D'acord amb la normativa de protecció i seguretat de dades de caràcter personal i
les indicacions de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya
(APDCat), les actes de la Junta de Govern Local publicades no incorporen dades
identificades o identificables. No obstant, podeu exercir els vostres drets a través
dels procediments específics publicats al Catàleg de Tràmits o bé fer una consulta
al correu electrònic protecciodedades@santquirzevalles.cat
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Constitució:
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RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Elisabeth Oliveras i Jorba
Marta Baldrich Caselles
Maria Domingo Soler
Francesc Fernandez Lugo

JUNTS-AM
ICV
JUNTS-AM
JUNTS-AM

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Albert Falgueras Cuatrecasas

JUNTS-AM

PRESIDENTA
Elisabeth Oliveras i Jorba.
SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu. Els assumptes sobrevinguts s’han inclòs a l’ordre del dia
també per acord unànime dels membres presents.

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 5 de juliol de 2016.
2. Llicència d'obra major - EXP. OMA2016/000022, per a la reforma estructural
d'habitatge unifamiliar aïllat, construcció de piscina i espais annexos soterrats
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 12 de maig de 2016, ASCENSORES JACA, SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2016006413) per a la Reforma
estructural d'habitatge unifamiliar aïllat, construcció de piscina i espais annexos
soterrats, emplaçat al dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 27/06/2016 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades a l’informe tècnic següents:
1. “La parcel·la està situada al dades protegides i dona façana també al carrer dades
protegides. La qualificació urbanística és cases aïllades, parcel·les mitjanes clau dades
protegides, segons el Text refós del Pla General d’ordenació urbana de Sant Quirze del
Vallès, 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, en virtut de l’edicte de la secretària d’aquesta Comissió de 9 de
desembre de 2005, al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4548, d’11 de
gener de 2006.
2. El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic i executiu de
la reforma interior s’ajusta a la normativa urbanística de la zona i a la normativa
tècnica d’aplicació.

3. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram
de vorera del carrer dels Caus, en el tram on està situada la parcel·la, amb el
dipòsit d’una fiança municipal d’un import de 600,00 €.
Durant l’execució de les obres 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.
4. D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció i
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, s’ha establert una fiança municipal que
s’ha de dipositar quan s’obté la llicència d’obres, de 150,00 euros.
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El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra, els
certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest certificat
serà necessari per al retorn de la fiança municipal.
5. 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 del gónio de l’aeròdrom. En
el cas de que s’hagi d’utilitzar qualsevol tipus de grua fixa o mòbil per realitzar la
construcció de la piscina i la reforma estructural de l’habitatge, caldrà l’autorització
prèvia de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
6. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar: la
tanca de protecció de l’obra, les grues mòbils, els containers, saques i sitges o
qualsevol tipus de material o maquinaria de l’obra, indicant els passos previstos per
vianants i la senyalització necessària per vehicles en el cas d’envair la calçada del
carrer. Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat
(caldrà disposar de les corresponents proteccions i senyalitzacions segons el previst
per l’Estudi de Seguretat i el Pla de Seguretat aprovat i d’acord amb la Policia Local).
Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació
les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre
càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els
materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

7. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers d’acord
amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals”

3. Considerant l’informe jurídic de data 29/06/2016.
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.
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- 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 OMA2016/000022 a ASCENSORES JACA,
SL., per a la Reforma estructural d'habitatge unifamiliar aïllat, construcció de piscina i
espais annexos soterrats 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

201632469 / 0

Concessió de Plaques i patents

201632470 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201632471 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Import
12,56 €
1.057,60 €
516,26 €
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Vuitè .-

Notificar el present acord als interessats.

3. Llicència d'obra major, Exp. OMA2016/000027, per reforma integral interior de
l'hipermercat Alcampo
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 7 de juny de 2016, ALCAMPO, SA., ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2016007800) per dades protegides,
d’aquest municipi.
2. L’enginyer municipal ha emès informe tècnic favorable en data 21 de juny de 2016,
amb les següents consideracions:
1. S’ha de respectar l’amplada dels passadissos descrits en el projecte.
2. Un cop acabada l’obra s’haurà de fer la pertinent comunicació de l’expedient
d’activitats, aportant les modificacions intorduïdes
3. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 04/07/2016 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades a l’informe tècnic següents:

“La qualificació urbanística és dades protegides segons el vigent Pla General
d’Ordenació, aprovat definitivament per resolució de la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona del dia 22 de març de 2000 i publicada al diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya del dia 11 de maig de 2000. Les normes urbanístiques del Pla General es van
publicar, en compliment de la resolució de la Comissió Territorial d’urbanisme de
Barcelona de 22 de setembre de 2005, al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
l’11 de gener de 2006
El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic i executiu
s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.
1. El projecte realitza una reforma interior de l’ hipermercat ALCAMPO, per tal de
modernitzar i actualitzar el mobiliari existent i adaptar les diferents àrees de
funcionament existent a les noves necessitats comercials de la companyia,
incorporant també una àrea per establir un servei de cafeteria. El projecte presentat
no modifica els paràmetres urbanístics, ni la llicencia d’activitats actualment en
funcionament.
2. S’ha incorporat en el projecte d’obres un document annex amb la justificació del
compliment de la Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. D’acord amb l’informe
de l’enginyer municipal, no és necessari l’informe previ de la Direcció General de
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Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Regió d’Emergències Metropolitana
Nord, donat que es tracta d’una modificació de l’activitat implantada que no significa
un canvi substancial, d’acord amb la reunió que es va realitzar el dia 7 de juny de
2016 a les dependències de la Regió Metropolitana nord de la Direcció General
d’Extinció d’Incendis.
3. La reforma interior de l’ hipermercat, d’acord amb l’informe de l’enginyer municipal,
no significa cap modificació substancial de l’activitat descrita als expedients de
llicencies d’activitats aprovats núm. 28/90 i 82/05. Per tant, d’acord amb la Llei
16/2015 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, la
llicencia es tramitarà com una comunicació (Annex 2).
D’acord amb l’informe de l’enginyer municipal, s’ha de respectar l’amplada dels
passadissos descrits en el projecte.

4. Un cop acabades les obres, el titular haurà de presentar tota la documentació de
l’activitat i comunicar la seva obertura aportant tots els certificats finals subjectes a
reglamentació especifica:
−
−
−
−

Certificat emès pel tècnic director conforme la instal·lació s’ha finalitzat i aquesta
coincideix amb la descrita al projecte aportat.
Contracte de lloguer dels elements de protecció i extinció d’incendis.
Butlletí i carpeta segellada per l ’EIC corresponent de la instal·lació elèctrica.
Certificat de posta en marxa de totes aquelles instal·lacions amb reglamentació
especifica.

5. La comunicació s’haurà de formalitzar un cop acabades les obres i instal·lacions
necessàries. L’activitat no podrà iniciar-se mentre l’interessat no comuniqui a
l’ajuntament la finalització de la instal·lació mitjançant la certificació del tècnic
encarregat de l’execució del projecte, i no es disposi del preceptiu control inicial que
verificarà l’acompliment de les dades aportades, dels condicionants tècnics i de la
normativa aplicable.
6. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la
tanca de protecció 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 ). 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.
7. Les canalitzacions soterrades que puguin ser necessàries per al pas de xarxes de
telefonia, enllumenat, electricitat, que afectin al tram de vorera on està situada la
parcel·la hauran de quedar soterrades, d’acord amb els projectes tècnics de les
respectives companyies. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris
per les connexions amb les respectives companyies i d’acord amb l’Enginyer
municipal. En cas d’impossibilitat del soterrament s’haurà de justificar tècnicament
d’acord amb l’enginyer municipal la solució adoptada per cada servei.
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Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització dels
trams de vorera, en el tram on està situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval
bancari d’un import de 2.700,00 euros.
8. L’ Agencia Estatal de Seguritat Àrea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008 de 8
de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives per a
obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds aeronàutiques
que tenia assignades la Direcció General d’Aviació Civil. Les servituds van ser
actualitzades el gener de 2010, mitjançant reial 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.
L’edifici no està afectat per la servitud aeronàutica, l’elevació limitadora d’obstacles
corresponent a la situació de la parcel·la està entre 184 i 187 metres i l’alçada de
l’actuació en el projecte està per sota d’aquesta cota, sense arribar a perforar la
superfície limitadora. En el cas d’instal·lar objectes temporals (grues fixes o mòbils),
caldrà tramitar la corresponent llicència d’obres menors per la instal·lació d’aquests
elements, (en el cas de que la grua mòbil ocupi la via publica caldrà tramitar llicencia
d’ocupació de la via publica) justificant que no perforen la superfície limitadora
d’obstacles i no afecten la operativitat de l’aeròdrom.
Si la instal·lació de la grua perfora la superfície limitadora d’obstacles que fixa
l’Agencia Estatal de Seguretat Àrea, caldrà obtenir autorització de la autoritat
aeronàutica competent , en aquest cas l’Agencia de Seguretat Aeronàutica (AESA) .
9. 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 1.142,22 euros.
El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra, els
certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest certificat
serà necessari per al retorn de la fiança municipal.
10. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers
d’acord amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals”

4. Considerant l’informe jurídic de data 05/07/2016.

7/71

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 OMA2016/000027 a ALCAMPO, SA., per a
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
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Setè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201632502 / 0

Concessió de Plaques i patents

201632503 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

84.260,00 €

201632504 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

35.810,50 €

Vuitè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

4. Llicència d'obra major, Exp. OMA2016/000018, per ampliació en la zona de taller
i reforma interior en zones internes
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 26 d'abril de 2016, NOROTO, SAU ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2016005648) per dades protegides, d’aquest
municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 07/07/2016 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades a l’informe tècnic següents:

“La qualificació urbanística és dades protegides segons el vigent Pla General
d’Ordenació, aprovat definitivament per resolució de la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona del dia 22 de març de 2000 i publicada al diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya del dia 11 de maig de 2000. Les normes urbanístiques del Pla General es van
publicar, en compliment de la resolució de la Comissió Territorial d’urbanisme de
Barcelona de 22 de setembre de 2005, al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
l’11 de gener de 2006
El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic i executiu
s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.
1. El projecte realitza una reforma del local, incorporant una superfície per a encabir la
zona de residus i reordenant també els espais de les zones internes. El projecte presentat
no modifica els paràmetres urbanístics, ni la llicencia d’activitats actualment en
funcionament.
2. S’ha incorporat en el projecte d’obres el document annex amb la justificació del
compliment del CTE DB SI, justificant el compliment de seguretat en matèria d’incendis
en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
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3. La reforma del local, no significa una modificació substancial de l’activitat descrita a
l’expedient de llicencia d’activitats aprovat inicialment,i que es va tramitar com una
Comunicació. D’acord amb la informació facilitada per l’enginyer municipal la
modificació de l’activitat es tramitarà igualment com un Comunicació (Annex III de la
llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats).

4. Un cop acabades les obres, el titular haurà de presentar tota la documentació de
l’activitat i comunicar la seva obertura aportant tots els certificats finals subjectes a
reglamentació especifica:

−
−
−
−

Certificat emès pel tècnic director conforme la instal·lació s’ha finalitzat i aquesta
coincideix amb la descrita al projecte aportat.
Contracte de lloguer dels elements de protecció i extinció d’incendis.
Butlletí i carpeta segellada per l ’EIC corresponent de la instal·lació elèctrica.
Certificat de posta en marxa de totes aquelles instal·lacions amb reglamentació
especifica.

5. La Comunicació s’haurà de formalitzar un cop acabades les obres i instal·lacions
necessàries. L’activitat no podrà iniciar-se mentre l’interessat no comuniqui a
l’ajuntament la finalització de la instal·lació mitjançant la certificació del tècnic
encarregat de l’execució del projecte, i no es disposi del preceptiu control inicial que
verificarà l’acompliment de les dades aportades, dels condicionants tècnics i de la
normativa aplicable.

6. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la
tanca de protecció 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 ). 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.

7. Les canalitzacions soterrades que puguin ser necessàries per al pas de xarxes de
telefonia, enllumenat, electricitat, que afectin al tram de vorera on està situada la
parcel·la hauran de quedar soterrades, d’acord amb els projectes tècnics de les
respectives companyies. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris
per les connexions amb les respectives companyies i d’acord amb l’Enginyer
municipal. En cas d’impossibilitat del soterrament s’haurà de justificar tècnicament
d’acord amb l’enginyer municipal la solució adoptada per cada servei.
Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització dels
trams de vorera, en el tram on està situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval
bancari d’un import de 1.100,00 euros.

8. L’ Agencia Estatal de Seguritat Àrea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008 de 8
de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives per a
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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 reial 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.
L’edifici no està afectat per la servitud aeronàutica, l’elevació limitadora d’obstacles
corresponent a la situació de la parcel·la està entre 186 i 188 metres i l’alçada de
l’actuació en el projecte està per sota d’aquesta cota, sense arribar a
perforar la
superfície limitadora. En el cas d’instal·lar objectes temporals (grues fixes o mòbils),
caldrà tramitar la corresponent llicència d’obres menors per la instal·lació d’aquests
elements, (en el cas de que la grua mòbil ocupi la via publica caldrà tramitar llicencia
d’ocupació de la via publica) justificant que no perforen la superfície limitadora
d’obstacles i no afecten la operativitat de l’aeròdrom.

Si la instal·lació de la grua perfora la superfície limitadora d’obstacles que fixa
l’Agencia Estatal de Seguretat Àrea, caldrà obtenir autorització de la autoritat
aeronàutica competent , en aquest cas l’Agencia de Seguretat Aeronàutica (AESA) .
9. 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 946,00 euros.
El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra, els
certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest certificat
serà necessari per al retorn de la fiança municipal.
10.

El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.

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

11.

Considerant l’informe jurídic de data 08/07/2016.
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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 OMA2016/000018 a NOROTO, SAU, per
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
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Setè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201632532 / 0

Concessió de Plaques i patents

201632533 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

3.517,41 €

201632534 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

1.494,90 €

Vuitè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

5. Subvenció - Conveni de col·laboració per a la realització d'activitats en l'àmbit
de la protecció ambiental del municipi.
ANTECEDENTS DE FET
1. Amb data 26 de maig de 2016 N/E 2016007160 l’associació Sant Quirze del Vallès
Natura ha presentat un projecte per a la realització d’activitats de sensibilització
ambiental.
2. D’acord amb l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient de data 15 de juny de
2016, el projecte presentat es considera d’interès públic atès el seu contingut
d’actuacions per fomentar el coneixement i valoració del medi natural local i és
convenient per al objectius de millora i protecció ambiental que han de regir l’actuació
de l’ajuntament.
3. D’acord amb l’informe d’Intervenció 110/2016 de 12 de juliol de 2016.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la nova
redacció de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local.

-

Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
Ens locals.

-

Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i l’Associació Sant Quirze del Vallès Natura per a la realització d’activitats en
l’àmbit de la protecció ambiental següent:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS I L’ASSOCIACIÓ SANT QUIRZE DEL VALLÈS NATURA PER A LA
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE LA PROTECCIÓ AMBIENTAL
A Sant Quirze del Vallès,
ES REUNEIXEN:
D’una part, la Senyora ELISABET OLIVERAS JORBA, Alcaldessa de l’AJUNTAMENT DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS (en endavant “l’Ajuntament”), en nom i representació de l’ens local
esmentat, amb domicili a la Plaça de la Vila, 08192 de Sant Quirze del Vallès i NIF
P0823800H
De l’altra, la senyora MONTSERRAT PÉREZ MORA presidenta de l’associació SANT QUIRZE
VALLÈS NATURA (en endavant “L’Associació”), en nom i representació de l’entitat
esmentada, inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques amb
el número 29.655, amb domicili a Sant Quirze del Vallès, c/Barcelona, 40 i NIF G63646921.

DEL

Les parts, en la qualitat en que intervenen, es reconeixen mútua capacitat legal per
formalitzar el present conveni i
MANIFESTEN:
I.

El municipi de Sant Quirze del Vallès té un patrimoni ambiental molt ric, el màxim
exponent del qual és el medi natural, que ocupa la meitat de la superfície del terme,
vertebrada per la serra de Galliners i el torrent de la Betzuca, connectors biològics
entre els espais d’interès natural de Sant Llorenç del Munt i Collserola, i que és
d’interès comú de l’Ajuntament i l’Associació preservar i millorar.

II.

El conveni de col·laboració entre l’Associació i l’Ajuntament inclou activitats de
seguiment de la qualitat ambiental del medi natural, amb indicadors com la
biodiversitat en boscos i rieres, sensibilització per compatibilitzar les activitats
humanes amb la protecció del medi natural, especialment atesa la creixent
demanda de zones d’horta familiar en zones de ribera, així com en accions
d’educació ambiental que recolzin els aspectes esmentats. Tot això sens perjudici
de la funció de control que com a part interessada li correspon a l’Associació en
qualsevol actuació amb afectació ambiental que es faci en el municipi.

III.

Durant els darrers anys, l’activitat de l’Associació s’ha centrat en les activitats
d’educació ambiental a les escoles del municipi, el qual està afavorint el
coneixement del medi local per part dels infants de Sant Quirze del Vallès i és una
garantia de futur per a la seva protecció.

Per això les parts acorden formalitzar el present Conveni que es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Aquest conveni té per objecte la realització d’activitats de sensibilització per a
la protecció ambiental de Sant Quirze del Vallès mitjançant la col·laboració entre
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l’Ajuntament i Sant Quirze del Vallès Natura, entitat que també té com a objecte la
protecció i millora del medi del municipi.
SEGONA.- Les subvencions contingudes en aquest conveni estan previstes i dotades al
Pressupost general de l’Ajuntament de 2016 i es regulen específicament pel present
acord i en tot el que no hi estigui previst, per les bases generals reguladores de la
concessió de subvencions aprovades pel Ple municipal del dia 26 de maig de 1999
(anunci del BOP número 148 de 22 de juny de 1999), per la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions i pel seu reglament, el Reial Decret 887/2006 de 21
de juliol.
TERCERA.- L’Ajuntament atorga una subvenció inicial per valor de 4.500,00 € a
l’Associació perquè aquesta pugui fer front a les accions de seguiment, protecció,
educació i sensibilització ambiental que, amb aquesta quantitat, pugui finançar.
Posteriorment, en funció dels recursos pressupostaris disponibles i sempre que no se
superi la quantia de les despeses, l’Ajuntament podrà atorgar més subvencions dins de la
mateixa anualitat amb l’objectiu que l’associació pugui realitzar més accions ambientals.
QUARTA.- La subvenció aquí prevista s’acull al supòsit de concessió directa amb caràcter
excepcional, atès que la protecció ambiental es considera d’interès públic i social i que
l’associació Sant Quirze del Vallès Natura és l’única registrada al municipi amb aquest
objecte i amb capacitat i coneixements suficients per dur a termes les actuacions
ambientals. No es precisa constituir garantia.
CINQUENA.- L’Ajuntament farà efectiva a l’Associació la dotació econòmica prevista a la
clàusula tercera dins dels 30 dies següents a la signatura del present conveni mitjançant
transferència o taló bancari. El pagament serà en forma de bestreta del total de la
subvenció, i per tant haurà de ser justificada en els termes establerts a la clàusula
novena.
SISENA.- Les accions a desenvolupar consisteixen en la realització d’actuacions
d’educació i/o sensibilització ambiental adreçades tant als centres educatius com a
col·lectius específics o a la població en general, el seguiment de la fauna, la flora i la
qualitat dels ecosistemes del municipi i l’avaluació o aplicació de mesures de protecció
del medi, i es concreten a l’Annex. En tot cas, l’Associació ha de tenir un registre
documental de totes les actuacions subvencionades amb càrrec al present conveni.
SETENA.- L’Ajuntament col·laborarà amb els mitjans quan sigui possible en l’execució de
les accions en que sigui necessari.
VUITENA.- L’Associació ha de complir amb els següents requisits durant la gestió de la
subvenció:
La contractació d’empreses externes per al subministrament de béns o serveis per al
desenvolupament de les activitats objecte d’aquest conveni s’haurà de fer amb eficiència
econòmica, és a dir, amb preus de mercat dins de la mitjana i productes amb la suficient
qualitat i garantia i prioritzant els que siguin ecològics o amb menor afectació ambiental.
Per a les activitats amb públic, caldrà mantenir contractada una assegurança de
responsabilitat civil.
Es comunicarà prèviament a l’Ajuntament la publicitat i difusió de les activitats i s’hi
haurà d’incloure informació sobre la col·laboració d’aquest.
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Mantenir actualitzada al registre municipal d’entitats la informació sobre la seva
composició en compliment dels seus estatuts.
NOVENA.- L’Associació haurà de justificar el destí de la subvenció dins del primer trimestre
de l’any 2017 mitjançant la presentació al registre de l’Ajuntament del recull documental
esmentat, que com a mínim inclourà les factures, rebuts i despeses de personal
associades a cadascuna de les activitats amb despesa econòmica, que hauran d’haver
estat realitzades i pagades dins del període de vigència del conveni, així com els
certificats o declaracions responsables d’estar al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social. La documentació justificativa serà verificada pels serveis
tècnics municipals de Medi Ambient, els quals emetran informe sobre l’adequació de les
activitats realitzades a l’objecte d’aquest conveni i posteriorment es trametrà a la
intervenció municipal per a la seva fiscalització.
DESENA.- En cas d’incompliment de l’objecte d’aquest conveni, i, en tot cas, en algun dels
supòsits regulats a l’article 37 de la Llei 38/2013, de 17 de novembre, General de
subvencions, l’Associació tindrà l’obligació de reintegrar els fons percebuts.
ONZENA.- L’Associació està obligada a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que
respecte de la gestió dels fons pugui efectuar l’Ajuntament, així com a qualsevol altra
mesura de control financer que puguin realitzar els òrgans competents, aportant tota la
informació que se li requereixi.
DOTZENA.- La vigència d’aquest conveni serà des de l’1 de gener fins al 31 de desembre
de 2016.
TRETZENA.- De mutu acord, les parts podran modificar el conveni abans de la seva
finalització.
I perquè consti i en prova de la seva conformitat entre les parts, se signa aquest
document per triplicat i a un sol efecte, al lloc i data assenyalats a l’encapçalament.

ANNEX.- Activitats del conveni 2016
1. Sensibilització ambiental adreçada als centres educatius del municipi:
a. Descobrim el torrent de la Betzuca i el seu ecosistema.
b. Mussols que viuen al torrent de la Betzuca.
c. Naixement del torrent de la Betzuca.
d. Descobrim els ocells del bosc de ribera.
2. Sensibilització ambiental adreçada a la població en general:
a. Projecte Caixes Niu de la Serra de Galliners.
b. Inspecció de l’aigua i de l’ecosistema del Torrent de la Betzuca.
c. Coneixement de l’hort ecològic.
d. Coneixem la Serra de Galliners.
e. Festa del medi ambient.
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f. Sortides ornitològiques.
g. Calendari d’activitats Cicle de natura a la Serra de Galliners 2015.
h. Difusió d’activitats 2016.
3. Treballs de manteniment i recuperació de la riera de can Poncic.
Estudi dels micromamífers de la Serra de Galliners
Segon .- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació de la
despesa (ADO) que se’n derivi d’aquest conveni, per import de 4.500,00€, amb càrrec a
la partida 1300/1720/4800000 del pressupost vigent.
Tercer .-

Notificar aquest acord als interessats.

6. Acceptar distribució de la subvenció del SAD LAPAD de l'1 de gener al 31
d'octubre 2015 del CCVOC
ANTECEDENTS DE FET
El passat mes d’abril es va signar l’Addenda 2015 del Contracte Programa 2012-2015 on
s’hi detallen els acords i les accions a desenvolupar, acompanyat per les fitxes pròpies
referents a l’any 2015 amb la concreció d’objectius, accions a desenvolupar, recursos a
emprar i indicadors d’avaluació i quanties econòmiques.
El Contracte Programa, a la Fitxa número 1 fa una previsió inicial de recursos econòmics
destinats exclusivament a finançar el servei d’atenció domiciliària prestat en compliment
de la LAPAD i s’estableix el finançament del 66% el mòdul del SAD, fitxat en 16,25
€/hora.
Es proposa fer la distribució econòmica en base a les hores prestades en aquest
concepte durant el període de l’1 de gener al 31 d’octubre de l’any 2015.

FONAMENTS DE DRET
Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Contracte Programa 2012-2015 per a la coordinació, cooperació i col·laboració en
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Acceptar la quantitat que li correspon al municipi de Sant Quirze del Vallès pel
finançament referent al servei d’atenció domiciliària SAD realitzat en compliment de la
LAPAD 2015, per un import 46.024,00 €.
Segon .- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

7. Acceptar el "Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social
i emergència energètica" 2016 de la Diputació de Barcelona
ANTECEDENTS DE FET
En data 26 de novembre de 2015 es va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” que és l’ instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general.
El Protocol general configura els Programes complementaris com un dels instruments
que preveuen i orienten el funcionament del sistema de cooperació econòmica derivada
de les situacions conjunturals i d’urgència de la Diputació de Barcelona.
Els Programes complementaris es defineixen com instruments específics de concertació
elaborats de forma contingent per tal d’ajustar-se a les necessitats del governs locals de
l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, per pal·liar els efectes davant de situacions
imprevistes o que requereixen d’una actuació específica.
La crisi financera i econòmica que ha afectat les economies europees ha comportat que
determinades problemàtiques socials i antics factors de vulnerabilitat, el quals podien
conduir a situacions de risc i exclusió social, s’hagin generalitzat i, fins i tot, ampliat. La
crisi financera i econòmica ha posat de manifest nous riscos de vulnerabilitat i d’exclusió
social. Tant és així que la infància i la transició a l’edat adulta han esdevingut etapes d’alt
risc d’exclusió social i ha arribat un moment en el que la pobresa econòmica ja no es pot
associar només a la inactivitat laboral, sinó que cada vegada més s’aprecien aquestes
situacions de pobresa fins i tot en la pròpia població treballadora.
En paral·lel al que ha estat exposat en relació amb les problemàtiques socials que
podrien considerar-se estructurals, en els darrers anys, principalment a causa de la crisi
econòmica i social, moltes persones i famílies s’han vist abocades a situacions en les que
han hagut d’afrontar la pèrdua de ‘habitatge i/o tall dels subministraments bàsics
Els canvis legislatius i socioeconòmics produïts en el curs de la darrera dècada han
afectat notablement les organitzacions de serveis les quals s’han vist compel·lides a
assumir un increment notori, qualitatiu i quantitatiu, de sol·licituds de prestacions i serveis
socials oferts en el marc de la cartera de Serveis Socials a les persones en situació de
vulnerabilitat.

El Programa complementari es caracteritza pel seu enfocament vers les persones i
famílies i es basa en el suport a la prestació de serveis socials bàsics i en la gestió de
prestacions socials amb rellevància manifesta per la qualitat de vida de les persones.
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El Programa complementari de garantia de la cohesió social va aprovar la concessió
d’ajuts distribuïts pels municipis i consells comarcals de la província de Barcelona.
FONAMENTS DE DRET
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
Llei 38/2003 del 17 de novembre, General de Subvencions.
Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials, concretament en el títol III –Règim
competencial i organitzatiu-, art 32 quan parla de les competències dels ens locals
supramunicipals.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar la concessió dels ajuts en el marc del “Programa complementari de
serveis social bàsics, cohesió social i emergència energètica” de la Diputació de
Barcelona, per import de 48.559,89 € que li correspon al municipi de Sant Quirze del
Vallès.
Segon.- Comunicar l’acceptació dels ajuts així com de tots els termes de la concessió i
les condicions de la seva execució, mitjançant el model normalitzat a la Diputació de
Barcelona.

8. Aprovar les Bases reguladores del Transport Adaptat 2016/2017
ANTECEDENTS DE FET
Des de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Quirze es valora adient la creació de les
bases i barems per tal d’universalitzar l’accés als ajuts de col·laboració per sufragar les
despeses originades pel servei de transport adaptat de les persones amb discapacitats i/o
persones amb dependències.
És una prestació amb l’objectiu de possibilitar el seu accés:
-

Centres i/o serveis(degudament registrats), laborals i/o ocupacionals per a
persones amb discapacitat.
Centre de dia per a persones amb discapacitat.
Centre de dia per a gent gran, públics o concertats.

19/71

Els barems contemplen aspectes econòmics i socials
documentalment en el moment de formalitzar la sol·licitud.

que

caldrà

acreditar

FONAMENTS DE DRET
Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials.
Contracte Programa 2012-2015 per a la coordinació, cooperació i col·laboració en
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.
Llei 38/2003 del 17 de Novembre, General de Subvencions.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les Bases reguladores per l’atorgament d’ajut econòmic per al transport
adaptat 2016 que literalment diuen:
“BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUT ECONÒMIC
PER AL TRANSPORT ADAPTAT

1.OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajuts de col·laboració per sufragar les
despeses originades pel servei de transport adaptat de les persones amb discapacitats i/o
persones amb dependències, amb l’objectiu de possibilitar el seu accés a:
•
•
•

Centres i/o serveis (degudament registrats), laborals i/o ocupacionals per a
persones amb discapacitat.
Centre de dia per a persones amb discapacitat
Centre de dia per a gent gran, públics o concertats.

2. BENEFICIARIS
Poden sol·licitar aquests ajuts:
-

La persona beneficiaria ha d’estar empadronada al municipi de Sant Quirze del
Vallès.

-

Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, i/o tinguin
reconegut grau de dependència amb dificultat de mobilitat

-

Que tinguin concedida plaça en un centre de dia i/o servei d’atenció especialitzada
, prescrit per la xarxa pública i que precisen transport i supervisió per a realitzar el
desplaçament.

3. TIPUS D’AJUTS
Aquest ajut econòmic es destinarà a sufragar les despeses originades pel servei de
transport adaptat de les persones amb discapacitats i/o persones amb dependències, i
compensaran part de les despeses derivades de:
-

Despeses de quilometratges
Ús del transport col·lectiu
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4. TERMINIS, FORMA I LLOC PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
El termini per presentar les sol·licituds per l’any 2016 serà del 20 de juliol al 4 d’agost.
Per anys següents el termini s’establirà mitjançant decret i es publicarà al web municipal
per fer difusió.
No obstant això, s’atendran totes les sol·licituds que es rebin fora d’aquestes dates
sempre i quan un cop atorgats els ajuts dins de termini, es disposi de saldo a la partida
pressupostària.
La sol·licitud s’haurà de presentar per escrit mitjançant model normalitzat (C3X137) a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana, sense perjudici d’allò que preveu 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 (en endavant LRJAPPAC).
El model normalitzat de sol·licitud i la documentació exigida al punt 6 podrà trobar-se a
l’apartat de tràmits de la pàgina web municipal www.santquirzevalles.cat
La presentació de la sol·licitud d’atorgament d’ajut econòmic per al transport adaptat
suposa l’acceptació de les presents bases reguladores.
5. CRITERIS DE L’ATORGAMENT DE L’AJUT
5.1 Criteris generals:
Per la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris
objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:
•

Per la concessió de l’ajut es tindrà en compte el nivell de renda de la unitat familiar.
Per al càlcul de la renda de la unitat familiar als efectes d’aquest ajut són membres
computables els progenitors, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i
protecció del beneficiari i els germans que convisquin en el domicili familiar en el
moment de fer la sol·licitud.

•

En el cas de divorci o separació legal dels pares, en règim de guarda i custòdia
compartida es consideraran membres computables els dos progenitors.

•

No es tindran en compte els ingressos procedents de la prestació econòmica per
cuidador/a no professional, en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre de
promoció de la autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència.

5.2 Valoració de la situació econòmica:
El nivell de renda de la unitat familiar, vindrà donat per la operació resultant de sumar els
ingressos anuals líquids de l’any anterior de la convocatòria vigent. Aquesta suma es
dividirà pel nombre de membres de la unitat familiar.
A partir de la xifra obtinguda s’aplicarà una puntuació segons el següent barem:
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Ingressos mensuals no superen 1,5 vegades l’IRSC vigent ...................... 2 punts
Superior a aquesta quantitat ....................................................................... 1 punt

5.3. Valoració de la situació sociofamiliar

- Persones que no tenen suport familiar i/o un cuidador de
referència en situació de fragilitat............................................................. 1 punt
- Persones que precisen assistir al centre ocupacional i/o
centre de dia per tal de poder garantir la màxima qualitat de
vida .......................................................................................................... 1 punt

6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
6.1 Documentació sociofamiliar (Documentació reutilitzable)
-

Document acreditatiu d’identitat de tots els membres de la unitat familiar
Llibre de família, en el cas de que el sol·licitant sigui el pare, mare o tutor legal de
la persona beneficiària.
Resolució judicial o poder notarial que acrediti la representació legal, en cas
d’incapacitació.

6.2 Documentació relativa a la discapacitat i/o dependència:
-

Certificat del grau de discapacitat expedit per la Generalitat i /o la resolució del
Grau de dependència expedit per la Generalitat.
Certificat original d’assistència a un servei d’atenció especialitzada a on s’indiquin
el lloc, els dies i els horaris d’assistència.

6.3 Documentació econòmica:
Tots els membres de la unitat familiar d’edat igual o major de 16 anys, han de presentar
fotocòpies del següents documents, en funció de la situació laboral de cadascun:
-

-

Persones assalariades: tres últimes nòmines i la darrera declaració de l’IRPF. En
cas de no estar obligat a presentar-la, es requereix el certificat d’imputacions.
Autònoms: l’última declaració de l’IRPF.
En cas d’atur: En cas de trobar-se a l’atur, certificat del SEPE amb els períodes
d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia
percebuda en els 6 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud.
Pensionistes: Certificat acreditatiu de percepció de pensió i quantia actualitzada.
Beneficiari/es de renda mínima: Certificat acreditatiu actualitzat.
En cas de ser dones víctimes de violència masclista: no es tindran en compte
els ingressos de l’agressor. Cal aportar la sentència judicial.
Prestacions no contributives de la Seguretat Social.
Justificants de la despesa del transport fins a la data de la sol·licitud, i en cas de
vehicle propi una declaració jurada.

6.4 En cas de separació / divorci / acolliment, fotocòpia dels següents documents:

22/71

-

Acolliment: Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
adolescència.
Separació legal o divorci: La resolució judicial que determini aquesta situació,
incloent-hi el conveni regulador.

7. RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISIONS EN LA DOCUMENTACIÓ
Un cop revisada la documentació presentada, en cas que sigui incorrecta o incompleta,
es requerirà al/a la sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia
següent a la comunicació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries,
amb la indicació que si no ho fa s’entendrà per desistit/da de la seva sol·licitud.

8. IMPORT IDIVIDUALITZAT DE LES SUBVENCIONS
Les persones que obtinguin fins a 2 punts gaudiran fins a un màxim d’ un 50% del cost
justificat, en funció de la disponibilitat pressupostària.
Les persones que obtinguin més de 2 punts gaudiran fins a un màxim d’ un 75% de del
cost justificat, en funció de la disponibilitat pressupostària.
9. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Es destinarà a aquests ajuts, l’import que anualment es consigni a la partida 2000 2310
4800002 del pressupost municipal.
10- ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I LA PROPOSTA DE
CONCESSIÓ
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les
subvencions previstes en les presents bases serà el Servei de Benestar i Gent Gran.
Un cop rebuda la sol·licitud, l’equip tècnic de Serveis Socials Bàsics del municipi
procedirà a la seva valoració.
Si es considera adient s’establirà una entrevista amb la tècnica de benestar municipal per
clarificar aspectes de la situació sociofamiliar i/o econòmica de la unitat familiar.
S’emetrà informe tècnic amb la proposta de distribució i quantitat de l’ajut atorgat a cada
beneficiari i s’elevarà a JGL per la seva aprovació.
11. TERMINI DE RESOLUCIÓ, DE NOTIFICACIÓ I RÈGIM DE RECURSOS
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es dictarà resolució, mitjançant acord de
la Junta de Govern Local, en el termini màxim de tres mesos, 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 beneficiaris i no beneficiaris dels ajuts.
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Els sol·licitants disposaran d’un termini de 10 dies a partir de l’endemà de la publicació de
la resolució indicada, per formular les reclamacions que creguin oportunes. Si en el
termini de 10 dies no s’ha produït cap reclamació, al·legació o esmena, l’acord
esdevindrà definitiu.
Contra l’acord definitiu es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. Potestativament, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.
12- PAGAMENT
L’Ajuntament transferirà l’import de l’ajut atorgat al número de compte bancari del
beneficiaris que s’hagi indicat a la sol·licitud.

13. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS:
-

Acreditar el compliment dels requisits exigits per a la concessió de l’ajut.
Acceptar l’ajut i les condicions d’atorgament.
Realitzar els serveis i/o actuacions objecte de l’ajut.
Comunicar qualsevol canvi en la situació que li ha donat dret a l’ajut.

14. LA JUSTIFICACIÓ:
Es consideraran despeses justificables aquelles realitzades entre l’ 1 de gener i el 31 de
desembre de cada any.
Per tal de justificar la despesa realitzada caldrà aportar en funció del tipus d’ajut, la
següent documentació:
-

-

Ajut per quilometratges:
• Un justificant de l’assistència al centre a on constin les dates i horaris en els
que ha assistit.
• Declaració jurada dels km fets durant el període a justificar en cas de vehicle
propi.
Ajut per transport col·lectiu:
• Un justificant de l’assistència al centre a on constin les dates i horaris en els
que ha assistit.
• Factures del transport col·lectiu pagades i previstes durant el període a
justificar.

El termini màxim per justificar la despesa realitzada serà el 31 de març de l’any següent.
15- DEFICIÈNCIES EN LA JUSTIFICACIÓ
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin insuficients, incorrectes
o incomplerts, es comunicarà a beneficiari o tutor/a legal, la necessitat d’esmenar les
anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar
de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a l’inici
de l’expedient de revocació o a la reducció de l’ajut segons correspongui, amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
16. REVOCACIÓ DELS AJUTS
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L’expedient de revocació s’iniciarà per qualsevol de causes establertes a l’article 37 de la
llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
A l’acord d’iniciació de l’expedient s’atorgarà tràmit d’audiència als interessats per un
termini de 15 dies on podran al·legar i presentar documents i justificacions que creguin
pertinents.
Un cop finalitzat el termini del tràmit d’audiència s’emetrà informe tècnic i s’elevarà a
Junta de Govern Local. L’acord es notificarà a la persona beneficiaria o tutor/a legal.
17- INFRACCIONS I SANCIONS
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el Títol IV del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament.

18. RÉGIM JURÍDIC
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol
pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, les Bases d’Execució del
Pressupost General del present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta
de legislació concordant.
19. VIGÈNCIA
Les presents bases reguladores seran vigents a partir de la seva aprovació i publicació al
tauler d’anuncis municipal i fins que la Corporació no decideixi la seva revocació o
modificació.
El termini per a la presentació de sol·licituds es fixarà cada any mitjançant decret i es
publicarà al web municipal.”
Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització a càrrec de la partida de
Subvenció Transport Adaptat 2000/2310/4800002 per import de 11.200,00€.
Tercer.- Comunicar aquest acord mitjançant el web corporatiu.

9. Acceptació subvencions Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis 2016
ANTECEDENTS DE FET
1. El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, instrument per a l’exercici de les funcions
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol
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general. El Protocol general configura el Catàleg de Serveis com un dels instruments
que preveuen i orienten el funcionament del sistema de concertació i l’accés als àmbits
de cooperació.
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 17 de desembre de 2015 va
aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” i en data 4 de gener de 2016 es publica l’anunci al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona.
3. Des de l’àrea de Desenvolupament Social i Cultural i l’Àrea de Drets Socials es va
tramitar les sol·licituds d’ajuts següents:
PROGRAMA

ACTUACIÓ

RECURS
Suport en l'àmbit
de la cultura per
a municipis i ens
supramunicipals
(de 5.001 a
20.000
habitants)
Esport per
prevenir el risc
d'exclusió

CLASSE DE
RECURS

IMPORT
SOL.LICITAT

Ajut econòmic

10.000,00 €

Ajut econòmic

15.307,99 €

Desenvolupament
cultural local

Programa de Festes i Tradicions
de Sant Quirze del Vallès 2016

Esport local: activitats
esportives

Esport sense barreres

Esport local: activitats
esportives

Activitats esportives municipals

Activitats
esportives locals

Ajut econòmic

25.634,00 €

Esport local:
equipaments
esportius

Material esportiu inventariable

Millora del
material esportiu
inventariable

Ajut econòmic

9.677,79 €

Gestió local de
l'habitatge, el lloguer i
la rehabilitació

Foment del lloguer assequible

Foment del
lloguer
assequible

Ajut econòmic

5.000,00 €

PENSA-Jove

Implementació assessoria de
salut / consell de salut juvenil

PENSA-Jove,
suport tècnic
específic

Redacció de
plans, projectes
i informes

Salut pública

Programa de seguretat
alimentària 2016

Seguretat
alimentària

Ajut econòmic

6.900,00 €

Salut pública

Programa control i prevenció
legionel·losi 2016, Control de
plagues urbanes 2016,
actuacions previstes per a la
prevenció de l'expansió del
mosquit tigre 2016, eliminació
nius cotorres 2016 i control
analític de piscines 2016

Sanitat
ambiental

Ajut econòmic

22.096,42 €

Salut pública

Pla d'atenció comunitària
municipal 2016

Promoció de la
salut

Ajut econòmic

2.750,00 €

4. La Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona de 28 d’abril de 2016, va
resoldre la concessió d’ajuts econòmics, d’acord amb les sol·licituds presentades.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

26/71

Primer .- Acceptar les subvencions concedides de la Diputació de Barcelona Xarxa de
Municipis als serveis i a les activitats locals de 2016 d’acord amb la següent relació:
ACTUACIÓ

RECURS

CLASSE
RECURS

IMPORT
CONCEDIT

Desenvolupament
cultural local

Programa de Festes i
Tradicions de Sant Quirze
del Vallès 2016

Suport en l'àmbit de
la cultura per a
municipis i ens
supramunicipals (de
5.001 a 20.000
habitants)

Ajut
econòmic

3.000,00 €

Esport local: activitats
esportives

Esport sense barreres

Esport per prevenir el
risc d'exclusió

Ajut
econòmic

9.374,00 €

Esport local: activitats
esportives

Activitats esportives
municipals

Activitats esportives
locals

Ajut
econòmic

6.132,00 €

Esport local:
equipaments esportius

Material esportiu
inventariable

Millora del material
esportiu inventariable

Ajut
econòmic

2.340,00 €

Gestió local de
l'habitatge, el lloguer i
la rehabilitació

Foment del lloguer
assequible

Foment del lloguer
assequible

Ajut
econòmic

5.000,00 €

PENSA-Jove

Implementació assessoria
de salut / consell de salut
juvenil

PENSA-Jove, suport
tècnic específic

Redacció
de plans,
projectes i
informes

Salut pública

Programa de seguretat
alimentària 2016

Seguretat alimentària

Ajut
econòmic

6.900,00 €

Salut pública

Programa control i
prevenció legionel·losi
2016, Control de plagues
urbanes 2016, actuacions
previstes per a la prevenció
de l'expansió del mosquit
tigre 2016, eliminació nius
cotorres 2016 i control
analític de piscines 2016

Sanitat ambiental

Ajut
econòmic

14.940,81 €

Salut pública

Pla d'atenció comunitària
municipal 2016

Promoció de la salut

Ajut
econòmic

2.750,00 €

PROGRAMA

Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona i a Serveis econòmics.

27/71

10. Aprovació programació de la Festa Major 2016 i propostes de despesa de
pagaments a justificar
ANTECEDENTS DE FET
La regidoria de Cultura té com a objectiu promoure les celebracions de caire popular i
impulsar la participació de la població en les Festes tradicionals, com ara la Festa Major,
que aquest any esdevindrà els dies 31 d’agost, 1, 2, 3, 4 i 5 de setembre.
Amb la voluntat de satisfer al màxim les expectatives ciutadanes, s’han programat actes
de diferents vessants lúdiques, com ara activitats tradicionals, culturals, esportives i
infantils, entre d’altres.
En aquesta edició i aprofitant la temporada estival, una part important de la programació
de Festa Major es concentrarà en el representatiu espai verd de lleure dels ciutadans del
poble, el Parc de les Morisques. Una altra part del programa es desenvoluparà en altres
espais ja tradicionals en aquesta Festa, com són els exteriors del Centre Cívic Can Feliu,
al Parc de Can Feliu i a la Plaça d’Anselm Clavé.
Ja en relació a l’agenda de Festa Major, el dimecres 31 d’agost, els i les participants al
taller de pintura del Cercle de Cultura inauguraran una mostra dels seus treballs al local
5-C de la plaça 14 d’abril. Dijous 1 de setembre es durà a terme la recepció institucional
de Festa Major a la Patronal, que constarà de la benvinguda per part de l’alcaldessa de
Sant Quirze, Elisabeth Oliveras, i de la inauguració de l’exposició del GIHSQ i “Estem de
Festa!”, que romandrà oberta al públic durant els dies de Festa Major a la sala nova de la
Patronal. El divendres arrencarà amb la inauguració de la mostra “Imatges d’aquí”, de
Josep Busqueta i Jordi Calvís a la Casa Vila-Puig i l’espectacle “Uh! Quin Cangueli”, a la
plaça d’Anselm Clavé. Després es durà a terme el pregó a la plaça de la Vila, a càrrec de
l’Esplai La Flama, i que culminarà amb ball de cintes, versots, ball de diables i un
cercavila a càrrec de la Colla de Gegants i Grallers de Sant Quirze, que animarà i
acompanyarà als ciutadans i ciutadanes al sopar popular que obre la festa a l’exterior del
Centre Cívic Can Feliu. I ja situats en aquest entorn, començarà l’espectacle de la
primera nit de Festa Major, “La Loca Histeria”.
Dissabte al matí, Sant Quirze es despertarà amb el Mercat Ecològic del Vallès i el Mercat
Hippie, que restaran ubicats a la Rambla de Lluís Companys durant tot el dia. Al voltant
del parc tindran lloc tot un seguit d’activitats esportives. Així mateix, a les 11 del matí
s’iniciarà una MASTERCLASS d’SPINNING també al Parc de Les Morisques. A la plaça
d’Anselm Clavé hi haurà una Guerra d’aigua i una festa de l’escuma, a càrrec de
l’Associació Cultural ELS MANDUKOS. El mateix dissabte a la tarda, es duran a terme
les partides simultànies i ràpides d’escacs al parc de les Morisques.
S’obrirà la tarda amb l’actuació de les colles castelleres de Cerdanyola, Castellar del
Vallès i Sagals d’Osona a la plaça de la Vila. El parc de les Morisques acollirà a partir de
les 18.30 hores l’espectacle itinerant de música i circ “La Tartana”. També a la tarda, es
durà a terme el cercavila dels Gegants i Grallers de Sant Quirze i colles convidades, que
després de la plantada i parlaments pertinents, duran a terme el recorregut anunciat al
programa finalitzant al Parc de Les Morisques, on faran lliurament d’obsequis i la ballada
final de colles. A la Patronal, l’Associació Amics de la Música oferirà una audició musical
i, tot seguit, l’ateneu del Món hi projectarà un documental.
Ja a la nit, l’AA.VV de l’avinguda de Can Pallàs s’encarregarà de coordinar la projecció de
la pel·lícula “Els Minions”, dintre de la sessió de cinema a la fresca. A la plaça d’Anselm
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Clavé, a les 21:00 hores, començarà un espectacle del popular imitador Oriol Cruz. A les
21:30, a la Masia Can Feliu, just davant del local dels Diables de Sant Quirze, arrencarà
el CORREFOC. I, a la plaça d’Anselm Clavé, a partir de les 23.30 hores, el públic gaudirà
de l’actuació de Xarim Aresté i el Conjunt Miracle.
El diumenge de Festa Major, la regidoria d’esports organitza la tradicional Cursa Popular.
Així mateix, a les 10:30 del matí començarà un Festival de Música adreçat al públic
familiar sota el nom de “Petit Embassa’t”, amb tot de propostes musicals adreçades a
pares, mares, nens i nenes. Acollirà les actuacions de d’Albercoks i The Penguins, entre
altres. També hi haurà un taller de coeducació a càrrec de Dones per Sant Quirze i una
exhibició de drifts ràdiocontrol a càrrec de la Penya Motera Km. 0.
Durant la tarda, a les 18 hores, al parc de les Morisques acollirà una xerrada de
l’associació Ajudem, Ayudamos, Help. A les 18.30 hores, també al parc, tindrà lloc una
festa Holi, on els ritmes de Bollywood i la llençada de pols de colors faran gaudir a tota la
família.. A partir de les 18.30 hores, la SOCIETAT CORAL IL·LUSTRACIÓ ARTÍSTICA
oferirà el seu tradicional concert a la plaça d’Anselm Clavé i, seguidament, la BELLA
QUIRZE BAND delectarà als assistents amb un concert de gospel. Just després, a les 22
hores començarà l’actuació de la formació “Quartet Mèlt”, molt popular gràcies a haver
guanyat la tercera edició del concurs de TV3 “Oh happy day!”
A les 20:30 hores, començarà a la Patronal l’obra de teatre “Condícia”, a càrrec del grup
santquirzenc Onze al Teatre.
Més tard, la nit del diumenge tancarà als exteriors del centre cívic Can Feliu, amb els
concerts d’Animal i AlQuadrat.
La programació del matí del dilluns de Festa Major, està adreçada a la mainada, que
podran gaudir d’INFLABLES INFANTILS, SURF MECÀNIC, FUTBOLÍ HUMÀ i CIRCUIT
DE KARTS ECOLÒGICS.
Les activitats es complementaran a la tarda amb una exhibició i màsterclass de Swing i
amb l’exhibició de l’alumnat del GIMNÀS MONTSERRAT CREUS.
Com a cloenda de Festa Major i donada la gran participació dels últims anys, està previst
tornar a gaudir del sopar popular, en el qual les entitats locals prepararan una botifarrada
a l’avinguda Camí del Mas. Tot seguit el grup d’havaneres MAR ENDINS amenitzarà la
nit, mentre els avis i àvies del Casal preparen un rom cremat.
Donarà fi a la Festa Major el tradicional Castell de Focs i, com a fi de festa, els Mandukos
oferiran música de discoteca fins la 01:00 hores.
FONAMENTS DE DRET
RDL 2/2000, de 16 de juny, que aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques en relació als contractes que tinguin per objecte la creació i
interpretació artística i literària i els d’espectacles (arts. 5,9 i 210.b).
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Aprovar el següent programa de Festa Major i autoritzar l’execució de les
actuacions que es derivin de l’esmentat programa per part dels respectius responsables:
Dimecres 31 d’agost
EXPOSICIONS DEL TALLER DE PINTURA DEL CERCLE DE CULTURA
V MOSTRA D’ART
Com cada any, el Cercle de Cultura organitza una mostra de les obres d'art realitzades al
llarg del curs 2015-2016. En aquesta exposició, podrem gaudir d'olis, aquarel·les, pastels
i dibuixos a carbonet, llapis o tinta dels i les artistes del taller d'art de l’entitat.
PROJECTE 48=1
De nou, els i les alumnes del taller de pintura i dibuix s'embarquen en un projecte artístic
col·lectiu en què Sant Quirze del Vallès és el protagonista. El projecte consisteix en un
gran quadre-mural de 500x164 cm d'una vista panoràmica de la vila, amb la popular
muntanya de La Mola a l'horitzó. El quadre està dividit en 48 porcions de 41x41 cm que
seran pintats o dibuixats per 26 artistes. Cadascú pintarà una o dues obres seguint les
seves pròpies maneres de fer. El resultat serà un vibrant mosaic de formes i colors que
reunits conformaran la imatge completa de la vista panoràmica de Sant Quirze.
Durant els dies de Festa Major, la mostra es podrà visitar de 12 a 14 hores i de 18 a 20
hores.
Hora: 19 h
Lloc: Plaça 14 d’abril (local 5-C)
Organitza: Taller de pintura del Cercle de Cultura
Dijous 1 de setembre
CONCERT SOLIDARI INFANTIL: AJUDEM LES PERSONES REFUGIADES
Hi actuaran els grups santquirzencs Roleguita i boquerón i Landry el Rumbero. A
l’entrada al recinte hi haurà unes guardioles per recollir donatius. Els diners recaptats
seran destinats a les associacions que treballen sobre el terreny en l’ajuda de les
persones refugiades, a través de la Plataforma Benvingudes Refugiades de SQV.
Hora: 18 h
Lloc: Pati de la Patronal
Organitza: Plataforma Sant Quirze Ajudem els Refugiats i Ajuntament de Sant Quirze
Patrocina: Kids&Us
CAMP SIMBÒLIC DE REFUGIATS
Durant els dies de Festa Major, la Plataforma Sant Quirze Ajudem els Refugiats muntarà
diversos camps simbòlics de refugiats. El principal estarà situat dins del parc de les
Morisques i n’hi haurà dos més: un a l’entrada de Sant Quirze i l’altre al turó de darrere de
l’església.
Organitza: Plataforma Sant Quirze Ajudem els Refugiats
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INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ “ESTEM DE FESTA”
El GIHSQ presenta un recull de fotografies històriques que mostren les Festes Populars
viscudes a Sant Quirze com la Festa del Corpus, la Cavalcada de Reis o el Carnestoltes.
Durant els dies de Festa Major, la mostra es podrà visitar de 12 a 14 hores i de 18 a 20
hores.
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala nova de la Patronal
Organitza: GIHSQ
RECEPCIÓ DE FESTA MAJOR
Durant la recepció ciutadana, oberta a tota la ciutadania, hi haurà la benvinguda a càrrec
de l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, i diversos restauradors del poble oferiran un tastet als
i les assistents. També comptarem amb l’actuació en directe de diverses formacions
musicals del poble.
Amb la col·laboració dels següents establiments: ArtBo Pastisseria, Avui No Cuino,
Rostisseria La Manduca, La Place, Lossum Espai Gastronòmic, Pa amb Xocolata,
Pastisseria Mix i Restaurant El Castellet.
Hora: 20 h
Lloc: Avinguda de Pau Casals
CORREBARS DE FESTA MAJOR
Durant el recorregut hi haurà el pregó de Coordinadora de Barrakes.
Recorregut: Bar El Asador (estació FGC), Bar Sant Quirze, Gabri, Ara Pizza, Hermanos
Bravo, L’Estraperlo, Casal de Joves, Local Social els Mandukos, La Lila, Bar Los
Pajaritos i Bar de la Masia Can Feliu, on hi haurà música fins les 2 de la matinada.
Hora: 19.30 h
Organitza: Comando Correbars. Col·labora: Coordinadora de Barraques
Divendres 2 de setembre
EXPOSICIÓ “IMATGES D’AQUÍ” DE JORDI CALVÍS I JOSEP BUSQUETA
Hora: 19 h
Lloc: Casa de Cultura Vila-Puig
Durant els dies de Festa Major, la mostra es podrà visitar de 12 a 14 hores i de 18 a 20
hores.
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ESPECTACLE INFANTIL: “UH, QUIN CANGUELI” DE LA COMPANYIA XIP-XAP
Imagina’t què passa quan la bèstia, la granota, la bruixa, el rellotge de paret, la vaca, lo
Marraco, l’esquelet i els seus amics s’ajunten per fer una festa. És la Festa del
CANGUELI. Uh!! No t’espantis! Has de conèixer les criatures més dolentes i terribles de
les nostres cançons i cridar: NO EM FAS POR!
Hora: 18.30 h
Lloc: Plaça d’Anselm Clavé
CERCAVILA INFANTIL
Colla de Gegants de Sant Quirze
Hora: 19.30 h
Itinerari: Plaça d’Anselm Clavé a la plaça de la Vila
Organitza: Colla de Gegants i Grallers
PREGÓ A CÀRREC DE L’ESPLAI LA FLAMA
Hora: 20 h
Lloc: Plaça de la Vila
BALL DE CINTES
Aquest curs, l’alumnat de 4t de primària de l’escola Onze de Setembre han après a tocar
el flabiol i el tamborí i a ballar el Ball de Cintes del Vallès. El ball de Cintes és una dansa
tradicional que ja fa uns quants anys que es va realitzant al cercavila de la Festa Major,
per això s'ha treballat a l'aula de música. La melodia que han fet amb els flabiols és una
adaptació creada especialment per als alumnes, amb una dificultat assequible al seu
nivell. Aquesta Festa Major, el divendres 2 de setembre, un cop fet el pregó, la Gemma
Balagué, la mestra de música de l’escola Onze de Setembre, farà l’activitat amb el seu
alumnat.
Hora: Tot seguit del ball de cintes
Lloc: Plaça de la Vila
VERSOTS I BALL DE DIABLES
Hora: Tot seguit del ball de cintes
Lloc: Plaça de la Vila
CERCAVILA POPULAR
A càrrec de l’alumnat de 4t de primària de l’escola Onze de Setembre, que realitzaran el
ball de cintes, i la Colla de Gegants i Grallers de San Quirze.
Hora: Just després del Ball de Diables
Lloc: Plaça de la Vila
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Recorregut: Plaça de la Vila, Pintor Vila-Puig, Bonavista, Travessera, Plaça de l’Amistat i
finalitza a la Masia de Can Feliu
FIDEUADA POPULAR
Preu per comensal: 5 euros
Els tiquets es podran adquirir el mateix divendres 2 de setembre de 19 a 21 h al recinte
del centre cívic.
Hora: 21 h
Lloc: Exteriors del Centre Cívic Can Feliu
LA LOCA HISTERIA
Ritme, humor, diversió, interacció i originalitat a càrrec de 8 peculiars i entranyables
personatges que recorren tota la geografia mundial per subministrar una dosi de cura
antiestrès a tot ésser que assisteixi als seus eixelebrats shows, on reinterpreten amb gran
classe els hits més “trencapistes” de tots els temps. En escena, despleguen un
espectacle circense que sedueix des del primer moment al públic de totes les edats i on
és impossible parar de ballar durant les més de dues hores que dura el seu show. La
Loca Histeria va aconseguir el Premi Arc 2015 en la categoria de millor grup de versions.
Just després, ens esperen dues hores de discoteca per seguir gaudint i ballant.
Horari: 22 a 2h
Lloc: Exteriors del Centre Cívic Can Feliu
BARRAQUES
23h- The Thorpedians
0h- Rat-Zinger
2h- Dj local: Juden Veïns
3h-Ambient barraques
4h- Final de barraques
Lloc: Parc de Can Feliu
Organitza: Coordinadora de Barraques
Dissabte 3 de setembre
MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS
Horari: 9 a 14 h
Lloc: Rambla de Lluís Companys
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MERCAT HIPPIE
Horari: 10 a 14 h i 17 a 21 h
Lloc: Rambla de Lluís Companys
8è CAMPIONAT DE FESTA MAJOR D’HOQUEI SUBAQUÀTIC
Horari: de 10 a 13 hores
Lloc: Piscina d’estiu municipal
Organitza: Kokimuxu Hoqueisub i Regidoria d’Esports
Col·labora: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona i Cobega
BATEIGS DE MARXA NÒRDICA
Descripció: Presentació d’aquesta disciplina. Els i les membres de l’entitat muntaran
estand al Parc de Les Morisques on informaran i faran sortides en petits grups cada quart
d’hora des de les 10 fins les 13 hores.
Horari: de 10 a 13 hores
Lloc: Parc de Les Morisques (part de dalt)
Organitza: Nordic Walks
Col·laboren: Regidoria d’Esports, Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, Creu
Roja i Coca Cola
BÀSQUET 3 x 3
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: Av. Camí del Mas (tram del Parc de les Morisques)
Categories:
- A Nascuts/des l’any 2004 i posteriors
- B Nascuts/des entre els anys 2002 / 2003
- C Nascuts/des entre els anys 2000 / 2001
- D Nascuts/des l’any 1999 i anteriors
Composició dels equips: Estaran formats per 3 jugadors/es i poden ser mixtos. La
categoria dels equips la marcarà el/la jugador/a de més edat.
Inscripcions: Us podeu inscriure a www.santquirzevalles.cat del 22 d’agost al 1 de
setembre.
En cas de necessitar ajuda per emplenar la inscripció us podeu adreçar a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana d’acord amb l’horari del servei.
Organitza: Regidoria d’Esports i Sant Quirze Bàsquet Club
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Col·laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, Creu Roja i Coca Cola
FUTBOL 3 x 3
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: Parc de les Morisques (zona verda sobre els llacs)
Categories:
- A Nascuts/des entre els anys 2006 / 2007
- B Nascuts/des entre els anys 2004 / 2005
- C Nascuts/des entre els anys 2002 / 2003
Composició dels equips: Estaran formats per 3 jugadors/es i poden ser mixtos. La
categoria dels equips la marcarà el/la jugador/a de més edat.
Inscripcions: Us podeu inscriure a www.santquirzevalles.cat del 22 d’agost al 1 de
setembre.
En cas de necessitar ajuda per emplenar la inscripció us podeu adreçar a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana d’acord amb l’horari del servei.
Organitza: Regidoria d’Esports i Futbol Club Sant Quirze
Col·laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, Creu Roja i Coca Cola
HANDBOL 4 X 4
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: Parc de les Morisques (zona verda sobre els llacs)
Categories:
- A Nascuts/des entre els anys 2006 / 2007
- B Nascuts/des entre els anys 2004 / 2005
- C Nascuts/des entre els anys 2002 / 2003
Composició dels equips: Estaran formats per 4 jugadors/es i poden ser mixtos. La
categoria dels equips la marcarà el/la jugador/a de més edat.
Inscripcions: Us podeu inscriure a www.santquirzevalles.cat del 22 d’agost al 1 de
setembre.
En cas de necessitar ajuda per emplenar la inscripció us podeu adreçar a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana d’acord amb l’horari del servei.
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Organitza: Regidoria d’Esports i Club Handbol Sant Quirze
Col·laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, Federació Catalana
d’Handbol, Creu Roja i Coca Cola
TORNEIG VOLEIBOL 4X4
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: Parc de les Morisques (tram pavimentat al costat dels jocs infantils)
Categories:
- A Nascuts/des després de 2002
- B Nascuts/des entre els anys 1997 i 2002
- C Nascuts/des abans de 1997
Composició dels equips: Estaran formats per 4 jugadors/es i poden ser mixtos. La
categoria dels equips la marcarà el/la jugador/a de més edat.
Inscripcions: Us podeu inscriure a www.santquirzevalles.cat del 22 d’agost al 1 de
setembre.
En cas de necessitar ajuda per emplenar la inscripció us podeu adreçar a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana d’acord amb l’horari del servei.
Organitza: Regidoria d’Esports i Club Voleibol Sant Quirze
Col·laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, Creu Roja i Coca Cola
TORNEIG TENNIS DE TAULA
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: Parc de les Morisques (tram pavimentat al costat dels jocs infantils)
Categories:
- A Nascuts/des després de 2002
- B Nascuts/des entre els anys 1997 i 2002
- C Nascuts/des abans de 1997
Campionat individual
Inscripcions: Us podeu inscriure a www.santquirzevalles.cat del 22 d’agost al 1 de
setembre. No s’acceptaran inscripcions el mateix dia del torneig.
En cas de necessitar ajuda per emplenar la inscripció us podeu adreçar a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana d’acord amb l’horari del servei.
Organitza: Regidoria d’Esports i Club Tennis Taula Sant Quirze
Col·laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, Creu Roja i Coca Cola
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CLÍNIC DE RUGBY
Horari: 10 a 14 h
Lloc:

Parc de les Morisques

Organitza: Club Rugby Sant Quirze
Col·laboren: Regidoria d’Esports
ESCACS GEGANTS
Horari: de 10 a 14 hores
Lloc:

Parc de les Morisques

Organitza: Club d’Escacs Sant Quirze
Col·laboren: Regidoria d’Esports
MASTERCLASS D’SPINNING
Aforament limitat a 200 persones. Constarà de dues sessions de 45´ cadascuna, amb
100 persones per sessió.
Us podeu inscriure a www.santquirzevalles.cat del 16 al 28 d’agost.
En cas de necessitar ajuda per emplenar la inscripció us podeu adreçar a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana d’acord amb l’horari del servei.
El Gimnàs Motiva’t regalarà una samarreta a cada participant, que la podrà anar a recollir
al seu establiment (carrer Penedès, 33. Nau 12) a partir del dia 30 d’agost amb l’imprès
de la confirmació de participació de l’activitat.
Hora: 11 h i 11.45 h
Organitza: Gimnàs Motiva’t
Lloc: Parc de les Morisques

GUERRA D’AIGUA INFANTIL
A càrrec de l’Associació Cultural Els Mandukos
Horari: 11.30 a 12.30 h
Lloc: Plaça d’Anselm Clavé
FESTA DE L’ESCUMA
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Una festa de l'escuma plena de música, animació, aigua i molta, molta diversió.
Horari: 12.30 a 13.30 h
Lloc: Plaça d’Anselm Clavé
BARRAQUES
10 a 15h. ENCIRCADA. Organitza: Casal de Joves. Col·labora: Coordinadora de
Barraques.
15h.
XI
Macarronada.
Organitza:
Comissió
de
Trinxera de Galliners. Col·labora. Coordinadora de Barraques

Jocs

Florals

i

La

17h. XI Concurs de força i resistència: Diferents jocs on es posarà a prova la força i
resistència dels i les participants: “La pedreta i Lo pedrot” i estirar la corda. Organitza:
Comissió de Jocs Florals i La Trinxera de Galliners. Col·labora: Coordinadora de
Barraques
18h XI Concurs de TiTius: Beure vi en Porró tot comptant titius. Organitza: Comissió de
Jocs Florals i La Trinxera de Galliners. Col·labora: Coordinadora de Barraques
19h XI Concurs de cançó de Festa Major: Els i les participants hauran de presentar una
cançó que la temàtica faci referència a la Festa Major o a Sant Quirze. Organitza:
Comissió de Jocs Florals i La Trinxera de Galliners. Col·labora: Coordinadora de
Barraques
Lloc: Parc de Can Feliu
PARTIDES RÀPIDES I SIMULTÀNIES D’ESCACS
Us podeu apuntar al web www.sqv-escacs.com.
Hora: A partir de les 17 h
Lloc: Parc de les Morisques
Organitza: Club d’Escacs Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports

ESCACS GEGANTS
Hora: A partir de les 17 h
Lloc:

Parc de les Morisques

Organitza: Regidoria d’Esports i Club Escacs Sant Quirze
Col·laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, Creu Roja i Cobega
AUDICIÓ MUSICAL: SWINGING BACH. Bach interpretat en Jazz
Projecció del concert gravat en directe l’any 2000 a la Marketplatz de Leipzig per
commemorar el 250è aniversari del naixement de J.S. Bach. Interpretat per diferents
musics de Jazz i Clàssics.
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Hora: 18 h
Lloc: Sala històrica de la Patronal
Organitza: Associació Amics de la Música
COPA SANT QUIRZE
Partit Veterans: Handbol Sant Quirze – equip a determinar
Lloc: Pavelló municipal
Hora: 17.30 h
Organitza: Club Handbol Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports
Lloc: Pavelló Municipal
ACTUACIÓ DELS CASTELLERS
Hora: 17.30 h
Lloc: plaça de la Vila
ESPECTACLE: LA TARTANA
La Tartana passejarà pel parc de les Morisques omplint els racons de música en directe i
circ.
Horari: 18.30 h
Lloc: Parc de les Morisques
CERCAVILA DE LA COLLA DE GEGANTS I GRALLERS DE SANT QUIRZE I COLLES
CONVIDADES
Hora: 19 h
Lloc: Plantada de gegants a la plaça d’Anselm Clavé (18 h)
Inici de la cercavila (19 h)
Recorregut: Plaça d’Anselm Clavé, carrer del Mig, carrer Nou, avinguda de Pau Casals,
carrer Alfons XIII, plaça de la Glosa, avinguda Camí del Mas i Parc de Les Morisques.
Lliurament de records i ballada final de colles al Parc de les Morisques (20.20 h)
COPA SANT QUIRZE
Partit Sènior femení: Handbol Sant Quirze – equip a determinar
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Lloc: Pavelló municipal
Hora: 19 h
Organitza: Club Handbol Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports
Lloc: Pavelló Municipal
PROJECCIÓ DOCUMENTAL “ON ACABEN ELS CAMINS”
El documental narra la història del metge català Oriol Mitjà, un investigador de l'Institut de
Salut Global de Barcelona que, des de l'illa de Lihir (Papua Nova Guinea), va descobrir un
tractament que permet posar fi a la malaltia de pian amb una sola dosi d'antibiòtic. El
treball ha estat dirigit per Noemí Cuní i produït per Broadcaster, en coproducció amb TV3
i TVE, i amb la col·laboració de la Fundació Bancària "La Caixa".
Hora: 20 h
Lloc: Sala històrica de la Patronal
Organitza: Ateneu del Món
CINEMA A LA FRESCA AMB LA PEL·LÍCULA “ELS MINIONS”
La pel·lícula explica com van aparèixer els minions fa milers i milers d'anys i com des
d'aleshores han estat buscant un amo o mestressa a qui servir. Ben dolent o dolenta, és
clar! Així en un fugaç repàs per la història, des dels dinosaures, passant per l'home de
Neandertal o Napoleó, tres dels minions, en Kevin, l'Stuart i en Bob, arriben a conèixer
l'Scarlet Overkill. Tot i que sembla que és la mestressa perfecta a qui ajudar, després
descobriran que potser no ho és tant...
Hora: 21.30 h
Lloc: Parc de l’avinguda Can Pallàs
Col·labora: AV de l’avinguda de Can Pallàs
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze
LA LLEGENDA DE L’ISKARIOT
CORREFOC A CÀRREC DELS DIABLES DE SANT QUIRZE
Horari: de 21.30 a 23.30 h
Lloc: Exteriors de la Masia Can Feliu (davant del local de Diables)
Recorregut: av. Del Vallès, c. Terranova, c. Pintor Vila-Puig, Ptge. Corraló, c. Pompeu
Fabra, c. Dels Pous, c. Pompeu Fabra, c. Del Mig, av. Antoni Gaudi, c. Llaurador i Pl. del
professor Tierno Galván
TEATRE: ORIOL CRUZ
Oriol Cruz és imitador i té 29 anys. Fa més de 10 anys que col·labora al programa Versió
RAC1 de Toni Clapés i realitza paròdies de diversos personatges al programa Crackòvia
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de TV3, interpretant, entre altres, l’entranyable Andrés Iniesta. Cruz ens presentarà un
espectacle basat en l’actualitat i especial per a Sant Quirze.
Hora: 21 h
Lloc: Plaça Anselm Clavé
CONCERT: MCACOUSTIC
Hora: 22 h
Lloc: Terrassa de La Bodegueta (rambla de Lluís Companys, 10)
Organitza: La Bodegueta
CONCERT: XARIM ARESTÈ AMB EL CONJUNT DEL MIRACLE
L’inquiet Xarim Aresté no s’atura en el seu procés de frenètica recerca per trobar nous
matisos a la seva música. Si el disc “La rosada” ja deixava intuir un canvi de registre, amb
una aposta creixent pels detalls, a partir d’ara això tindrà també el seu reflex en viu. El
músic de Flix ha reclutat una nombrosa banda: el Conjunt del Miracle. Onze músics
versàtils que permetran fer reviure en directe tota la màgia que atresorava ja el disc, a
més de presentar també altres cançons inèdites i recuperar joies de tota la trajectòria de
Xarim Aresté, tant en solitari com de l’època Very Pomelo.
Hora: 23.30 h
Lloc: Plaça Anselm Clavé
BARRAQUES
0h Guanyador del VII Concurs I Djs locals: LA192
1.30h La Sra. Tomasa
3h El ball del fanaL.E.D (Organitzat per Pukn)
3.30h Sybarites
5h Final de barraques
Lloc: Parc de Can Feliu
Organitza: Coordinadora de Barraques
Diumenge 4 de setembre
TORNEIG DE PETANCA
Horari: A partir de les 9 h
Lloc:

Pistes municipals de Petanca
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Organitza: Club Petanca Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports
MERCAT HIPPIE
Horari: 10 a 14 i 17 a 21h
Lloc: Rambla de Lluís Companys
ESCACS GEGANTS
Horari: 10 a 14 h
Lloc:

Parc de les Morisques

Organitza: Club d’Escacs Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports
CURSA POPULAR
Sortida i arribada: Av. Pau Casals darrere de l’Ajuntament
Horaris: Categories D, E i F a les 10:00
Lliurament de trofeus als guanyadors un cop acabada la cursa
Categoria C a les 11:15
Categoria B a les 11:40
Categoria A a les 11:50
Lliurament de medalles a l’arribada de cada cursa (A, B i C)
Categories:
- A Nascuts/des entre els anys 2008 i 2010
- B Nascuts/des entre els anys 2005 i 2007
- C Nascuts/des entre els anys 1999 i 2004
- D Nascuts/des entre els anys 1995 i 1998
- E Nascuts/des entre els anys 1975 i 1994
- F Nascuts/des abans de 1975
Recorreguts:
• Categories A i B: Sortida av. de Pau Casals (darrere de l’Ajuntament), ronda Arraona
fins rotonda de Vallcorba i tornada 800 m
• Categoria C: Sortida av. de Pau Casals (darrere de l’Ajuntament), ronda Arraona fins
rotonda de l’Avinguda Camí del Mas, gir per tornar per ronda Arraona fins rotonda de
l’Avinguda d’Egara, gir per tornar per ronda Arraona fins av. de Pau Casals. 1700 m
• Categories D, E i F: Sortida av. de Pau Casals (darrere de l’Ajuntament), ronda Arraona
direcció Can Pallàs, c. d’Eduard Toldrà, av. del Vallès, Parc de Can Feliu, c. Llaurador,
av. d’Antoni Gaudí, c. Castellar, av. de Pau Casals, c. d’Alfons XIII, c. Barcelona, ronda
Arraona direcció Parc de les Morisques i tornada, c. Vallespir, c. Pallars, c. Rosselló,
ronda Arraona fins rotonda de la cruïlla de Pintor Vilapuig amb av. Egara i av. d’Antoni
Gaudí i tornada per arribar a l’av. de Pau Casals. 5000 m
Premis: Obtindran trofeus els tres primers classificats de les categories D, E i F,
masculines i femenines. I rebran medalles tots els participants de les categories A, B i C.
Inscripcions: Us podeu inscriure a www.santquirzevalles.cat del 22 d’agost al 1 de
setembre.
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En cas de necessitar ajuda per emplenar la inscripció us podeu adreçar a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana d’acord amb l’horari del servei.
També us podeu inscriure el mateix diumenge de 08.30 a 09.30 al lloc de sortida.
Col·laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, Creu Roja, Coca Cola i
entitats del municipi.

PETIT EMBASSA’T
Festival de música adreçat a les famílies perquè infants i grans s’ho passin d’allò més bé
escoltant música i participant en originals tallers. Programa:
Albercocks
No podem començar el dia amb més energia que la desprenen els Albercocks. Són joves,
són del Vallès, semblem esbojarrats, però no ho són. Són molt llestos i han sabut exprimir
al màxim totes les cançons de dibuixos animats. Reinterpreten cançons de pel·lícules de
Disney a base de reggae, ska i molta rumba convertint-les en himnes ballables que els fa
molt més que una simple banda de versions.
The Pengüins
Reggae per xics ha estat un dels projectes que ha marcat la música per nens en els
darrers anys, havent venut més d’un miler de discos i realitzant prop de 200 concerts,
convertint-se en un dels millors espectacles familiars de Catalunya. Ara estan d’aniversari
i per això porten temes nous amb la mateixa fórmula de sempre: cançons populars i
tradicionals del repertori català passades pel sedàs del ritmes jamaicans. Un sedàs que
sacsegen amb tanta energia i autenticitat que fan vibrar petits i no tant petits..
El rocker del Embassa’t
Unes mitges, sorra, llavors de gespa, dues gomes. Una mica d’imaginació, les mans dels
nens i la màgia dels colors ens donen amb un tres i no res un divertit ninot que regant-lo
li farem créixer la melena rockera.
Taumàtrop
Animarem dos dibuixos per crear l’efecte òptic ideal per no deixar de tocar la bateria o
tocar la guitarra als nostres amics animats.
Caminant per les sensacions
Una experiència única perquè els més petits caminin descalços tot notant textures,
sensacions i despertant la curiositat a ritme del Petit Embassa’t.
Festa d’aigua
Remullada per fer passar la calor com a final de festa.
Organitza: Sabadell Sona i Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Horari: 11 a 14 h
Lloc: Parc de les Morisques
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EXHIBICIÓ DE DRIFT RADIOCONTROL
Horari: 10 a 14 hores
Lloc:

Parc de Les Morisques

Descripció: Exhibició de la modalitat de drift rc; vehicles a radiocontrol que derrapen en
circuït tancat. Es realitzarà també una gimcana per a petits i grans perquè puguin veure i
provar un drift rc i hi haurà una pista oberta per rc elèctrics.
Organitza: Penya Motera Km. 0 i Team RC
Col•labora: Regidoria d’Esports
PROGRAMA DE RÀDIO SANT QUIRZE
Els col·laboradors i col·laboradores del mitjà ens oferiran una retransmissió especial per
Festa Major.
Hora: 11 h
Lloc: Parc de les Morisques
Organitza: Amics de Ràdio Sant Quirze
MASTERCLASS DE PATINATGE
Hora: 11 h
Lloc:

Pista annexa del complex esportiu

Organitza: Club Patinatge Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports
TALLER DE COEDUCACIÓ
Horari: 11 a 13.30 h
Lloc: Parc de les Morisques
Organitza: Dones per Sant Quirze
COPA SANT QUIRZE
Partit Sènior masculí: Handbol Sant Quirze – equip a determinar
Lloc: Pavelló municipal
Hora: 12 h
Organitza: Club Handbol Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports
Lloc: Pavelló Municipal
5è CONCURS POPULAR D’ENTREPANS
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Horari: de 16.30 a 18.30 h
Lloc: Avinguda Pau Casals
Organitza: Sant Quirze Comerç

19è MEMORIAL ANTONI MENDOZA
Hora: 18 h
Lloc: Camp municipal de futbol
Partit: Juvenil A Futbol Club Sant Quirze – equip a determinar
Organitza: Futbol Club Sant Quirze
Col•labora: Regidoria d’Esports
XERRADA DE L’ASSOCIACIÓ AJUDEM, AYUDAMOS, HELP
A la zona del campament de refugiats es durà a terme una xerrada de diversos membres
de l’associació “Ajudem, Ayudamos, Help”, entitat de recent creació formada per
voluntaris i voluntàries dels camps de refugiats de Grècia.
Hora: 18 h
Lloc: Parc de les Morisques
Organitza: Plataforma Sant Quirze Ajudem els Refugiats
HOLI PARTY
La festa Holi és actualment una de les més desitjades i esperades on l’assistència ha
crescut de manera exponencial en els últims temps. Balls de Bollywood amb un cos de
ballarins començaran aquest esdeveniment on tothom podrà seguir les coreografies i
participar en el ball fins a arribar al moment tan esperat: l’espectacular tirada de color de
tots els assistents en conjunt.
Col·labora: AMPA Onze de Setembre
Hora: 18.30 h
Lloc: Parc de Les Morisques
CONCERT DE FESTA MAJOR DE LA SOCIETAT CORAL IL·LUSTRACIÓ ARTÍSTICA
Hora: 18.30 h
Lloc: Plaça d’Anselm Clavé
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CONCERT DE FESTA MAJOR DE LA BELLA QUIRZE BAND
Hora: 19.30 h
Lloc: Plaça d’Anselm Clavé
OBRA DE TEATRE “CONDÍCIA”
Us presentem l'última proposta del grup Onze al teatre, l'obra amb el títol "Condícia".
Argument: Pertànyer a una gran família, on les aparences manen per damunt de tot, té
els seus secrets... condícia o brutícia i desordre després d'avui?
Lloc: Sala històrica de la Patronal
Hora: 20.30 h
Organització: Onze al Teatre
CONCERT: QUARTET MÈLT
Són quatre joves de quatre llocs diferents de Catalunya, units per allò que més els
enamora: el cant coral. S’atreveixen amb tot, des de la litúrgia fins a la disbauxa. Busquen
l'equilibri just entre el rigor i l'humor, la seriositat i la ironia. El Quartet Mèlt va ser el
conjunt guanyador de l’última edició del programa de TV3 “Oh Happy Day”.
Hora: 22.00 h
Lloc: Plaça d’Anselm Clavé
CONCERT: ANIMAL

La gran revelació del pop mestís català. Tot un descobriment, festiu i carismàtic. La
música d'Animal és essencialment mestissa, una barreja irresistible de melodies, on el
pop va de la mà amb el reggae, el soul i el folk. Al capdavant del grup hi trobem el
santquirzenc Sr. Smizz, àlies Goku, que amb la seva veu natural i propera marca el
caràcter lluminós i optimista d'aquest projecte guiat per l'instint més “animal” dels músics,
amb les petites històries que formen el seu dia a dia. “Més enllà de les paraules” és el
primer disc d'Animal, una obra generosa, romàntica i festiva que ha convertit el grup en
una de les sensacions de la temporada a Catalunya gràcies a hits com ara “Només amb
tu” i “Fets a mida”.
Hora: 22.30 h
Lloc: Masia de Can Feliu
CONCERT: ALQUADRAT
AlQuadrat és un grup format per joves músics santquirzencs, en la seva majoria, que des
del 2009 estan en actiu. Ells són l'Àlex, Keke, Diego, Albert, Nico, Gerard i Marc, que
faran una actuació espectacular com les que fan sempre que toquen al seu poble.
Hora: 0.30 h
Lloc: Masia de Can Feliu
Dilluns 5 de setembre
MATINAL DE IOGA
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Horari: 10 a 12 h
Lloc: Parc de les Morisques
Organitza: Complex Esportiu Municipal

SURF MECÀNIC, FUTBOLÍ HUMÀ, CIRCUIT DE KARTS ECOLÒGICS, INFLABLE
D’AIGUA I INFLABLE GRAN
Horari: 10.30 a 13.30 h
Lloc: Parc de les Morisques
EXHIBICIÓ I MASTERCLASS DE SWING A CÀRREC DE CRAZY LEGS
Hora: 18.30h
Lloc: Parc de les Morisques
EXHIBICIÓ DE DANSA DEL GIMNÀS MONTSERRAT CREUS
Hora: 19h
Lloc: Parc de les Morisques
CONCERT: DTUMBAGA COPLA
Hora: 19 h
Lloc: Terrassa de La Bodegueta (rambla de Lluís Companys, 10)
Organitza: La Bodegueta
SOPAR DE CLOENDA DE FESTA MAJOR AMB BOTIFARRADA POPULAR, A
CÀRREC DE LES ENTITATS LOCALS
Hora: 20 h
Lloc: Avinguda Camí del Mas
Preu: botifarra 2 €, aigua 1 €, i refresc/cervesa 1,50 €
CANTADA D’HAVANERES AMB EL GRUP MAR ENDINS I ROM CREMAT PER A
TOTHOM A CÀRREC DE LES ÀVIES I AVIS DEL CASAL
Hora: 21 h
Lloc: Parc de les Morisques
CASTELL DE FOCS
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Hora: 22.30 h
Lloc: Rodalies del Parc de les Morisques
FI DE FESTA
A càrrec de l’Associació cultural Els Mandukos
Horari: de 22.45 h a 1 h
Lloc: Rambla de Lluís Companys
ACTES RELIGIOSOS DE FESTA MAJOR
Diumenge
12 h. Missa de Festa Major en honor dels nostres patrons Sant Quirze i Santa Julita
Dilluns
19.30 h. Missa en sufragi dels fidels difunts del nostre poble
Organitza: Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita

Segon .- Aprovar els següents documents comptables a justificar segons les despeses
que detallem a continuació:
PJ_ADO per import total de 47.788,75 €, a càrrec la partida 3200/3380/2260900 (Festes
Majors)
Espectacle Xip-Xap

1.361,25

La Loca Histeria

7.441,50

Castellers

1.600,00

Espectacle La Tartana

720,00

Cinema a la fresca

500,00

Correfoc

4.000,00

Oriol Cruz

3.025,00

Xarim Aresté

4.035,00

La Sra. Tomasa

4.000,00

Petit Embassa´t

2.000,00

Holi Party

3.025,00

Quartet Mèlt

3.025,00
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Animal

3.025,00

AlQuadrat

3.025,00

Inflables i activitats

1.131,00

Mar Endins
Castell de focs

875,00
5.000,00
47.788,75

PJ_ADO per import total de 18.000 €, a càrrec la partida 3200/3380/2260901
(Infraestructures Festa Major)
Rom Cremat
Generador Anselm Clavé

1.557,75
597,70

Il·luminació i generador Botifarrada

1.205,16

Polyklyn

1.140,36

Casa Gay, tarima

1.539,13

Agents de Seguretat

902,05

Panabad

795,60

Copys (Carbó botifarrada)

295,00

Sonorització corals i Quartet Mèlt

1.859

Sonorització Animal i AlQuadrat

2.269,00

Sece (servei enllumenat públic)

200,00

Càtering artistas i ingredients rom

370,00

Sacs de Sorra Castell de Focs

369,00

Petit Embassat (equip de so)

968,00

Lloguer de taules i cadires

1.482,25

Sonorització Oriol Cruz i Xarim Aresté

2.450,00
18.000,00
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Tercer .-

Notificar el present acord al Servei d’Economia i Finances de l’Ajuntament.

11. Aprovar el programa d'activitats esportives municipals per al curs 2016-2017 i
les condicions d'accés.
ANTECEDENTS DE FET
Pel proper curs 2016/2017, l’Ajuntament de Sant Quirze, des del servei d’Esports, manté
l’oferta en els programes d’activitats esportives municipals a fi de promoure la pràctica
esportiva entre la ciutadania, amb la novetat, a petició dels usuaris, d’ampliar la durada
del curs fins el finals de juliol.
Les Activitats Esportives Municipals mantenen un programa per les i els majors de 15
anys i altre per majors de 60; ambdós amb diferents propostes perquè cada persona
pugui escollir la que s’adapti més als seus interessos i necessitats, contribuint així a
l’adquisició d’hàbits saludables pel temps de lleure.

FONAMENTS DE DRET
-

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, amb les seves
modificacions posteriors d’aplicació.

-

Llei reguladora de les bases de règim local, i en desenvolupament d’aquesta, per
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i, subordinadament i
supletòriament, pel Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.

-

Llei de règim jurídic de les administracions públiques i, subordinadament, pel
Reglament sobre procediments de responsabilitat administrativa.

Ordenança fiscal 4.11, que regula la taxa per la utilització dels béns, instal·lacions
municipal i prestació de serveis d’esports i cursets, que contempla l’obligació del
pagament en sol·licitar la inscripció a qualsevol de les activitats esportives municipals que
hi queden recollides
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el programa d’activitats esportives municipals per al curs 2016-2017 i
les condicions d’accés, d’acord amb la redacció següent:

“ACTIVITATS FÍSIQUES PER A ADULTS I PER A GENT
GRAN CURS 2016 / 2017
Pel proper curs 2016/2017, l’Ajuntament de Sant Quirze, des del servei d’Esports, manté
l’oferta en els programes d’activitats esportives municipals a fi de promoure la pràctica
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esportiva entre la ciutadania, amb la novetat, a petició dels usuaris, d’ampliar la durada
del curs fins el finals de juliol.
Les Activitats Esportives Municipals mantenen un programa per les i els majors de 15
anys i altre per majors de 60; ambdós amb diferents propostes perquè cada persona
pugui escollir la que s’adapti més als seus interessos i necessitats, contribuint així a
l’adquisició d’hàbits saludables pel temps de lleure.

1. ACTIVITATS FÍSIQUES
L’ajuntament ofereix dos programes d’activitats, un adreçat a les persones majors de
15 anys i un altre per les majors de 60 anys.

ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS MAJORS DE 15 ANYS
IOGA
El ioga pretén, mitjançant la meditació, l'ascesi moral i els exercicis corporals,
desenvolupar els nivells més elevats de consciència i integrar els aspectes físic, psíquic
i espiritual de la persona.
De la seva pràctica en resulta la unió o integració de l’atman (ànima individual) amb el
braman (ànima universal) i és especialment recomanat per relaxar-se, millorar el control
sobre el propi cos i la seva relació amb l’entorn.
IOGALATES
El iogalates és un exercici altament efectiu que combina el ioga i el pilates. La
flexibilitat, el control tònic i d’altres elements del ioga amb les tècniques per la flexibilitat
i tonificació del pilates s’uneixen per aportar-nos l’equilibri perfecte en la cura de cos i
ment, tot millorant la nostra respiració i mobilitat.
Localitza la força en el centre (zona abdominal, glutis i lumbars), desenvolupa el cos de
forma harmònica, assolint beneficis com l’allargament dels músculs, la tonificació del
cos, la millora postural, el desenvolupament de la coordinació o l’estimulació de la
circulació sanguínia.
Els exercicis efectuats amb precisió i de forma fluida necessiten de tota la nostra
atenció per augmentar el control total del cos i de la respiració. Es tracta d’un autèntic
entrenament realitzat “a mida”, efectuant diferents postures dempeus, assentats o
estirats.
El mètode iogalates ens permet millorar en les nostres activitats quotidianes, laborals,
familiars i fins en d’altres esports.

PILATES
És un sistema d’entrenament físic i mental basat en diferents especialitats com la
gimnàstica, la traumatologia, el ballet o el ioga, unint el dinamisme i la força muscular
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amb el control mental, la respiració i la relaxació. El mètode es centra en el
desenvolupament dels músculs interns per mantenir l’equilibri corporal i donar
estabilitat a la columna vertebral.
Tot i que el mètode s’ha desenvolupat i donat lloc a una gran quantitat d’estils,
existeixen uns principis fonamentals d’alineació, centralització, concentració, control,
precisió i fluïdesa.
Els exercicis estan fonamentalment compostos per moviments lents, molt conscients i
coordinats amb la respiració, per crear un cos harmoniós, coordinat i flexible. A través
de la pràctica, la ment va prenent consciència de les capacitats, limitacions, fortaleses i
debilitats del cos per millorar l’estat físic i mental.
ZUMBA
La zumba és una barreja de ritmes bàsicament llatins (salsa, merengue...) i exercicis
aeròbics que suposa una forma divertida per perdre pes. El seu objectiu va enfocat a
mantenir un cos saludable i equilibrat mitjançant moviments de ball.
La seva base aeròbica amb pics de certa intensitat assoleix canvis morfològics
tonificant la musculatura i eliminant greixos. El treball de flexibilitat també és important
per compensar l’exercici realitzat a cada sessió i òbviament, tot sumat, els assistents a
aquesta activitat es divertiran, es sentiran millor amb sí mateixos i cada cop seran més
feliços.

AERÒBIC
L’aeròbic és una activitat esportiva que es realitza amb suport musical i de forma
coreografiada. Reuneix tots els beneficis de l’exercici aeròbic (amb presència d’oxigen
suficient) i, a més de desenvolupar la resistència, també treballa la flexibilitat, la
coordinació, l’orientació i el ritme.
En aquesta activitat s’utilitza el baix impacte (LIA) com a forma habitual de treball.

ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS MAJORS DE 60 ANYS
AIGUAGIM
L’aiguagim és una variant de l’aeròbic que es realitza en el medi aquàtic i que, gràcies
a l’aigua permet millorar els efectes de l’exercici sense patir traumatismes, tot treballant
amb la llibertat que li confereix la flotació i podent dur a terme moviments impossibles
en el medi terrestre.
Afavoreix la circulació sanguínia, la correcció postural, el desenvolupament de la
musculatura, l’educació respiratòria, la flexibilitat, la resistència i la relaxació amb un
component dinàmic i suport musical que el fa molt divertit.

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
La gimnàstica de manteniment és un bon exercici per tota persona que vulgui mantenirse sana. Sens dubte és una bona forma per afrontar de manera equilibrada
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l’entrenament corporal, caracteritzant-se per la realització de moviments suaus i
sistemàtics que poden ser realitzats per gairebé qualsevol persona, sigui quina sigui la
seva edat o sexe.
La gimnàstica de manteniment permet aprendre a contactar amb el propi cos, realitzar
abdominals, exercitar cames, fer estiraments... essent una excel·lent ajuda en la
prevenció de malalties cardiovasculars, osteoarticulars com l’artrosi o l’osteoporosi i
malalties metabòliques com el sobrepès o l’obesitat.

2. HORARIS I PREUS
El curs començarà el dia 3 d’octubre 2016 i finalitzarà el 27 de juliol de 2017.
Les vacances de Nadal i Setmana Santa, es faran seguint el calendari escolar.
PROGRAMA D’ACTIVITATS PER A MAJORS DE 15 ANYS

ACTIVITAT

HORARI

Ioga A

dimarts i dijous de 09:30
a 10:30

Ioga B

dimarts i dijous de 15:30
a 16:30

LLOC

PLACES

PREUS

30
30
Casal d’Avis

Ioga C

dilluns i dimecres de
20:00 a 21:00

30

Ioga D

dilluns i dimecres de
21:00 a 22:00

30

Iogalates

dilluns i dimecres de
18:30 a 19:30

Pilates A

dimarts i dijous de 19:10
a 20:10

Pilates B

dilluns i dimecres de
20:15 a 21:15

Zumba

dimarts i dijous de 20:15
a 21:15

Aeròbic

dilluns i dimecres de
19:10 a 20:10

Torre Julià

30

Matrícula de
17,52 € i tres
quotes de
39,98

30

Escola Taula
Rodona

30
40
40

Matrícula de
17,52 € i tres
quotes de
32,3 €

Les famílies acreditin disposar del carnet de nombroses i/o monoparentals, tindran una
bonificació del 50% sobre la quota trimestral i la matrícula.
Quedaran exempts del pagament de la matrícula aquells usuaris que iniciïn l’activitat a
partir de l’1 de maig.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS PER A MAJORS DE 60 ANYS

ACTIVITAT

HORARI

Manteniment A

dimarts de 16:50 a 17:50

Manteniment B

dijous 16:50 a 17:50

Manteniment C

dilluns 16:30 a 17:30

Manteniment D

dimecres 16:30 a 17:30

Aiguagim A

dilluns 11:00 a 12:00

Aiguagim B

dimarts 11:00 a 12:00

Aiguagim C

dimecres 11:00 a 12:00

Aiguagim D

dijous 11:00 a 12:00

LLOC

PLAC
ES

QUOTA DEL
CURS

Casal d’Avis
30
Torre Julià
15,46 €
Piscina
coberta

50

Les persones que participin a aquest programa hauran de fer un únic pagament en el
moment de la inscripció.

3. PREINSCRIPCIONS
El termini per presentar les sol·licituds d’inscripció és del 29 d’agost al 14 de setembre.
Per dur a terme la preinscripció a les activitats esportives durant aquest període, es pot
fer:
- En línia, a través de la pàgina web.
- Presencialment a les oficines d’atenció al ciutadà municipals en horari d’atenció al
públic.
A les activitats de majors de 15 anys, cada usuari podrà escollir 1 activitat en primera
opció i una altra com a segona per si no és admès a la primera.
A les activitats de majors de 60 anys, cada usuari podrà escollir dues hores del
programa.
A les activitats per a majors de 60 anys podran accedir també persones de menys
edat, sempre que hi hagin places disponibles i que la sol·licitud vingui acompanyada
d’un informe mèdic que recomani aquest tipus d’activitat o siguin pensionistes.
La preinscripció no dóna dret a cap plaça.
EL PROCEDIMENT SERÀ EL SEGÜENT:

1.

LLISTA DE SOL.LICITUDS REBUDES:
En cop finalitzat el període de preinscripcions, el 17 de setembre, es publicarà al
Taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal les llistes de les sol.licituds
rebudes per activitat i ordre d’entrada al registre de carpeta ciutadana. En aquesta
publicació es farà constar si és necessari realitzar sorteig per accedir a alguna de les
activitats. El número de registre és amb el que es participarà en el sorteig, si
s’escau.

2.

APROVACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS I SORTEIG
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A les 10 hores del 19 de setembre, es constituirà la Comissió per l’adjudicació de
les places disponibles, per tal dur a terme el sorteig si s’escau i/o aprovar la llista
provisional d’inscrits. Aquesta Comissió estarà formada per:
President/a: Regidor/a d’esports o regidor/a en qui delegui
Vocal 1: Tècnic/a d’Esports, o funcionari en qui delegui.
Vocal 2: Tècnic/a de gestió o funcionari/a en qui delegui.
Secretari/a: Administratiu/va d’Esports o funcionari7a en qui delegui.

El sorteig es realitzarà quan el número de sol·licituds rebudes sigui superior al de
places oferides.
Aquest acte es durà a terme a la Regidoria d’Esports, al carrer Sentmenat, 6.
D’aquest acte públic, s’aixecarà la corresponent acta, la qual serà publicada en el
Taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal el mateix 19 de setembre.
La publicació d’aquesta forma serveix a tots els efectes de forma de notificació als
interessats, sense perjudici de les notificacions personals que es puguin considerar
adients des del servei gestor.
3.

PERÍODE D’AL.LEGACIONS
Del 20 al 22 de setembre, es podran presentar al·legacions a la llista d’ admesos
provisional publicada.
En cas contrari, les reclamacions i l’aprovació de la llista definitiva seran resoltes per
la Tinença d’Alcaldia de l’Àrea, abans del 29 de setembre.

4.

LLISTES DEFINITIVES
Transcorregut l’anterior termini sense presentació de reclamacions, la llista
esdevindrà definitiva a tots els efectes.
Els usuaris no admesos passaran automàticament a formar part de la llista d’espera.

4. LLISTES D’ESPERA
Un usuari en llista d’espera té la possibilitat de sol.licitar plaça en un altre grup on hi
hagin disponibles.
Podrà fer la inscripció definitiva en el període prorrogat d’inscripció.
El termini per presentar les sol·licituds d’inscripció en període prorrogat serà fins el 27
de setembre.
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Per dur a terme la preinscripció a les activitats esportives durant aquest periode, es pot
fer:
- En línia, a través de la pàgina web.
- Presencialment a les oficines d’atenció al ciutadà en horari d’atenció al públic.

Des del servei d’esports es contactarà amb les persones interessades per confirmar la
disponibilitat de plaça i fer l’alta si s’escau.

5. ALTES FORA DE TERMINI
En el supòsit de que algú vulgui participar d’alguna activitat esportiva un cop
transcorregut el període prorrogat ho podrà sol.licitar:
- En línia, a través de la pàgina web.
- Presencialment a les oficines d’atenció al ciutadà en horari d’atenció al públic.
Des del servei d’esports es contactarà amb les persones interessades per confirmar la
disponibilitat de plaça i fer l’alta si s’escau.
Es girarà el rebut del trimestre sencer i de la matrícula, independentment de la data en
la que es faci.
Quedaran exempts del pagament de la matrícula aquells usuaris que iniciïn l’activitat
durant el tercer trimestre del curs.

6. PAGAMENT
El pagament és farà mitjançant càrrec al compte corrent facilitat en el moment de la
inscripció.
Els drets d'inscripció es descomptaran en 3 terminis:
•
•
•

El primer pagament al mes d’ octubre, i correspondrà a la matrícula i als
mesos d’octubre a desembre.
El segon pagament al mes de gener, i correspondrà als mesos de gener a
març.
El tercer pagament al mes d’abril, i correspondrà als mesos de d’abril a juliol.

Si un alumne preinscrit que aconsegueix plaça, no vol participar de l’activitat, haurà de
donar-se de baixa abans de l’inici de les activitats, per tal d’evitar així el càrrec de la
matrícula i la quota trimestral.
Un cop iniciat el curs, no es retornarà l’import de la matrícula ni del trimestre, excepte
per motius de salut acreditant la situació mitjançant un informe mèdic.
Un rebut impagat suposarà la baixa automàtica de les activitats.

7. BAIXES
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Per donar-se de baixa de les activitats esportives un cop iniciades, es pot fer:
- En línia, a través de la pàgina web.
- Presencialment a les oficines d’atenció al ciutadà en horari d’atenció al públic.
Per tal que no es carregui el rebut del següent trimestre, les baixes s’hauran de fer:
amb una antelació d’un mes a la facturació del trimestre.
Baixa del 1r trimestre: s’haurà de tramitar abans del dia 3 d’octubre de 2016.
Baixa del 2n trimestre: s’haurà de tramitar abans del dia 20 de desembre de 2016.
Baixa del 3er trimestre: s’haurà de tramitar abans del dia 20 de març de 2017.
Un cop emesa la facturació del trimestre, no es tornaran els imports satisfets.
L’usuari que retorni el rebut al banc, el tornarà a rebre amb recàrrec.

8. ASSISTÈNCIA
En el cas que l'alumne deixi d'assistir a 4 classes seguides sense avís o causa
justificada, i en el seu grup hi hagin persones en llista d’espera, podrà perdre tot el
dret sobre la plaça ocupada.
La baixa li serà comunicada a través del correu electrònic facilitat en el moment de la
inscripció, o mitjançant carta enviada al seu domicili.
En cas de que això succeeixi no es podrà reclamar l'import de les despeses que fins al
moment s'hagin produït.

9. TANCAMENT DE GRUPS
En el supòsit que la inscripció inicial d'algun dels grups no arribi a un mínim de 10
persones, aquest es podrà tancar i traspassar els alumnes inscrits a un altre grup.
En cas que l'assistència d'un grup es redueixi al 50% respecte a la inscripció inicial,
l'Ajuntament podrà considerar la seva anul·lació “
Segon.- Nomenar als membres de la Comissió per l’adjudicació de les places amb la
següent composició:
Titular

Suplent

President

Maria Domingo Soler, regidora delegada El regidor/a que la
de la Unitat d’Esports
substitueixi

Vocal

Albert Morera Morales, coordinador

El funcionari/a que el
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d’Esports

substitueixi

Vocal

Lídia Herrero Sansano, tècnica de gestió El funcionari/a que el
de l’Àrea de Desenvolupament Social i
substitueixi
Cultural

Secretari

Felisa Mora García, funcionària de la
unitat d’Esports

El funcionari/a que la
substitueixi

Publicar l’oferta i condicions de les activitats esportives municipals al taulell
d’anuncis municipal i a la web municipal.

Segon .-

12. Aprovació expedient de contractació i de l'inici de la licitació per a l'adjudicació
del contracte de serveis de conservació i millora dels parcs i jardins públics i de
l'arbrat viari del municipi.
ANTECEDENTS DE FET.
Instruït l’expedient per a l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de
conservació i millora dels parcs i jardins públics i de l’arbrat viari.
FONAMENTS DE DRET
Atesos els informes de Secretaria i Intervenció, el que es disposa al plec de clàusules
administratives particular i al de generals aplicables als contractes de serveis i a altres
contractes administratius i als privats de la Corporació, publicats al BOP núm. 172 de
data 19 de juliol de 2002, en tot allò que no contradiguin l’actual legislació en matèria de
contractes, amb el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic i la legislació posterior que el modifica, el
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la LCSP, el
Reglament general de la LCAP, en tot allò que aquestes normes reglamentàries no
contravinguin les previsions de rang legal vigents, amb el DL 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matèria de contractació en aplicació de la directiva europea
2014/23/UE, amb la Llei reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament
d’aquesta i amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i procediment obert,
per a l’adjudicació del contracte administratiu dels serveis de conservació i millora dels
parcs i jardins públics i de l’arbrat viari, contractació que es regeix per les condicions
definides al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques, i
que tindrà una durada de dos anys, sense que es prevegi cap pròrroga.
Segon. Aprovar l’inici de la licitació per a l’adjudicació de l’esmentat contracte, mitjançant
publicació al Diari Oficial de la Unió Europea, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Butlletí Oficial
de la Província, al perfil de contractant i al tauler electrònic d’anuncis municipal.
El darrer dia per a la presentació d’ofertes serà el 9 de setembre de 2016.
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La proposta es lliurarà d’acord i amb subjecció al plec de clàusules administratives i als
de prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació i que s’aproven en aquest
acte.
Tercer. Consignar el crèdit necessari per fer front a les despeses derivades d’aquesta
contractació i aprovar els documents comptables de compromís futur, per als anys 2017 i
2018 (fase A-FUT), per un import total per a cadascun dels exercicis de 342.751,13€,
amb càrrec a les partides pressupostàries 5103 1710 2100000 i 5103 1710 2100001.

13. Conveni de col·laboració amb la Fundació Empresa i Ciència de la UAB
ANTECEDENTS DE FET
El servei de Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès gestiona la
informació municipal, mitjançant els diferents canals i mitjans de comunicació, i el
seguiment de l'actualitat del municipi, així com les funcions pròpies de gabinet de premsa,
imatge corporativa i organització i realització d’actes i gestió del protocol institucional.
El ràpid augment de canals de comunicació ha comportat un increment del volum de
tasques, i es dóna la necessitat de comptar amb personal de suport a l’equip de
Comunicació.
D’altra banda, l’Ajuntament té la voluntat de col·laborar amb la Fundació Empresa i
Ciència amb l’objectiu de donar suport a la formació dels estudiants que volen
desenvolupar-se professionalment en el sector públic.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la
Fundació Empresa i Ciència que diu el següent:
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), (data) de 2016
REUNITS:
Pere Caba Alsina, director-gerent de la Fundació Empresa i Ciència de la UAB, actuant en
nom i representació de l’esmentada Fundació, amb NIF G08887721
Elisabeth Oliveras Jorba, alcaldessa de l’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS, actuant en nom i representació de l’esmentada institució.
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MANIFESTEN:
La Fundació considera important acostar els seus estudis teòrics a la realitat del mercat de
treball, per a consolidar, així, la formació dels seus alumnes i proporcionar-los una visió
pràctica del continguts i objectius del pla d'estudis o assignatura corresponent.
Per la seva part, L’AJUNTAMENT ha obert una línia de col·laboració amb diverses
institucions acadèmiques i universitàries amb l’objectiu de donar suport a la millora de la
qualitat de la formació dels estudiants que volen desenvolupar-se professionalment en el
sector públic.
Es en aquest context que cal recollir les experiències realitzades fins ara i crear un marc
estable de col·laboració que faciliti ampliar i aprofundir el procés endegat. Per concretarlo, l’Ajuntament i la Fundació acorden establir el present conveni que es regirà per els
següents
ACORDS:
1. L’AJUNTAMENT es compromet a rebre un estudiant per un període de
pràctiques que anirà des del 15 de setembre del 2016 fins al 15 de gener de 2017 i
que tindrà una durada de 30 hores setmanals. L’estudiant assignada per
realitzar aquestes pràctiques és dades protegides
2. L’AJUNTAMENT, en subscriure aquest CONVENI es compromet a abonar a la
FEC la quantitat de 3.000,00€, dels quals 2.800,00€ són l’aportació per a satisfer
ajuts d’estudi i despeses derivades.; i els 200,00€ restants per cobrir despeses
d’administració. A la quantitat anterior d’aquest acord segon s’afegirà l’IVA.
En cap cas, L’AJUNTAMENT abonarà cap tipus de remuneració directament a
l’alumne, qualsevulla que sigui el concepte. Per tant, si s’estableix un ajut
econòmic a favor de l’alumne en pràctiques, aquest li serà abonat a través de la
Fundació.
3. Que de forma simultània a aquest CONVENI, L’AJUNTAMENT definirà el
projecte que l'estudiant ha de desenvolupar durant la seva estada. Designant un
tutor i acreditant el contingut i durada de les pràctiques realitzades, que han
d’estar directament relacionades amb la formació que rep l’estudiant a la
Universitat.
4. Que les parts no adquireixen altres obligacions ni compromisos que les que aquest
document reflecteix, atès que la relació que s’estableix és de pràctiques no
laborals. Que l’estudiant quedarà inclòs en una assegurança de salut i d’accidents,
que realitzarà la FEC.

5. Que l’estudiant acceptarà les obligacions de complir els horaris i normes de
l’Empresa, aplicar-se amb tota cura al desenvolupament del projecte i mantenir
contacte amb els seus tutors, acadèmic i empresarial, en la forma que aquests li
indiquin.
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6. L’estudiant té l’obligació d’observar el deure de confidencialitat en relació amb la
informació de L’AJUNTAMENT que conegui per raó d’aquest CONVENI.
7. En compliment del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, les dades
personals de l’estudiant es poden utilitzar exclusivament en el marc d’aquest
CONVENI i per a les finalitats que se’n deriven. L’estudiant té dret d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades en els termes legalment
previstos.
I en prova de conformitat signen el present CONVENI per duplicat i a un únic efecte en
lloc i data indicats a l’encapçalament.

Elisabeth Oliveras Jorba

Pere Caba Alsina

Alcaldessa

Director

AJUNTAMENT DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS

FUNDACIÓ
EMPRESA I CIÈNCIA

Segon.- Aprovar els documents comptables d’autorització i disposició per import de
2.661,75€ (període en pràctiques del 2016) i l’ADFUT per import de 380,25€ (període en
pràctiques del 2017) corresponents a l’aportació econòmica de subscripció del conveni, a
càrrec de la partida 1003 4910 4800000 “Conveni UAB Universitat i Empresa”
Tercer.- Facultar l’alcaldessa per signar l’esmentat conveni.

14. Exp. resp. patrimonial 114-015-013 - Catalana d'Occident S.A.
ANTECEDENTS DE FET
En data 30 de setembre de 2015, dades protegides, en nom i representació de Seguros
Catalana Occidente, S.A., va presentar escrit de reclamació per responsabilitat de
l’administració pels danys ocasionats al vehicle matricula dades protegides el dia dades
protegides de desembre de 2014, quan, a conseqüència de les fortes ventades , li van
caure a sobre uns arbres a dades protegides de Sant Quirze del Vallès, on estava
estacionat.
Mitjançant resolució núm. 2016000160 de Presidència de 25 de gener de 2015, es va
admetre a tràmit la reclamació i iniciar l’expedient de responsabilitat patrimonial núm.
114-15-013.
En fase prèvia d’informació, en data 14 d’octubre de 2015, la Policia Local va emetre
informe que es reprodueix textualment:
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“En torn de matí del dia dades protegides de desembre de 2014, l’infrascrit formava
patrulla juntament amb l’agent 1023.
A causa de les fortes ventades d’aquell matí, la patrulla va haver de cobrir un reguitzell de
serveis relacionats amb les seves conseqüències.
A les 12.20 hores, van requerir la patrulla perquè acudís a dades protegides, perquè
havia caigut un arbre gros, dels situats a la plaça pública situada entre la dita avinguda i
el dades protegides.
Efectivament, un arbre de la dita plaça va caure sobre la calçada de l’avinguda, de forma
que obstaculitzava la circulació i abastava un vehicle que estava estacionat a la via.
El vehicle era dades protegides. Tenia el sostre abonyegat i trencats el projector davanter
esquerre i la part superior esquerra del parabrisa.”
A petició de la instructora, el dia dades protegides de desembre de 2015, el Servei
Meteorològic de Catalunya va emetre informe dient que el dia 09.12.14 a l’estació
meteorològica XF Sabadell – Parc Agrari la ratxa màxima diària de vent va ser de 101.9
km/h.
Mitjançant provisió de la instructora de data 25 de gener es va atorgar tràmit d’audiència
a l’interessat, el qual, va comparèixer el 12 de febrer per examinar l’expedient i obtenir
còpies dels documents que eren del seu interès.
El dia 19 de febrer el senyor dades protegides va presentar les al·legacions següents:
1,- Aporta informe de Meteoclimatic pel qual es determina que la velocitat màxima del
vent el dia dades protegides de desembre de 2014 a Sant Quirze del Vallès va ser de 45
km/hora i de 93 km/hora al sector dades protegides.
2.- Que no es pot tenir en compte l’informe sobre dades meteorològiques del servei de
meteorologia de la Generalitat ja que no reflexa la zona on es va produir el sinistre.
FONAMENTS DE DRET
En relació a les al·legacions presentades i l’informe de Meteoclimatic, no admetre’l com a
prova fefaent atès que no ha justificat la seva homologació ni la certificació de les dades.
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 els
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
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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 emès per la Policia Local, que el dia
dels fets hi va haver-hi fortes ventades que van ocasionar un reguitzell de serveis.
Tanmateix hi ha constància, per informes elaborats des del servei de Manteniment de la
Via Pública, que aquell dia es van fer més de 40 actuacions, que els serveis municipals
van quedar desbordats per la situació, la qual cosa va obligar a contractar empreses
externes per a fer front als danys, i que es va activar, en fase d’emergència, el Pla
d’actuació de protecció civil.
Concloent, queda acreditat que el dia dades protegides de desembre de 2014 al municipi
de Sant Quirze del Vallès es van produir fortes ventades que van causar danys diversos
que no es poden imputar 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:
Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per dades
protegides, en representació de Seguros Catalana Occidente, 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 l’interessat i a la Companyia d’Assegurances de
l’Ajuntament.
15. Assumptes sobrevinguts

15.1.

Llicència d'obra major, OMA2016/000030,
d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina

per

a

la

construcció

ANTECEDENTS DE FET
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1. En data 12 de juliol de 2016, dades protegides, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE.2016009614), per a la Construcció
d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina, emplaçat dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 15/07/2016 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades a l’informe tècnic següents:
1. “La qualificació urbanística és edificació aïllada en dades protegides (dades
protegides), 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 CUB el 15 de desembre de 1999.

2. El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic i executiu de
la construcció de l’habitatge unifamiliar aïllat i la piscina s’ajusta a la normativa
urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.

3. L’ Agencia Estatal de Seguritat Àrea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008 de 8
de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives per a
obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds aeronàutiques
que tenia assignades la Direcció General d’Aviació Civil. Les servituds van ser
actualitzades el gener de 2010, mitjançant real decret 184/2009 de 27 de novembre
(B.O.E. nº 25 de 29 de gener de 2010)
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 la resolució de 13 de juny de 2016, emesa per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria
(Ministeri de foment) s’autoritza la sol·licitud que va ser presentada per la Sra. Marta
Ruiz Nieto per a l’avaluació en matèria de servituds aeronàutiques de la construcció
de la vivenda unifamiliar dades protegides sempre que es realitzi a l’emplaçament i
amb les característiques assenyalades en els documents que s’acompanyaven a la
sol·licitud i amb les condicions i requisits que s’indiquen en la resolució:
−

L’alçada màxima de la construcció projectada, inclosos tots els elements com
antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes d’ascensors,
etc., o qualsevol afegit sobre la construcció, així com els mitjans electromecànics
que puguin ser necessaris duran la construcció, no s’excedeixi d’una elevació
màxima de quatre metres amb cinquanta centímetres (4,50 m).

−

L’alçada màxima de la grua no excedirà d’una elevació màxima de deu metres
(10,00 m). Donada la seva situació i la seva alçada, es senyalitzarà e il·luminarà
d’acord amb les següents indicacions: a) Per la seva senyalització es pintarà la
grua amb franges de color roig i blanc, alternades , amb un ample de 1/7 de la
seva alçada total i distribuïdes de forma que la primera i la última siguin de color
roig. b) Per al seu abalisament nocturn s’instal·larà llums d’obstacle en la part
més alta de la grua, així com en la ploma i contraploma de la mateixa. Les llums
d’obstacle seran balises de baixa intensitat tipus A, amb les característiques que
s’indiquen en la Taula Q “Caracteristicas de las luces de obstáculos del capiptulo
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Q de las especificaciones de certificación para el diseño de aeródromos de la
Agencia Europea de Seguridad Aérea”.
−

Donada la situació i alçada de la construcció projectada i de la grua, si es
necessària la utilització d’alteres mitjans electromecànics que superin l’alçada i
elevació autoritzades, s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització de forma
prèvia i preceptiva a la seva instal·lació, fent referència a aquest acord
d’autorització i al numero d’expedient de servituds aeronàutiques indicat.

4. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la
tanca de protecció de l’obra, la grua mòbil, 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.

2.

Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del
tram de vorera dels carrer Camí Antic de Sant Cugat, en el tram on està situada
la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 2.600,00 €.
Les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia,
enllumenat, electricitat, que afecten a la façana del tram de vorera on està situada la
parcel·la hauran de quedar soterrades. Totes les canalitzacions aèries que passin per
davant de la façana hauran d’anar soterrades d’acord amb els projectes tècnics de les
respectives companyies. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris
per les connexions amb les respectives companyies i d’acord amb l’Enginyer
municipal.
4. D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, s’ha establert una fiança
municipal que s’ha de dipositar quan s’obté la llicència d’obres, de 275,83
euros.
El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra,
els certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest
certificat serà necessari per al retorn de la fiança municipal.

5. D’acord amb l’ Art. 26 del Pla Parcial de condicions de manteniment de l’arbrat,
es mantindrà l’enjardinament de la parcel·la de tal manera que el còmput total
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d’arbres que resulti en els espais no ocupats per l’edificació i els accessos sigui
d’un exemplar per cada 50 m2.
6. S’ha presentat el projecte d’execució visat pel Col·legi oficial d’Arquitectes amb la
memòria descriptiva i constructiva, l’estat d’amidaments, el plec de condicions
tècniques i facultatives, el pressupost, i la justificació i càlcul de l’estructura i les
instal·lacions i els corresponents plànols de detall. S’ha de presentar el projecte
en suport informàtic.
7. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers
d’acord amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.”

3. Considerant l’informe jurídic de data 18/07/2016.
FONAMENTS DE DRET
- Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme ( en endavant
TRLUC), modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment modificada
per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
- L’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC,
modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment modificada per la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
- L’article 187.1.c. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, en la seva redacció en vigor, estableix que estan subjectes a la llicència
urbanística prèvia la construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis
ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen
l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el
que estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, segons
allò que estableix l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual
s’aprova el TRLUC, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2016/000030 a dades protegides, per
a la Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat i 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

201632888 / 0

Concessió de Plaques i patents

201632889 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

9.605,82 €

201632890 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

4.082,47 €

Vuitè .-

15.2.

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

Aprovació programació i autorització despeses dels actes de les
Barraques 2016

ANTECEDENTS DE FET
Els propers dies 1, 2 i 3 de setembre de 2016 tindran lloc les Barraques de Sant Quirze,
vessant jove de la Festa Major del municipi.
L’organització de Barraques inclou, entre d’altres, la realització d’activitats de lleure i oci,
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culturals i musicals adreçades especialment al públic jove malgrat haver-hi propostes
adreçades a tota la població. Tant en horari diürn com nocturn.
Aquestes propostes es duen a terme amb la col·laboració conjunta d’entitats i grups
juvenils del poble que des de fa anys participen en el procés de la creació i l’execució
dels actes de les barraques, alguns joves a títol individual i l’ajuntament de Sant Quirze
del Vallès.
Aquesta edició, també, comptarà amb despeses vinculades a la campanya contra el
sexisme a la Festa Major així com consells per al consum responsable o menys
perjudicials durant les celebracions. Parlem de la projecció en pantalla gegant durant els
concerts dels consells abans esmentats.
Les Barraques es concentraran novament a l’entorn del parc de Can Feliu.
Considerant l’informe tècnic de data 12 de juliol de 2016.
FONAMENTS DE DRET
RDL 2/2000, de 16 de juny, que aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques en relació als contractes que tinguin per objecte la creació i
interpretació artística i literària i els d’espectacles (arts. 5,9 i 210.b)
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el programa de les Barraques 2016 que es detalla a continuació i
autoritzar l’execució de les actuacions que es derivin de l’esmentat programa per part
dels respectius responsables:
Cercatasques i fi de festa
Concert
Thorpedians

de

Dijous
1
de Centre cívic Can Feliu
setembre 19.30h

The Divendres
2
setembre 23h

Concert de Rat-Zinger

de Parc de Can Feliu

Divendres
2
setembre 00h
dissabte)

de Parc de Can Feliu
(ja

Concert de DJ local Juden Divendres
2
Veïns
setembre 02h
dissabte)

de Parc de Can Feliu
(ja

Ambient a les Barraques

Divendres
2
de Parc de Can Feliu
setembre de 3 a 4h
(ja dissabte)

Encircada

Dissabte
3
de Zona del llac
setembre de 10 a
15h

XIa Macarronada popular

Dissabte

3

de Zona del llac
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setembre 15h
XIè Concurs de força i Dissabte
3
resistència
setembre 17h

de Zona del llac

XIè Concurs de titius

Dissabte
3
setembre 18h

de Zona del llac

XIè Concurs de cançó de Dissabte
3
Festa Major
setembre 19h

de Zona del llac

Concert guanyador del VII Dissabte
3
de Parc de Can Feliu
concurs de grups i dj’s setembre de 00h
locals: LA 192
Concert de Sra Tomasa

Dissabte
3
de Parc de Can Feliu
setembre de 1.30h
(ja diumenge)

Activitat
de canvi de Dissabte
3
de Parc de Can Feliu
concert. Ball del fanaLED
setembre de 3h (ja
diumenge)
Concert de Sybarites

Final Barraques

Dissabte
3
de Parc de Can Feliu
setembre de 3.30h
(ja diumenge)
5

h matinada

Segon .Aprovar els següents documents comptables a justificar per a la
contractació de grups, serveis i recursos diversos
PJ-ADO de la partida «Projectes Joventut» (3100 2312 2279900) per un import de
7.600,00€ en concepte de despeses de les infrastructures necessàries :
CONCEPTE
Lloguer equips tècnics per divendres 2 de
setembre i dissabte dia 3 de setembre
Lloguer generadors
Lloguer lavabos
Seguretat privada durant els concerts i
vigilància equips
Lloguer pantalla i projector (aproximació)
Imprevistos

DESPESES
3.484,80€
1.208,00€
1.196,45€
1.200,00€ 1

TOTAL

400,00€
110,75€
7.600,00€
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PJ-ADO de la partida «Projecte Dinamització Servei de Joventut» (3100 2312 2260905)
per un import de 5.500,00€ en concepte de despeses de contractació de grups i
activitats :
ACTIVITAT

DATA I HORA

UBICACIÓ

PRESSUPOST

Cercatasques i fi de Dijous 1 de setembre Centre cívic Can
A càrrec de la
festa
19.30h
Feliu
Coord.Barraques
Concert
de
Thorpedians

The Divendres
2
setembre 23h

de Parc de Can Feliu

1.216,00€

Concert
Zinger

Rat-

Parc de Can Feliu

2.420,00€

de Parc de Can Feliu
(ja

0€

les Divendres
2
de Parc de Can Feliu
setembre de 3 a 4h (ja
dissabte)

0€

Dissabte 3 de setembre Zona del llac
de 10 a 15h

0€

XIa
Macarronada Dissabte 3 de setembre Zona del llac
popular
15h

0€

XIè Concurs de força Dissabte 3 de setembre Zona del llac
i resistència
17h

0€

XIè Concurs de titius

Dissabte 3 de setembre Zona del llac
18h

0€

XIè
Concurs
de Dissabte 3 de setembre Zona del llac
cançó
de
Festa 19h
Major

0€

Concert guanyador Dissabte 3 de setembre Parc de Can Feliu
del VII concurs de de 00h
grups i dj’s locals: LA
192

0€

de

Concert de DJ local Divendres
Juden Veïns
setembre
dissabte)
Ambient
Barraques

a

Encircada

Concert
Tomasa

de

2
02h

Sra Dissabte 3 de setembre Parc de Can Feliu
de 1.30h (ja diumenge)

Ho assumeix
Cultura

Activitat de canvi de Dissabte 3 de setembre Parc de Can Feliu
concert.
Ball
del de 3h (ja diumenge)
fanaLED

0€

Concert de Sybarites

Dissabte 3 de setembre Parc de Can Feliu
de 3.30h (ja diumenge)

1.453,00€
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Imprevistos

411,00€
TOTAL

Tercer .-

5.500,00€

Notificar el present acord al Servei d’Economia i Finances de l’Ajuntament.

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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