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

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

2016000011
Extraordinària
30 de maig de 2016
15:07
15:15

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

JUNTS-AM
ICV
JUNTS-AM
JUNTS-AM
JUNTS-AM

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
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.

ADNSQ-03a

1/9

ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu.
1. Aprovació de preus del Complex Esportiu Municipal a l'empresa concessionària
ANTECEDENTS DE FET
1. L’11 de juny de 2015, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’empresa Ferrovial

Servicios SA van signar contracte administratiu de gestió i explotació del servei públic
del complex esportiu municipal de Sant Quirze del Vallès i de la piscina de Les Fonts
mitjançant gestió indirecta en règim de concessió administrativa.
2. El 4 de desembre de 2015, d’acord al disposat als plecs que regeixen el contracte,
l’empresa Ferrovial Servicios SA va presentar proposta de preus per l’any 2016.
3. La proposta, valorada pels tècnics de Serveis Econòmics i el coordinador d’Esports,
es va presentar com a punt segon de l’ordre del dia de la Comissió de seguiment de
28 d’abril de 2016, on s’acordà la seva acceptació.
FONAMENTS DE DRET
1.

2.
3.

4.

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en tot allò que no contradigui el
TRLCSP.
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
La 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.
La Llei de règim jurídic de les administracions públiques i, subordinadament, pel
Reglament sobre procediments de responsabilitat administrativa.

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

Aprovar la proposta de preus presentada per l’empresa concessionària.

PROPOSTA PREUS GENER 2016. INACUA CEM SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Quotes d’inscripció
Preinfantil (0 a 4 anys)
Infantil (5 a 13 anys)
Infantil segon germà
Jove (14 a 30 anys)
Adult (31 a 64 anys)
Gent gran (65 anys o +) i pensionistes
Familiar

Quotes mensuals abonats antics

Amb targeta
Sense targeta
SQV
26,15 €
Gratuït
21,26 €
26,15 €
17,01 €
20,92 €
26,80 €
32,96 €
33,36 €
41,03 €
21,26 €
26,15 €
54,85 €
67,46 €

Anteriors a 1 de
gener de 2005

Fins
adjudicació
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nou contracte
Preinfantil (0 a 4 anys)
Infantil (5 a 13 anys)
Infantil segon germà
Jove (14 a 30 anys)
Adult (31 a 64 anys)
Gent gran (65 anys o +) i pensionistes
Familiar
Suplement fills majors de 18 anys
Suplement sala de fitness

Quotes mensuals nous abonats (un cop
adjudicat nou contracte)
Preinfantil (0 a 4 anys)
Infantil (5 a 13 anys)
Infantil segon germà
Jove (14 a 30 anys)
Adult (31 a 64 anys)
Gent gran (65 anys o +) i pensionistes
Familiar
Suplement fills majors de 18 anys

Gratuït
7,46 €
5,97 €
10,52 €
14,14 €
7,46 €
24,31 €
9,39 €
8,47 €

Amb targeta
Sense targeta
SQV
9,70 €
Gratuït
7,46 €
9,70 €
5,97 €
7,76 €
19,00 €
23,37 €
22,62 €
29,40 €
15,94 €
20,72 €
41,28 €
53,66 €
10,06 €
13,08 €

Cursets de Natació
Abonats
Matrícula anual
Preinfantil (2 a 5 anys) *
Infantil (6 a 13 anys) *
Infantil segon germà *
Jove (14 a 30 anys) *
Adult (31 a 64 anys) *
Gent gran (65 anys o +) i pensionistes *
Nadons (3 a 24 mesos) **
*Preu mensual per 2 sessions de 45 minuts
** Preu mensual per 1 sessió de 35 minuts

Natació escolar
Llar d’infants (2-3 anys)
Educació Infantil (4-5 anys)
Educació Primària
Preu trimestral nen/a.

Gratuït
7,46 €
5,97 €
19,00 €
22,62 €
15,94 €
41,28 €
10,06 €
---

10,18 €
11,87 €
8,71 €
6,97 €
11,87 €
18,09 €
8,71 €
20,36 €

No abonats
amb tarjeta
Sense targeta
SQV
13,57 €
17,20 €
22,33 €
25,68 €
19,11 €
21,98 €
15,29 €
17,58 €
21,15 €
24,32 €
24,82 €
28,55 €
18,43 €
21,20 €
22,62 €
26,01 €

39,58 €
33,93 €
28,27 €
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Activitats dirigides (aiguagim, zumba,,,) *
Preu mensual

Abonats

Matrícula anual
Mensualitat *
** Preu mensual per dos dies setmanals d'activitat
Entrades puntuals en laborable
Preinfantil (0 a 4 anys)*
Infantil (5 a 13 anys)
Jove (14 a 30 anys)
Adult (31 a 65 anys)
Gent gran (+ 65 anys) i pensionistes
* L'accés dels nadons de 0 a 35 mesos serà

10,18 €
9,42 €

No abonats
amb targeta
Sense targeta
SQV
13,57 €
17,20 €
12,44**
13,57**

amb
sense
targeta SQV
targeta SQV
5,00 €
Gratuït
2,50 €
5,00 €
3,50 €
6,00 €
4,00 €
7,00 €
3,00 €
4,50 €
gratuït

Entrades puntuals en festiu i/o cap de
amb targeta
sense targeta
setmana
SQV
SQV
Preinfantil (0 a 4 anys)*
5,00 €
Gratuït
Infantil (5 a 13 anys)
3,00 €
6,00 €
Jove (14 a 30 anys)
4,00 €
7,00 €
Adult (31 a 65 anys)
4,50 €
8,00 €
Gent gran (+ 65 anys) i pensionistes
3,00 €
6,00 €
*L'accés dels nadons de 0 a 35 mesos serà
gratuït
Entrades d’escoles i grups
campus,,,)
Entrada a piscina d’estiu
Entrada a piscina coberta
Entrada a altre espai esportiu

(casals,

Abonaments piscina d’estiu
Preinfantil (0 a 4 anys)
Infantil (5 a 13 anys)
Jove (14 a 30 anys)
Adult (31 a 65 anys)
Familiar
Gent gran (+ 65 anys) i pensionistes

Tennis i frontó
1 hora de pista per jugador abonat
1 hora de pista per jugador no abonat
1 hora de llum

del municipi
0,70 €
1,33 €
1,03 €

amb targeta
sense targeta
SQV
SQV
50,00 €
Gratuït
32,00 €
50,00 €
50,00 €
95,00 €
67,00 €
120,00 €
85,00 €
150,00 €
50,00 €
85,00 €

amb targeta
sense targeta
SQV
SQV
1,92 €
1,92 €
3,84 €
5,73 €
2,49 €
2,49 €

Cursets de tennis
Abonats
Matrícula

d'altre
municipi
2,57 €
2,57 €
2,27 €

10,18 €

No abonats
amb targeta
Sense targeta
SQV
13,57 €
17,20 €
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Matrícula segon germà
Curs infantil 2 sessions / setmana
Curs infantil segon germà
Curs adults 1 sessió / setmana
Preu trimestral/nen/a.

8,14 €
94,99 €
88,21 €
90,47 €

Classes particulars de tennis
Abonats
Individual
Per parelles
De tres a cinc persones

Lloguer pavelló i pista poliesportiva annexa
Lloguer pavelló 1 hora amb enllumenat
Lloguer pavelló 1 hora sense enllumenat
Lloguer 1 hora pista poliesportiva annexa al
pavelló, amb enllumenat
Lloguer 1 hora pista poliesportiva annexa
sense enllumenat

35,06 €
18,09 €
12,44 €

10,86 €
118,74 €
111,95 €
113,08 €

No abonats
amb targeta
SQV
40,71 €
23,75 €
15,83 €

14,11 €
154,36 €
145,53 €
147,00 €

No abonats
sense targeta
47,58 €
27,67 €
18,44 €

113,08 €
90,47 €
39,58 €
23,75 €

Altres
Renovació carnet
Depòsit
per
carnet/polsera
aproximació/clauer
Rebut retornat
UVA – 1 sessió
UVA – 10 sessions
Massatge 30 minuts
Massatge 1 hora
Entrenador personal – 1 sessió
Entrenador personal – 10 sessions

Abonats
3,68 €
5-10€

No abonats
--5-10€

3,39 €
4,52 €
39,58 €
16,96 €
29,40 €
25,40 €
203,20 €

3,39 €
5,65 €
50,89 €
22,62 €
36,19 €
31,24 €
249,93 €

Preus classes particulars de natació
Particulars 1 persona
Particulars 2 persones
Particulars 3 persones

Abonat
14,14 €
22,62 €
28,27 €

No abonat
18,09 €
28,95 €
36,19 €

ALTRES PROPOSTES:
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Aplicar als veïns de les Fonts de Terrassa el preu definit per persones empadronades a Sant
Quirze que disposin de la targeta VIP SQV al tractar-se d’una zona mancomunada entre Sant
Quirze del Vallès i Terrassa.
Les families que tinguin el carnet de nombroses i/o monoparentals,tindran una bonificació del
50% sobre la quota d’inscripció, les quotes mensuals per abonats, les matricules pels cursos, les
quotes de les activitats esportives programades i als abonaments d’estiu.
Els nous preus dels cursets de natació, aiguagim, zumba, manteniment i tennis s'aplicaran a
partir del 25 de juny de 2016
PROPOSTA DE PREUS PER A NOUS SERVEIS INCORPORAT D’ACORD AMB LA
CLAUSULA 12a) DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES:
Lloguer espais
Lloguer carril piscina gran (preu/hora)
Lloguer 1/2 piscina petita coberta (preu/hora)

29,50 €
41,50 €

Servei Osteopatía
Abonats
Servei d'osteopatía (durada de 75 minuts)
Natació recreativa escoles

45,00 €

No abonats
amb i sense
targeta SQV
50,00 €

d'altre
municipi
Educació Infantil (3-5 anys)
2,95 €
3,50 €
Educació Primària
2,95 €
3,50 €
Preu per sessió i per nen/a per 45 minuts d'activitat. Mínim 10 persones
del municipi

Tots els preus porten el 21% de IVA inclòs.

2. Resolució revocació i reintegrament subvenció atorgada al Futbol Club Sant
Quirze exercici 2014
ANTECEDENTS DE FET
1.
El 9 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès va aprovar les bases reguladores particulars de la convocatòria de subvencions a
entitats i/o particulars en matèria de serveis personals i associacions de veïns per a l’any 2014.
2.
El 18 de novembre de 2014, la Junta de Govern Local va atorgar subvenció i aprovar la
disposició i obligació de despesa de 9.591,16 euros en favor del Futbol Club Sant Quirze.
3.
El 26 de març de 2015, el senyor dades protegides, en representació del Futbol Club
Sant Quirze va presentar justificació de la subvenció rebuda.
4.
La liquidació econòmica presentada per l’entitat contempla ingressos per 97.341,16
euros i despeses per 94.993,32, resultant un romanent de 2.347,84 euros.
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5.
El 10 de febrer de 2016, atesa la totalitat de la justificació i els informes del interventor
municipal i del coordinador d’Esports, la Junta de Govern Local acorda revocar en 2.347,84
euros la subvenció atorgada en 2014 al Futbol Club Sant Quirze.
6.
El 9 de març de 2016, el senyor dades protegides, President del Futbol Club Sant
Quirze presenta les al·legacions a la revocació parcial de la subvenció rebuda en 2014 que
s’adjunten a l’expedient.
7.
L’al·legació, degudament argumentada, versa sobre el destí del superàvit de l’exercici
2014 per compensar pèrdues dels anys anteriors, així com la inexistència de beneficis en
considerar-se la reinversió dels romanents en la pròpia activitat.
8.
El 9 de març de 2016, el directiu de l’entitat, Sr. dades protegides sol·licita tràmit
d’audiència, compareixent l’11 de març i sol·licitant l’ampliació del termini de presentació
d’al·legacions.
9.
El 14 de març de 2016, mitjançant decret de la Tinenta d’alcaldia de Desenvolupament
Social i Cultural, es concedeix al Futbol Club Sant Quirze l’ampliació per aportar al·legacions,
no rebent-se altres que les registrades el 9 de març.
10.
Vist l’informe del tècnic d’esports i de l’interventor de data 22/04/2016.

FONAMENTS DE DRET
I. L’article 37.3 de la Llei 38/2003 General de Subvencions regula que procedirà el
reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència del interès de demora, entre
d’altres casos, en aquests termes: “Igualmente, en el supuesto contemplado en el
apartado 3 del artículo 19 de esta ley procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el
coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora
correspondiente.”
De conformitat amb l’article 38.1 de la indicada Llei, que estableix que les quantitats a
reintegrar tindran la consideració d’ingressos de dret públic, i per tant s’aplicaran per al
cobrament allò previst a la Llei General Pressupostària.
En conseqüència resulta d’aplicació l’article 62.2 Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, que estableix els terminis de pagament en període voluntari dels
deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració.
II. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament General de
Subvencions.
III. Les bases generals reguladores per a la concessió de subvencions de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 26 de maig de 1999
IV. Les bases reguladores particulars de la convocatòria de subvencions a entitats i
associacions en matèria de serveis personals i associacions de veïns per a l’any 2014
(BOP de 2 de setembre de 2014) estableixen els conceptes subvencionables,
documentació a presentar com a justificació i el 31 de març de 2015 com a data límit per
presentar justificacions
V. Vist l’informe del tècnic d’esports i l’interventor 30/2016 amb data 22/04/2016.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Desestimar les al·legacions presentades per l’entitat Futbol Club Sant Quirze
contra la revocació de la subvenció municipal de l’exercici 2014, concretament en el
import de 2.347,84 euros per superàvit en l’activitat
Segon .- Exigir a l’entitat el reintegrament de la quantitat de 2.347,84 euros
indegudament ingressada.
Tercer .- Informar a l’entitat que el reintegrament de la quantitat de 2.347,84 s’haurà de
fer en els períodes següents:
-Si la notificació de la present resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada
mes, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.

- Si la notificació de la present resolució es realitza entre els dies 16 i últim de
cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins el dia cinc del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
Quart .Informar a l’entitat que l’impagament del deute assenyalat en període voluntari
habilita a l’Administració per a iniciar el procediment de recaptació en període executiu.
Cinquè .- Notificar aquesta resolució al Futbol Club Sant Quirze i a Serveis Econòmics
de l’Ajuntament.

3. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de
Serveis de l'any 2016 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019
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
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 d’Alcaldia Sistemes d’Informació es sol·licita el recursos econòmic,
“Equips de digitalització i emmagatzematge”.
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.
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FONAMENTS DE DRET
D’acord amb l’establert en l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
articles 43.3 a 43.5 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i article 53 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Acceptar les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona, en el marc
del Catàleg de Serveis de l’any 2016 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019,
següents:
-

Centre gestor: Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
Programa: Sistemes d’informació municipals
Recurs: Equips de digitalització i emmagatzematge
Import formalitzat: 1.000,00€

Segon. Notificar el present acord als interessats.

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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