixer les diferents vies de resolució d’aquestes
situacions dins de l’empresa.

•

Promoure una cultura preventiva enfront aquestes tipologies
d’assetjament mitjançant accions informatives i formatives adreçades al
personal laboral.

Garantir que no s’admetran represàlies envers la persona assetjada que presenti
queixa o denúncia interna o les persones que participin d’alguna manera en el
procés de resolució. El Protocol que acompanya aquesta declaració concreta aquests
compromisos i serà revisat periòdicament.
Signat,

Elisabeth Oliveras i Jorba
Alcaldessa de Sant Quirze del Vallès.

Representació de les persones
treballadores.
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3. MARC CONCEPTUAL

∗

3.1 Assetjament sexual
El constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat d’índole
sexual que tingui com objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una
persona o crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.
L’assetjament sexual es distingeix de les aproximacions lliurament acceptades o
tolerades i recíproques en la mesura que les conductes no són desitjades per la
persona que les rep

A títol d’exemple, i sense ànim excloent ni limitador, es considera que els següents
comportaments, per si sols o conjuntament amb altres, poden evidenciar
l’existència d’una conducta d’assetjament sexual:
 Verbal 2
•

Fer comentaris sexuals obscens

•

Fer bromes sexuals ofensives

•

Formes d’adreçar-se denigrants o obscenes

•

Difondre rumors sobre la vida sexual d’una persona

•

Preguntar o explicar fantasies, preferències sexuals

•

Fer comentaris grollers sobre el cos o l’aparença física

•

Parlar sobre les pròpies habilitats / capacitats sexuals

•

Invitacions persistents per participar en activitats socials lúdiques, tot
i que la persona objecte de les mateixes hagi deixat clar que resulten no desitjades i inoportunes

•

Oferir / fer pressió per concretar cites compromeses o trobades
sexuals

•

Demandes de favors sexuals

 No verbal
•

Mirades lascives al cos

•

Gestos obscens

•

Ús de gràfics, vinyetes, dibuixos, fotografies o imatges d’Internet de
contingut sexualment explícit

∗

S’ha agafat com a model les definicions de la Guia per a l’eradicació de l’assetjament sexual,
per raó de sexe i/o orientació sexual. Generalitat de Catalunya, 2010.
2
Protocol per a la prevenció i Resolució de Queixes vinculades a l’Assetjament Sexual. Oficina
Internacional de Treball. De, La prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament
per raó de sexe a l’empresa. Departament de Treball. Generalitat de Catalunya, 2010.

50/68

•

Cartes, notes o missatges de correu electrònic de contingut sexual
de caràcter ofensiu

 Físic
•

Apropament físic excessiu

•

Arraconar; buscar deliberadament quedar-se a soles amb la persona
de forma innecessària

•

El contacte físic deliberat i no sol·licitat (pessigar, tocar, massatges
indesitjats)

•

Tocar intencionadament o accidentalment les parts sexuals del cos.

3.2 Assetjament per raó de sexe
El constitueix un comportament no desitjat basat en el sexe d’una persona en ocasió
de l’accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, l’ocupació o la
formació, que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat de
la persona o la seva integritat física o psíquica o de crear-li un entorn intimidador,
hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.

A títol d’exemple, i sense ànim excloent ni limitador, es consideren comportaments susceptibles de ser assetjament per raó de sexe, entre d’altres:
• Conductes discriminatòries pel fet de ser una dona.
• Ridiculitzar, menystenir les capacitats, habilitats i el potencial intel·lectual
de les dones.
• Utilitzar humor sexista.
• Menystenir la feina feta per les dones.
• Ridiculitzar les persones que assumeixen tasques que tradicionalment ha
assumit l’altre sexe.
• Ignorar aportacions, comentaris o accions (excloure, no prendre seriosament).
3.3. Assetjament per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i expressió de
gènere
El constitueix un comportament no desitjat basat en l’orientació sexual, la identitat
de gènere o l’expressió de gènere d’una persona en ocasió de l’accés al treball
remunerat, la promoció en el lloc de treball, l’ocupació o la formació, que tingui com a
objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat de la persona o la seva
integritat física o psíquica o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant,
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humiliant, ofensiu o molest.
A títol d’exemple, i sense ànim excloent ni limitador, es consideren comportaments
susceptibles de ser assetjament per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i
expressió de gènere, entre d’altres:
• Mostrar conductes discriminatòries pel fet de ser gai, lesbiana home,
dona bisexual, transsexual, transgènere o intersexual.
• Negar les possibilitats de promoció laboral pel fet de ser gai, lesbiana,
bisexual, transsexual, transgènere o intersexual.
• Denegar arbitràriament els permisos als quals té dret (permís per
matrimoni, excedències, permís de maternitat i paternitat, etc.).
• En matèria de prevenció de riscos, parlar de les persones gais, lesbianes,
bisexuals, en general, com a grups de risc de transmissió de la sida.
• Utilitzar humor sexista sobre persones gais, lesbianes, bisexuals,
transsexuals, transgènere, intersexuals en general, o sobre la persona
treballadora en concret.
• Ridiculitzar les persones gais, lesbianes, bisexuals, transexuals,
intersexuals estereotipant-les en professions específiques.
• Fer comentaris homòfobs i insults basats en l’orientació sexual, utilitzant
termes grollers i expressions ofensives.
• Fer gesticulacions ofensives ridiculitzant la manera de caminar o de
gesticular d’una persona (gesticulacions excessivament femenines referintse a un home, o excessivament masculines referint-se a una dona), amb
l’objectiu d’ofendre o de provocar el riure de companys i companyes de
feina
• Anomenar una persona que està en procés de reassignació sexual o que
ja ha finalitzat aquest procés pel nom que tenia abans d’iniciar-lo.
• Tractar una persona que està en procés de reassignació sexual o que ja
ha finalitzat aquest procés com si fos del gènere contrari al nou sexe.
• No deixar que una persona que està en procés de reassignació sexual o
que ja ha finalitzat aquest procés faci servir els vestuaris i els lavabos
propis del seu nou gènere.
3. 4 Elements clau
•

Comportament no desitjat, puntual o sistemàtic, que rep una persona
amb caràcter/connotacions sexuals, relacionat amb el seu sexe i
amb l’orientació i/o opció sexual d’aquesta.

•

Conducta de naturalesa sexual o amb connotacions sexuals inclouen un
ventall de comportaments molt ampli i abasten des d’accions aparentment innoqües (bromes ofensives, comentaris grollers o denigrants sobre l’aparença física d’una persona) fins a accions que són
manifestament greus i constitueixen per elles mateixes delicte penal
(forçar algú a mantenir relacions sexuals, etc.).
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•

L’atemptat contra la dignitat de la persona i la seva integritat
psíquica, creant un entorn intimidatori, hostil, degradant, ofensiu i
humiliant.

•

Inexistència d’intencionalitat d’aquell que inicia les accions ofensives no
l’exonera de responsabilitat (en cas contrari, la persona assetjada es
veuria obligada a acceptar i tolerar tot tipus de conducta ofensiva en
aquells casos en els quals no hi ha intenció de perjudicar).

•

Creació d’un entorn intimidatori, hostil i humiliant, en la majoria dels casos, és necessària una pauta repetitiva de conductes o accions
ofensives.

•

Comportaments aïllats o infreqüents, si són prou greus, poden ser
suficients per ser qualificats com assetjament sexual. En altres
casos serà necessari que hi hagi una pauta d’insistència i repetició
d’accions i conductes ofensives.

•

L’Assetjament pot ser verbal, no verbal i físic.

3.5 Factors de risc i/o aspectes de major vulnerabilitat 3
Qualsevol persona pot ser susceptible de patir assetjament sexual, per raó de
sexe, per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, no
obstant això els estudis realitzats mostren que són les dones les que
pateixen de forma majoritària l’assetjament 4.
Per tant, cal tenir cura de les següents situacions de vulnerabilitat:
•

Dones soles amb responsabilitats familiars (mares solteres, viudes,
separades i divorciades).

•

Dones que accedeixen per primera vegada a sectors professionals o
categories tradicionalment masculines.

•

Dones joves que acaben d’aconseguir la seva primera feina
(generalment de caràcter temporal).

•

Dones grans.

•

Dones amb discapacitats.

•

Dones immigrades i que pertanyen a minories ètniques.

3

Guia per l’eradicació de l’assetjament sexual, per raó de sexe i/o orientació sexual. Generalitat
de Catalunya, 2010.
4
Per exemple: Acoso sexual y acoso por razón de sexo: actuación de las Administraciones
Públicas y de las Empresas, en Estudio sobre la aplicación de la ley orgánica 3/2007, de 22 de
mazo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Ed. Consejo General del Poder Judicial i
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya, Barcelona,
2011.
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•

Dones amb contractes eventuals i temporals; dones subcontractades.

•

Persones gais,
transgènere.

•

Homes joves, especialment, quan l’assetjament és vertical/descendent.

lesbianes,

bisexuals,

intersexuals,

transsexuals,

També cal tenir en compte aquelles situacions d’assetjament que poden estar
presents durant l’embaràs i la maternitat. En aquests casos, les dones es
veuen forçades a renunciar de forma subtil als seus drets o lloc de treball ja
sigui en el moment de comunicar el seu embaràs, quan s’incorporen al treball
després de gaudir del permís de maternitat o, òbviament, quan sol·liciten els
drets que els són reconeguts per estar en alguna d’aquestes dues situacions.
Aquestes situacions impliquen una vulneració del dret a la protecció en matèria
de seguretat i salut laboral que determina la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de prevenció de riscos laborals contemplat a l’article 25. Protecció de
treballadors especialment sensibles a determinats riscos i a l’article 26.
Protecció a la maternitat.
Així com la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista també fa incidència a determinades situacions de
vulnerabilitat davant la violència masclista 5.
3.6 Tipologies d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, gènere i/o
d’orientació sexual
En funció de l’objectiu de l’assetjament, es distingeix entre:
•

Assetjament d’intercanvi (o quid pro quo). Es força la persona
assetjada a escollir entre sotmetre’s als requeriments sexuals o perdre
certs beneficis o condicions en el treball –incorpora el xantatge sexual -.
La negativa de la persona a una conducta de naturalesa sexual s’utilitza
per negar-li l’accés a la formació, l’ocupació, la promoció, l’augment de
salari o qualsevol altra decisió sobre la feina. Implica un abús d’autoritat,
d’una persona jeràrquicament superior en la relació laboral, sobre una
persona subordinada.

•

Assetjament ambiental. És el comportament que crea un ambient
laboral intimidatori, hostil, humiliant, ofensiu a través de comentaris de
naturalesa sexual, bromes, etc. (normalment requereixen insistència i
repetició de les accions, en funció de la gravetat del comportament) per
a la persona que és objecte d’assetjament.

En funció del tipus de vincle que hi ha entre la persona assetjadora i la persona
assetjada:

5

Art.36 Referència a dones grans; art.66 dones migrades; art.70 dones transsexuals; Art.71
dones amb discapacitat; Art. 72 dones amb VIH; art. 73 dones gitanes i art.75 dones amb
mutilació genital femenina.
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Vertical descendent
Horitzontal
De comandament a subordinat/a
Entre companys/es

Vertical ascendent
De subordinat/a o grup subordinats/es a
Comandament

4. FASES DE L’ASSETJAMENT A LA FEINA

6

L’assetjament es pot presentar dins d’aquesta lògica en el temps, tot i que pot produirse de diferents maneres i manifestacions.
Assetjament
Fase 1. Factors Previs

Fase 2. Aïllament o atac als punts febles
Fase 3. Assetjament directe

Seguint l’esquema indicat, en una primera fase, l’agressor/a visualitza la persona a
assetjar creant un espai de confiança que li permet observar els seus punts febles.
Aquest espai de confiança també es percebut per la resta de companys/es de treball. Un
cop superat aquest període inicial, i tenint ja a l’abast aquells aspectes més febles de la
víctima, l’assetjador/a utilitzarà un seguit d’accions subtils i de difícil detecció per tal
d’aïllar l’assetjat/a dels seus companys/es de treball. I, finalment, com a tancament del
cicle, es produeix el que s’anomena assetjament directe, on l’agressor/a actua
directament sobre la persona assetjada creant-li un aïllament total amb la resta de
companys/es.

6

Font: Hirigoyen; Piñuel. El acoso moral en el trabajo, Paidós, Barcelona, 2001.
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5. OBJECTIUS DEL PROTOCOL

L’objectiu general d’aquest protocol es crear una eina de treball que possibiliti la
prevenció, detecció i actuació davant de casos d’assetjament sexual i/o discriminació per
raó de sexe, gènere i/o orientació sexual a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
5.1 Objectius específics
•

Formar, informar i sensibilitzar al conjunt del personal municipal facilitant els
criteris per identificar les possibles casuístiques i aplicar les mesures per tal
de prevenir-les.

•

Diagnosticar la situació actual envers l’assetjament sexual i l’assetjament
per raó de sexe, gènere i/o orientació sexual a l’organització.

•

Crear un circuit d’accés, comunicació i resolució àgil.

•

Definir persones responsables i funcions del protocol.

6. ÀMBIT APLICACIÓ I CONFIDENCIALITAT

L’àmbit d’aplicació el constitueixen totes les persones treballadores de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, independentment de quin sigui el seu nivell jeràrquic o categoria
professional. També, als càrrecs electes, personal de confiança i/o assessorament o
qualsevol persona que tot i no ser personal propi de plantilla, disposi d’una relació
contractual de tipus laboral o de servei amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Així, l’assetjament sexual, per raó de sexe, gènere i/o d’orientació sexual es pot produir
entre companys/es, supervisors/es, subordinats/des, però també es considera assetjament laboral el que es produeix per part d’una persona vinculada d’alguna forma a
l’empresa externa: clientela, personal proveïdor, persones que sol·liciten un lloc de
treball, persones en procés de formació (persones becàries, estudiants en pràctiques),
persones d’altres empreses que presten els seus serveis en els equipaments i
instal·lacions, etc.
La responsabilitat de l’empresa abasta:
•
•

La protecció a les persones de l’empresa davant conductes
d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual identitat de gènere
i expressió de gènere per part de persones externes.
La protecció a persones externes vinculades a l’empresa, encara que
no tinguin un vincle laboral directe amb la mateixa 7.

La confidencialitat de la informació generada, així com la intimitat de la persona
afectada, serà tractada amb la màxima cautela i només podran tenir-hi accés les
persones que formen part de la Comissió de detecció i seguiment.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ
7. COMISSIÓ DE DETECCIÓ, VALORACIÓ I SEGUIMENT

7

Aquesta consideració pren rellevància, atès que cada vegada es més comú que en un mateix
equip de treball coincideixin persones adscrites formalment a d’altres empreses, com a resultat
de diverses formes de col·laboració empresarial.
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Per tal de fer operatiu el Protocol es crea la Comissió de detecció, valoració i seguiment
que tindrà com a funcions la recepció dels casos, recollida de tota la informació i anàlisi,
elaboració de l’informe de conclusions i el seu seguiment.
7.1 Funcions
•

Recepció de les denúncies rebudes.

•

Recopilació de la informació i anàlisi de la situació.

•

Proposta d’actuació.

•

Redacció Informe de conclusions i seguiment del cas.

7.2 Persones membres Comissió.
La Comissió estarà integrada per les següents persones:
•

1 representant polític/a

•

1 persona responsable de Recursos Humans

•

1 tècnic/a de prevenció de Riscos Laborals

•

1 tècnic/a responsable del SIAD-CIRD

•

1 assessor/a jurídica

•

3 persones representants dels treballadors i treballadores (delegats/des de
prevenció o aquelles designades per la mateixa representació).

Es procurarà que la Comissió estigui formada per persones dels dos sexes cercant, així,
la tendència a la paritat i entenent-la amb una distribució per sexes del 40% -mínim- 60%
-màxim- tant de dones com d’homes.
La Comissió es reunirà les vegades que consideri oportunes per tal de realitzar les
tasques assignades i en funció dels casos i/o denúncies rebudes trobant-se, de forma
ordinària i mínima, un cop a l’any per tal de compartir aquells aspectes que puguin
millorar el funcionament de la mateixa.
Finalment, apuntar que si la Comissió considera necessària la intervenció d’algun agent
o personal expert en la temàtica s’hi podrà acollir en qualsevol de les fases del procés.
8. PROCEDIMENT

Els processos cal que siguin abordats tenint en compte els següents principis bàsics i
fonamentals :
•

Confidencialitat.

•

Coordinació.

•

Objectivitat.
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La persona que vulgui transmetre a l’Ajuntament que considera que està patint una
situació d’assetjament sexual, per raó de sexe i orientació sexual, identitat de gènere o
expressió de gènere, ho podrà fer per les següents vies :
a) Interna
1. Verbal

2. Escrita

•

•

Qualsevol de les persones integrants de la
Comissió.

•

Cap o superior, que ho traslladarà a la
Comissió.

•

Representants legals de les persones
treballadores o mitjançant una tercera
persona de confiança.

Mitjançant la Carta de Comunicació
d’Assetjament sexual i per raó de sexe,
gènere i/o orientació sexual– mirar Annex -.

 Les comunicacions es podran fer arribar a la
persona responsable del Servei de Recursos
Humans de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.

La comunicació escrita, així com qualsevol documentació que s’acompanyi per
argumentar el cas denunciat, es farà arribar en un sobre tancat per garantir la
confidencialitat de les dades. Es podrà lliurar directament a Recursos Humans o a través
de les mateixes persones a les que se’ls pot comunicar verbalment, que la traslladaran a
RRHH.
En el cas que la no la presenti directament la persona afectada, s’haurà d’incloure el
seu consentiment exprés i informat per iniciar les actuacions d’aquest Protocol 8.
Si la persona no dóna el consentiment per fer l’estudi del cas que l’afecta, les persones
de la Comissió portaran a terme les actuacions que considerin oportunes en l’àmbit
psicosocial a la unitat on està ubicada i actuaran conseqüentment, establint les mesures
correctores que considerin oportunes 9. La primera actuació inclourà haver informat
prèviament a la persona afectada.
b) Externa
1. Via Administrativa

8

•

Interposar denúncia.
Inspecció de Treball de la
Generalitat de Catalunya.

Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament
psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i d’altres discriminacions a la feina.
Departament de Governació i Administracions Públiques. Direcció General de Funció Pública.
Generalitat de Catalunya. Pàg. 8.
9
Ídem. Pàg. 8.
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2. Via Judicial
•

Ordre social. Interposar una
demanda.

•

Ordre penal. Presentar una
querella

Per altra banda, si la persona suposadament assetjada necessita o vol rebre
assessorament per part de l’Ajuntament de a quina via acollir-se (via Administrativa –
Inspecció de Treball- o via judicial –externa-) és important tenir en compte els següents
elements 10 :
•

La gravetat i l’abast de l’incident o incidents.

•

La posició de la presumpta persona assetjadora, en relació amb la persona
assetjada (especialment, si és un tipus d’assetjament vertical descendent).

• Si és el primer cop o s’han produït incidents abans.
•

La voluntat de la persona que pateix la situació –desig, expectatives, etc.-.

En tot cas, independentment de la via que s’adopti per part de la persona denunciant, la
Comissió es reunirà periòdicament per tal de fer un seguiment del cas i de portar a
terme les mesures cautelars que s’escaiguin. Els dos processos –intern o extern- no
s’exclouen entre sí.

9. ACTUACIONS

11

La Comissió es posarà en funcionament de forma immediata quan existeixi la Carta de
Comunicació d’Assetjament Sexual, per raó de sexe, gènere i/o orientació sexual per part
de la suposada persona assetjada i amb la seva conformitat – degudament signada -. Si
no existeix la seva conformitat s’actuarà segons les indicacions donades en
l’apartat anterior.
9.1 Fases

10

La prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe a l’empresa.
Departament de Treball. Generalitat de Catalunya, 2010.
11
Donem descripció de les actuacions internes - pròpies de l’Ajuntament -; com es descriu en
aquest document, si existeix per part de la persona denunciant la utilització de la via externa, la
Comissió també portarà a terme un seguiment i adoptarà els mesures que s’escaiguin.
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Investigació

Mesures Cautelars
si s’escauen

Informe conclusions

Accions

a) Investigació

En aquesta fase es recopilarà tota la informació referent a la carta-denúncia. Aquesta
carta serà rebuda pel personal del servei de RRHH, membres de la Comissió, qui
s’encarregarà de recollir la informació inicial sobre els fets i traslladar-la amb celeritat a la
resta de membres de la comissió a través del canal establert.
La Comissió valorarà la informació traslladada des del servei de RRHH i programarà les
actuacions oportunes per obtenir informació complementària.
En un primer moment, és important fer una entrevista separadament amb la persona –i
acompanyant, si ho sol·licita- que considera que estat o que és objecte d’una situació
d’assetjament sexual, per raó de sexe, gènere o orientació sexual i, també, la persona
denunciada. L’objectiu d’aquest primer acostament és doble 12:
•

Obtenir una primera aproximació del cas. És a dir, valorar l’origen del
conflicte i el risc al qual pot estar exposada la persona assetjada (grau
d’exposició, conseqüències, probabilitat).

•

Informar i assessorar la persona denunciant sobre els seus drets i sobre
totes les opcions i accions que pot emprendre.

Aquest primer contacte ens ajudarà la Comissió, en primer terme, a clarificar els fets, a
validar o no les proves aportades segons les valoracions que es realitzin de les
entrevistes que es mantinguin, a més de la persona denunciant, amb la persona
denunciada i els possibles testimonis, incloent a les persones responsables directes del

12

La prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe a l’empresa.
Departament de Treball. Generalitat de Catalunya, 2010.
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seu servei les quals seran informades sobre la garantia de confidencialitat de tot el
procés. I, en segon terme, a considerar si cal emprendre alguna mesura per limitar o
evitar els contactes entre la persona que presenta la queixa i la persona denunciada
(mesures cautelars).
En aquest primer moment, també, la Comissió haurà de valorar si és possible portar a
terme una resolució de caràcter informal. És a dir, resoldre la denúncia per mitjà d’una
solució ràpida i directa per les dues parts i per mitjà d’una persona intermediària –
membre de la Comissió -.
Tanmateix, si la persona suposadament assetjada té la necessitat i demana algun tipus
d’acompanyament o requereix d’algun suport psicològic –cosa que es recomanal’Ajuntament facilitarà les gestions per tal de facilitar aquests serveis. Per exemple, a
partir del CMIRD del propi Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
b) Informe de Conclusions
L’informe serà redactat per la persona responsable del servei de RRHH, el qual
englobarà les mesures correctores acordades i les principals conclusions fruit de la
fase d’investigació recopilades a l’acta de la reunió de la Comissió.
Si l’Informe qualifica com assetjament sexual, per raó de sexe, gènere i d’orientació
sexual els fets investigats caldrà 13 :
• Decidir sancions i altres mesures disciplinàries que s’imposaran a la
persona assetjadora.
•

Identificar les possibles vies de resolució.

•

Comunicar per escrit el resultat a les parts afectades, amb una síntesi
dels fets.

Posteriorment, caldrà informar a la persona que ha posat la denúncia de les mesures
disciplinàries que es prendran i del seu dret a recórrer la resolució en el cas de no
aconseguir el resultat desitjat.
Des de que es rep la denúncia al servei de RRHH (data de registre pròpia del servei) fins
a la seva resolució, el període estimat no superarà els 10 dies. Tanmateix, en funció de
cada cas i de la seva complexitat, poden existir situacions excepcionals però que en cap
cas han de superar els 20 dies laborables.
En el supòsit que no es pugui resoldre per aquesta via (informal) perquè es considerin els
fets evidents, demostrables i valorats com a faltes greus o molt greus respecte a
l’existència d’assetjament sexual, per raó de sexe, gènere i/o orientació sexual, des del

13

Prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe a l’empresa.
Departament de Treball. Generalitat de Catalunya, 2010.
Tanmateix, les sancions venen avalades, principalment, pel Codi Penal –art.184-, EBEP –
art.95.2 i el Reial Decret Legislatiu 5/2000 sobre infraccions i sancions en l’ordre social (veure
annex1. Marc Legal. Principals referències normatives).
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servei de RRHH, s’incoarà el corresponent expedient disciplinari d’acord amb la
normativa d’aplicació.
c) Accions
En funció de la valoració de la situació i la seva gravetat, es determinaran les accions a
aplicar.
Si la situació d’assetjament sexual, per raó de sexe, gènere o orientació sexual queda
demostrada, l’Ajuntament haurà d’imposar les sancions corresponents i pot implicar
l’obertura d’un expedient disciplinari a la persona assetjadora. Així mateix, haurà
d’emprendre les mesures oportunes per evitar la convivència en el mateix espai de
treball de persona assetjada i assetjador/a. En el cas que sigui la persona assetjada qui
canviï d’espai o departament, no serà, en cap cas, en detriment de les seves condicions
laborals.
És important que les sancions tinguin coherència amb la gravetat dels fets i que la
decisió es prengui, conjuntament, amb la representació de les persones treballadores.
Criteris a tenir en compte 14 :
•

Considerar l’assetjament sexual, per raó de sexe, gènere i orientació
sexual d’intercanvi vertical descendent com una falta molt greu,
ja que existeix una situació d’indefensió per part de la persona
assetjada i un abús de poder per part de la persona assetjadora.

•

En d’altres situacions també podran ser valorats com falta greu o
molt greu, segons cada cas.

•

Sancionar les conductes de represàlia que pot rebre la persona que
ha portat a terme la denúncia o contra d’altres que hagin col·laborat
en la investigació

•

Valorar situacions agreujants com la reincidència de la persona
assetjadora, que existeixin més d’una persona assetjada o la
inestabilitat laboral de la persona denunciant.

Malgrat això, si dels fets imputats se’n poden derivar responsabilitats penals, previ
informe jurídic es podrà adoptar la decisió d’iniciar les mesures legals que
corresponguin.
Dins d’aquestes accions, s’hauran de contemplar totes aquelles mesures preventives tal i
com ho estableix la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i homes.
Possibles accions a portar a terme 15 :
•

Planificar formació específica a la plantilla, especialment a les
persones de nova incorporació, comandaments i persones
directament relacionades amb el procés.

14

Segons recomanacions, Prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó
de sexe a l’empresa. Departament de Treball. Generalitat de Catalunya, 2010.
15
Recollides a, Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions
d’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i d’altres discriminacions a
la feina. Departament de Governació i Administracions Públiques. Direcció General de Funció
Pública. Generalitat de Catalunya.
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•

Elaborar instruments d’identificació prèvia per al conjunt de
treballadors/ores i comandaments.

•

Realitzar sessions d’informació per tal d’explicar a les persones
treballadores els seus drets, reglaments i lleis de protecció.

•

Difondre el document d’assetjament sexual, per raó de sexe i
d’orientació sexual.

•

Establir un sistema de recollida de demandes informatives
d’assetjament, que es puguin dipositar de forma anònima (tipus
bústia)

•

Incorporar en la política de prevenció de riscos i salut laboral
aquesta matèria

10. ANNEXOS
Annex 1. Marc legal . Principals referències normatives
1. Normativa Comunitària
Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol,
relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre
dones i homes en matèria d’ocupació i treball.
Directiva 2000/78/CE, relativa al establecimiento de un marco general para la
igualdad de trato en el empleo y la ocupación.
Codi de conducta sobre les mesures per a combatre l’assetjament sexual, inclòs a
la Recomanació 92/131/CE de la Comissió, de 27 de novembre 1991, relativa a la
protecció de la dignitat de la dona i l’home en el treball.
2. Normativa catalana
Estatut d’Autonomia de Catalunya. Articles 15.2 i 40.7 i 8.
15.2 “Totes les persones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia,
lliures d'explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació, i tenen dret
al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal”.
40.7 “Els poders públics han de promoure la igualtat de les diferents unions
estables de parella, tenint en compte llurs característiques, amb independència de
l'orientació sexual de llurs membres. La llei ha de regular aquestes unions i altres
formes de convivència i llurs efectes”.
40.8
“Els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb
independència de l'origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició
social o l'orientació sexual, i també han de promoure l'eradicació del racisme, de
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l'antisemitisme, de la xenofòbia, de l'homofòbia i de qualsevol altra expressió que
atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones”.
Llei 5/2008, de Catalunya, de 25 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista.
Art. 5 Tercer. “Violència en l’àmbit laboral: consisteix en la violència física, sexual o
psicològica que es pot produir en el centre de treball i durant la jornada laboral, o
fora del centre de treball i de l’horari laboral si té relació amb la feina, i que pot
adoptar dues tipologies: assetjament per raó de sexe i assetjament sexual”.
Capítol 7 (art.27 a 29). Tracta l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
en l’àmbit laboral i social.
Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i
la transfòbia.
Article 21. “Mesures i actuacions per a l’ocupació
a) Garantir d’una manera real i efectiva, per mitjà de la Inspecció de Treball, la nodiscriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere
i el ple exercici dels drets de les persones LGBTI, en matèria de contractació i de
condicions de treball i ocupació, al personal de l'Administració de la Generalitat,
tant funcionari com laboral.
b) Impulsar actuacions i mesures de difusió i sensibilització que garanteixin la
igualtat d’oportunitats i la no-discriminació a les empreses, com ara:
(...)
4t. Promoure en els espais de diàleg social l’impuls de mesures inclusives i
clàusules antidiscriminatòries.
5è. Impulsar l’adopció en les empreses de codis de conducta i de protocols
d’actuació per la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones
LGBTI.”
3. Normativa espanyola
Constitució espanyola.
Art. 14 Principi d’Igualtat.
Art.15 Dret a la vida i a la integritat física i moral.
Art. 18 Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
Art. 35 Dret al treball...sense que en cap cas es pugui discriminar per raó de sexe.

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i
dones. Art. 7, 8, 45.1, 46.2 i 48.
Art.7 Definició d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.
Art.8 “Constitueix discriminació directa per raó de sexe tot tracte desfavorable a les
dones relacionat amb l’embaràs i la maternitat”.
Art.45.1 “Les empreses estan obligades a respectar la igualtat i tracte i
d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures
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dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes,
mesures que s’hauran de negociar, i en el seu cas acordar, amb els representants
legals de les persones treballadores en la forma que determini la legislació laboral”.
Art. 46.2 “Per la consecució dels objectius fixats, els Plans d’Igualtat podran
contemplar, entre d’altres, les matèries l’accés al treball, classificació professional,
promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per afavorir la
conciliació laboral, personal i familiar i la prevenció del assetjament sexual i per raó
de sexe”.
Art.48 “Les empreses han de promoure condicions de treball que evitin
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbritar procediments
específics per prevenir-los i per donar curs a les denúncies o reclamacions que
puguin formular els qui n’hagin estat objecte. Amb aquesta finalitat es poden
establir mesures que s’han de negociar amb la representació de les persones
treballadores, com ara l’elaboració i difusió de codis de bones pràctiques, la
realització de campanyes informatives o accions de formació”.
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
Art.95.2b Tipifica l’assetjament sexual i per raó de sexe com a falta disciplinaria
molt greu.
Estatut dels Treballadors/es
Art. 4.2e. En la relació laboral, els treballadors i treballadores tenen el dret que es
respecti a la seva intimitat i que es tingui la consideració deguda a la seva dignitat,
inclosa la protecció (...) davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
Art.2. La llei té com objectiu promoure la seguretat i salut dels treballadors i
treballadores per mitjà de l’aplicació de mesures i del desenvolupament de les
activitats necessàries per a la prevenció dels riscos derivats del treball.
Art.4.2 S’ha d’entendre per risc laboral la possibilitat que un treballador o
treballadora pateixi un determinat dany derivat del treball. Per qualificar un risc des
del punt de vista de la seva gravetat, s’ha de valorar conjuntament la probabilitat
que es produeixi el dany i la seva severitat.
Art.14 Estableix el dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el
treball i determina que l’empresari contreu un deure correlatiu de protecció dels
treballadors i treballadores davant els riscos laborals.
Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social.
Art. 8.13. Tipifica com a infracció molt greu l’assetjament sexual.
Art. 8.13.bis. Tipifica com a infracció molt greu l’assetjament per raó de sexe.
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Codi Penal
Art. 184. Tipifica l’assetjament sexual com a delicte.
Annex 2. Recomanacions per a les persones que puguin patir una situació
d’assetjament sexual, per raó de sexe, gènere i/o orientació sexual 16.
1. Adreçar-se, en la mesura que sigui possible, a la persona que està
provocant la situació. Advertir la persona que ocasiona l’assetjament que el seu
comportament és inacceptable. Incitar-la que finalitzi amb les seves accions
ofensives i que, sinó deixa de fer-ho immediatament, es denunciarà el seu
comportament.
2. Ajudar i donar suport a la persona que pateix aquesta situació. Es recomana
aconsellar a la persona assetjada que s’adreci a la persona que està causant la
situació com a primer pas. Si l’assetjament continua, és important aconsellar-li
que formuli una queixa o una denúncia interna o que recorri a les vies externes de
resolució –via administrativa o via judicial -.
3. Informar l’Ajuntament utilitzant els serveis i processos disponibles; en
aquest cas, directament, al cap o superior més immediat o bé, directament, a la
Comissió de detecció, valoració i seguiment.

Annex 3. Carta-sol.licitud de comunicació per Assetjament sexual i per raó de sexe,
gènere i/o orientació sexual 17.
Sol·licitant
Persona afectada
Comitè de Seguretat
Salut

i

Àrea / Servei de Prevenció
Delegats/ades de prevenció

Recursos Humans
Unitat directiva afectada
Subdirecció General de Polítiques Socials, Prevenció i Salut
Laboral

En tots els casos, per activar el protocol, cal que la persona afectada signi el consentiment en el revers d’aquesta sol·licitud.
Altrament, l’Àrea/el Servei de Prevenció únicament durà a terme les actuacions que consideri oportunes en l’àmbit psicosocial.

Tipus d’assetjament/s
Psicològic
Sexual
Per raó d’identitat de gènere

Per raó de sexe
Per raó d’expressió de gènere

Per raó d’orientació sexual

Altres discriminacions. Especifiqueu-les

Dades personals de la persona afectada
Nom i cognoms

NIF

Sexe
H

D

Telèfon/s de contacte

16

La prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe a l’empresa.
Departament de Treball. Generalitat de Catalunya, 2010.
17
Extret de, Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya.
www20.gencat.cat/portal/site/governacio
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Dades professionals de la persona afectada
Centre de treball

Vinculació laboral
Funcionari/ària
Cos / categoria

Unitat directiva

Estatutari/ària

Tipus d’ocupació desenvolupada

Interí/na
Grup

Laboral fix/a
Nivell

Laboral temporal

Antiguitat en el lloc de treball

Descripció dels fets

Documentació annexa
Sí. Especifiqueu-la

No

Sol·licitud
Sol·licito l’activació del Protocol per a la prevenció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic, sexual, per
raó de sexe, per raó d’orientació sexual, per raó d’identitat de gènere o expressió de gènere i altres discriminacions a la feina.
Localitat i data

Signatura de la persona interessada

Adreces d’interès

•

Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya.
www20.gencat.cat/portal/site/governacio

•

Departament
de
Benestar
i
Família.
Generalitat
http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/lgtb

•

Institut Català de les Dones. www20.gencat.cat/portal/site/icdones

•

Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils. Diputació de Barcelona.
www.diba.cat/dones

•

Secretaria de la Dona CCOO.www.ccoo.cat/dona

•

Dones UGT. www.donesugt.org

de

Catalunya.
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Segon.-

Notificar

el

present

acord

a

les

persones

interessades.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la
sessió de la Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la data de la sessió.
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