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:

2016000019
Ordinària
27 de setembre de 2016
17:30
18:00

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
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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.

1. Aprovació actes
S’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió ordinària de 13 de
setembre de 2016 i sessió extraordinària i urgent de 16 de setembre de 2016.

2. Aprovació de la segona addenda del conveni entre l'administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès de creació d'una escola bressol pública
de titularitat municipal en relació amb la remodelació dels espais del centre.
ANTECEDENTS DE FET
1. Després de la matriculació del curs 2016-2017 s’ha produït una llista d’espera en els
cursos de P-0 i P1. Una part d’aquesta demanda es podria assolir amb la remodelació
dels espais del centre.
2. Durant el curs 2015-2016 s’ha sol·licitat a la Direcció de Serveis Territorials Delegació
del Vallès Occidental l’autorització la remodelació indicada, mitjançant addenda del
conveni signat amb el Departament d’Ensenyament de data 12 de març de 2008.
3. L’addenda de conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès de creació d’una
escola bressol pública de titularitat municipal en relació amb la remodelació dels
espais del centre, ens l’ha proposat el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, mitjançant e-mail de data 30 d’agost de 2016.
4. Una vegada aprovada l’addenda la remodelació d’espais i la matriculació del curs
2016-2017 de la llar d’infants pública municipal, El Patufet, que s’ubica a la ronda
Santa Julita, s/n de Sant Quirze del Vallès, serà la següent:
Educació infantil de primer cicle:
Edat

0-1

1-2

2-3

Total

Unitats

2

4

4

10

Llocs

16

52

79

147

FONAMENTS DE DRET
- DECRET 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació
infantil i els requisits dels centres.
- 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
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer .- Aprovar la segona addenda del conveni entre l’administració de la Generalitat
de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès de creació d’una escola bressol pública de titularitat municipal en relació amb la
remodelació dels espais del centre, amb la capacitat màxima de 147 alumnes, següent:

“SEGONA ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT
DE
CATALUNYA,
MITJANÇANT
EL
DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS DE CREACIÓ
D’UNA ESCOLA BRESSOL PÚBLICA DE TITULARITAT MUNICIPAL EN RELACIÓ
AMB LA REMODELACIÓ DELS ESPAIS DEL CENTRE”
Barcelona,
REUNITS
D’una banda el senyor Lluís Baulenes i Cases director general de Centres Públics del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, nomenat mitjançant el
Decret 65/2016, de 19 de gener (DOGC de 20.1.2016), que actua en nom i representació
de l’esmentat Departament i en virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de
delegació de competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament (DOGC
de 28.7.2011).
D’altra banda, la senyora Elisabeth Oliveras i Jorba, alcaldessa presidenta de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, proclama en la sessió plenària de la corporació de
data 13 de juny de 2015 que actua en nom i representació de l’esmentat Ajuntament,
d’acord amb les facultats atribuïdes per l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
Les parts, reconeixent-se mútuament capacitat per actuar.
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MANIFESTEN
1. Que en data 12 de març de 2008 es va signar el conveni, modificat per l’addenda de 22
de juny de 2015, entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès de creació de l’escola bressol pública El Patufet,
codi 08069335, de titularitat municipal, ubicada a la ronda Santa Julita, s/n, Sant Quirze
del Vallès (Vallès Occidental).
2. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha presentat davant del Departament
d’Ensenyament la sol·licitud d’ampliació d’aquest centre.
3. L’Ajuntament, coma titular del centre, manifesta:
a) Que disposa d’un títol jurídic suficient que li atribueix el dret d’ús sobre l’edifici i les
instal·lacions que configuren el centre.
b) Que l’edifici i les instal·lacions que integren el centre compleixen els requisits de
funcionalitat d’utilització i d’accessibilitat, seguretat estructural i en cas d’incendi,
prevenció d’accidents, habilitat, higiene i salubritat, protecció davant el soroll i d’estalvi
energètic exigits per la normativa vigent, disposa de la documentació que ho acredita i es
compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l’activitat.
c) Que la distribució i l’ús dels espais del centre és el que consta en els plànols que
formen part, com annex, de la Resolució del director general de Centres Públics de 4 de
març de 2015 d’aprovació del projecte centre.
4. Per la seva banda el Departament d’Ensenyament, com administració educativa
competent, manifesta:
a) Que la configuració dels espais i les instal·lacions que s’indiquen a la manifestació 3.c,
compleixen els requisits que, com a mínims, concreta el Decret 282/2066 de 4 de juliol,
pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres (DOGC
de 6.7.2006), modificat pel Decret 101/2010, de 3 d’agost (DOGC de 5.8.2010).
b) Que de conformitat amb el que determina l’article 44.4 de la Llei 12/2009 d’educació,
l’oferta de llocs escolars i ensenyaments que ofereix aquest centre es correspon amb la
programació de l’oferta educativa vigent.
c) Que el sosteniment del centre s’efectuarà, pel que respecta a l’administració de la
Generalitat, de conformitat amb l’article 42.3 de la Llei 12/2009, segons el que estableixi,
per cada any, el seu pressupost i, si s’escau, els convenis subscrits entre aquesta i
l’Administració local.
Pel motius manifestats, i d’acord amb els articles 45.1 i 159.2 de la Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d’educació, ambdues administracions acorden subscriure aquesta addenda al
conveni de col·laboració subscrit en el seu dia amb subjecció als següents,
PACTES
1. L’objecte d’aquesta addenda és l’ampliació i remodelació dels espais de l’escola
bressol pública El Patufet codi 08069335.
El centre creat mitjançant conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en
data 12 de març de 2008 passa a tenir les característiques que s’indiquen tot seguit:
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Codi centre:
Denominació genèrica:
“
específica:
Ubicació:
Titular:
Nif del titular:
Ensenyaments autoritzats:
Capacitat màxima simultània:

08069335
Escola bressol pública
El Patufet
Ronda Santa Julita, s/n, Sant Quirze del Vallès
(Vallès Occidental)
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
P0823800H
Primer cicle d’educació infantil
10 aules i 147 alumnes, sense perjudici que el centre
estableixi una distribució diferent, d’acord amb
l’article 12.2 del Decret 282/2006, modificat pel
Decret 101/2010, respectant en tot cas, les
superfícies per alumne que preveu l’article 13 del
mateix Decret.

2. El que disposa aquesta addenda s’inscriurà en el Registre dels centre docents.
3. Els efectes d’aquesta addenda són des del 25 d’agost de 2016.
I en prova de conformitat signen les parts per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc
i data indicats a l’encapçalament d’aquest document.”

Segon .- Notificar aquet acord a la Direcció de Serveis Territorials del Vallès Occidental
del Departament d’Ensenyament, a l’empresa concessionària CLECE, la Direcció de
l’escola bressol i els Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

3. Conveni de col·laboració entre Promoció Ecomòmica de Sabadell SL i els
Ajuntaments de Sant Quirze del Vallès, Barberà del Vallès i Castellar del Vallès
pel desenvolupament d'accions formatives subvencionades per la Diputació de
Barcelona
ANTECEDENTS DE FET
L’’objectiu del recull d’activitats de suport al teixit empresarial de la Diputació de
Barcelona és posar a l’abast dels ens locals un conjunt d’activitats d’acompanyament,
formatives i informatives, per a pimes i persones emprenedores i facilitar la planificació de
l’oferta local dels centres de serveis a les empreses.

L’Ajuntament de Sabadell va sol·licitar subvenció pel desenvolupament de diverses
accions formatives amb caràcter supramunicipal, en las que hi participen els Ajuntaments
de Sant Quirze del Vallès, Barberà del Vallès i Castellar del Vallès, com a ens local adherit
al Protocol de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona.
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Aquesta subvenció ha estat aprovada en data 16 de juny de 2016 per Decret 5890/16 de
la Vicepresidència 2a i Presidència Delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de la Diputació de Barcelona.

L’’Ajuntament de Sabadell, en formalitzar l’acceptació d’aquest ajut, aprova que Aquesta
actuació s’executarà mitjançant l’empresa municipal Promoció Econòmica de Sabadell, SL.

Les parts abans esmentades estan interessades a establir una relació de cooperació per al
desenvolupament d’activitats formatives, en el marc del recull d’activitats de suport al teixit
empresarial de la Diputació de Barcelona i es comprometen al desenvolupament conjunt de
les següents accions formatives, les quals han estat aprovades i subvencionades per la
Diputació de Barcelona:
-

EXPRIMEIX FACEBOOK I WHATSAPP AL TEU NEGOCI INNOVACIÓ EN
MÀRKETING I VENDES: NOVES FORMES D’ARRIBAR AL MERCAT
EINES GRATUÏTES AL NÚVOL D’INTERNET PER GESTIONAR LA TEVA
EMPRESA
NETWORKING EXPRESS PRO

FONAMENTS DE DRET
Llei 30/1992 de 26 de setembre de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú

DISPOSICIÓ
S’adopten els següents acords:
Primer .- Aprovar el conveni de col·laboració entre Promoció Econòmica de Sabadell Sl
i els ajuntaments de Sant Quirze del Vallès, Barberà del Vallès i Castellar del Vallès,
següent:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL SL,
L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, L’AJUNTAMENT DE CASTELLAR
DEL
VALLÈS
I
L’AJUNTAMENT
DE
BARBERÀ
DEL
VALLÈS
PEL
DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS FORMATIVES SUBVENCIONADES PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

A Sant Quirze del Vallès, 27 de setembre de 2016
REUNITS

6/39

D’una part, el senyor Juli Fernàndez i Olivares, Alcalde de Sabadell i President de la
societat municipal Promoció Econòmica de Sabadell, SL (PES, SL), i actuant en nom i
representació de PES, SL amb NIF B63394043 i domiciliat a la Ctra. Barcelona, 208 bis
de Sabadell.

D’una altra part, el senyor Àlex Brossa Enrique, Regidor de Desenvolupament Econòmic i
Local de Sant Quirze del Vallès i actuant en nom i representació de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, NIF P0823800H i seu a Plaça de la Vila, 1, 08192 de Sant Quirze del
Vallès.
D’una altra part, el senyor Ignasi Gimenez Renom, Alcalde de Castellar del Vallès i
actuant en nom i representació de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, NIF P0805000G i
seu a Passeig de Tolrà, 1, 08211 de Castellar del Vallès.

I d’una altra, la senyora Silvia Fuster Alay, Alcaldessa de Barberà del Vallès i actuant en
nom i representació de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, NIF P0825200I i seu a
Avinguda Generalitat, 70, 08210 de Barberà del Vallès.

Les parts, reconeixent-se les capacitats per a l’atorgament d’aquest document que es
planteja com a Conveni de col·laboració.
EXPOSEN

Que l’objectiu del recull d’activitats de suport al teixit empresarial de la Diputació de
Barcelona és posar a l’abast dels ens locals un conjunt d’activitats d’acompanyament,
formatives i informatives, per a pimes i persones emprenedores i facilitar la planificació de
l’oferta local dels centres de serveis a les empreses.

Que l’Ajuntament de Sabadell va sol·licitar subvenció pel desenvolupament de diverses
accions formatives amb caràcter supramunicipal com a ens local adherit al Protocol de la
Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona.

Que aquesta subvenció ha estat aprovada en data 16 de juny de 2016 per Decret
5890/16 de la Vicepresidència 2a i Presidència Delegada de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local de la Diputació de Barcelona.
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Que l’Ajuntament de Sabadell, en formalitzar l’acceptació d’aquest ajut, aprova que Aquesta
actuació s’executarà mitjançant l’empresa municipal Promoció Econòmica de Sabadell, SL.

Que les parts abans esmentades estan interessades a establir una relació de cooperació per
al desenvolupament d’activitats formatives, en el marc del recull d’activitats de suport al teixit
empresarial de la Diputació de Barcelona i En aquest marc de col·laboració, acorden els
següents
COMPROMISOS

I.- Les parts es comprometen al desenvolupament conjunt de les següents accions
formatives, les quals han estat aprovades i subvencionades per la Diputació de Barcelona:

-

EXPRIMEIX FACEBOOK I WHATSAPP AL TEU NEGOCI
INNOVACIÓ EN MÀRKETING I VENDES: NOVES FORMES D’ARRIBAR AL
MERCAT
EINES GRATUÏTES AL NÚVOL D’INTERNET PER GESTIONAR LA TEVA
EMPRESA
NETWORKING EXPRESS PRO

II.- Promoció Econòmica de Sabadell SL es compromet a assumir la gestió de la despesa
corresponent per a poder justificar-la davant la Diputació de Barcelona, en compliment del
previst al Decret de la Diputació d’atorgament de l’ajut..

Quant al repartiment de despeses, de cada part, l’Ajuntament de Barberà del Vallès,
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’Ajuntament de Castellar del Vallès, procediran a
transferir la part corresponent establerta a l’Annex d’aquest conveni, a favor de
l’Ajuntament de Sabadell

III.- Totes les parts es comprometen a:
•
•
•

L’organització de l’acció prevista a cadascun dels territoris, segons els criteris
establerts al recull d’activitats de suport al teixit empresarial de la Diputació de
Barcelona.
Fer la difusió i promoció de les activitats entre les entitats participants a les persones
usuàries dels serveis que puguin estar interessades.
Participar de les despeses de les accions formatives a parts iguals, d’acord amb el
cofinançament previst a l’Annex d’aquest conveni.

IV.- Les parts acorden constituir una comissió de seguiment, formada per un representant
de cadascuna de les entitats signatàries d’aquest conveni, que tindrà les funcions de fer el
seguiment i el control de l’estipulat i resoldre els dubtes d’interpretació que puguin sorgir
durant la seva execució.
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V.- Aquest conveni entrarà en vigor i serà efectiu a partir de la data de la seva signatura i
mantindrà la seva vigència fins la finalització del desenvolupament, implementació i
justificació de les accions a què correspon a la convocatòria de referència.

VII.- En cas que no s’arribi als assistents mínims per acció formativa, previstos en el recull
d’activitats de suport al teixit empresarial de la Diputació de Barcelona, l’acció no es
desenvoluparà, amb la corresponent repercussió econòmica de manera proporcional entre
les parts.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document, al lloc i en la data esmentats,
que s’estén per quadruplicat, i a un sol efecte.

Per Promoció Econòmica de Sabadell SL

Juli Fernández i Olivares

Per l’Ajuntament de Barberà del Vallès

Silvia Fuster Alay

Per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Vallès

Alex Brossa Enrique

Per l’Ajuntament de Castellar del

Ignasi Gimenez Renom

ANNEX
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codi

Hores/
sessions Preu

acció

Exprimeix Facebook i WhatsApp al teu
T/Mk42 negoci (p.111)
12h/3

Proposta
Pendent lloc
cofinanç realització

1.320 € 132 €

Barberà
del Vallès

Data
proposada

Horari

9,30- COACHING
22, 27 i 29 juny 13,30h TECNOLOGICO

Innovació en marketing i vendes:
noves formes d'arribar al mercat (pàg.
T/IN23 92)
10h/2

1.200 € 120 €

Sabadell

4 i 6 octubre

Eines gratuïtes al núvol d'internet per
T/MK40 gestionar la teva empresa * (pàg. 109) 12h/3

1.440 € 144 €

Castellar
del Vallès

17, 19
octubre

DN/4

450 €

Sant Quirze
del Vallès 24 novembre

Networking Express Pro (p.185)

3h/1

TOTAL COST

4.410 €

Subv. 90%

3.969 €

Total a cofinançar

441 €

Per entitat

110 €

45 €

Consultora

i

9-14h

KIRSON
INVEST
(CreaInnova
Institute)

24 9,30- Fabio
Bugalla
13,30h (ETACTICA)
APSNetworking/
16-19h 6grados

Segon._ Aprovar l’autorització i disposició de pagament amb número de document
12016000013340 per import de 110 Euros a favor de l’Ajuntament de Sabadell en concepte
de la part de cofinançament previst a l’annex del conveni

4. Aprovació de les bases reguladores per a l'atorgament d'autoritzacions
d'ocupació temporal de la via pública, per a la instal·lació d'estructures
desmuntables per a la venda de castanyes amb motiu de la festivitat de Tots
Sants - la Castanyada
ANTECEDENTS DE FET
Són nombrosos els col·lectius que demanen l’autorització de parades de venda de
castanyes i moniatos per la Castanyada i, des del Departament de Cultura de
l’Ajuntament, sempre s’ha aprovat un decret autoritzant o denegant la instal·lació.
Per tal de regular l’atorgament d’autoritzacions d’ocupació temporal de la via pública a
parades de venda de castanyes i moniatos amb motiu de la Castanyada s’han redactat
unes bases per tal que la Junta de Govern Local les aprovi i poder definir així un tràmit
administratiu.
Podran participar en aquesta convocatòria:


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

Aquests col·lectius podran sol·licitar la instal·lació de parades de venda de castanyes i
moniatos amb motiu de la Castanyada de l’1 al 15 d’octubre.
Considerant l’ informe tècnic de data 21 de setembre de 2016.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar les bases reguladores per a l'atorgament d'autoritzacions d'ocupació
temporal de la via pública, per a l'instal·lació d'estructures desmuntables per a la venda
de castanyes amb motiu de la festivitat de Tots Sants - la Castanyada següents:

1. OBJECTE
L’objecte les presents bases és regular el
procediment per a l’atorgament
d’autoritzacions d’ocupació temporal del domini públic local mitjançant la instal·lació
d’estructures desmuntables destinades a la venda de castanyes, amb motiu de la
festivitat de Tots Sants – La Castanyada.
2. VIGÈNCIA DE LA LLICÈNCIA
La llicència autoritza a l’ocupació, del lloc assenyalat a la via pública, des del 28 d’octubre
a l’1 de novembre, de les 9h fins a les 20.30 h.
3. COST
D’acord amb el que estableix l’ordenança fiscal per la taxa de parades, barraques, casetes
de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatges cinematogràfics professionals.
4. PARTICIPANTS
Podran participar en aquesta convocatòria:





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

Únicament s'acceptaran com a màxim 2 peticions en nom de la mateixa entitat o centre
escolar.
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5. REQUISITS:
En tots els casos és necessari estar en possessió d’una pòlissa de responsabilitat civil, al
corrent de pagament, amb cobertura suficient per garantir el rescabalament dels danys i
perjudicis que es puguin derivar de l’ocupació a la via pública.
De forma específica:
-

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

-

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

6. TERMINI I LLOC PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini per presentar les sol·licituds és de l’1 al 15 d’octubre, quan l’últim dia del
termini sigui inhàbil s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
La sol·licitud es podrà presentar:
-

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

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

-

En tots els casos, la pòlissa de responsabilitat civil, amb cobertura suficient per
garantir el rescabalament dels danys i perjudicis que es puguin derivar de
l’ocupació a la via pública.
Rebut del pagament de la pòlissa de l’any en curs.
Els alumnes de centres educatius hauran de presentar un certificat emès i segellat
pel centre educatiu on es faci constar que la sol·licitud està vinculada a una
activitat de l’escola.

8. ESPAIS DISPONIBLES PER A L’OCUPACIÓ I UBICACIÓ DE LES PARADES
Les parades s’ubicaran principalment a:
-

Voltans del Parc de les Morisques.
Plaça Anselm Clavé.

Excepcionalment, els centres educatius, els seus alumnes i les AMPAs podran
instal·lar les parades als punts d’accés als centres educatius.
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L’Ajuntament assignarà els llocs a cada participant i podrà limitar els punts de venda
a cada una de les zones demanades en funció del nombre de participants i l’espai
disponible.
No està permesa la instal·lació de parades fora dels punts establerts en aquestes
bases. En aquests casos es demanarà el desmuntatge immediat.
9. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L’AUTORITZACIÓ: RESPONSABILITATS ,
INFRAESTRUCTURES, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES PARADES:
El sol·licitant accepta i es compromet amb la presentació de la sol·licitud a complir les
següents condicions:
a. L’autorització és personal i intransferible i habilita a vendre castanyes en la
ubicació indicada.
b. Es compromet a respectar l’horari d’ocupació, de 9 a 20.30 h.
c. La llicència compren l'autorització per la instal·lació d’un taulell, cadires, els
estris d’elaboració de castanyes i la matèria primera.
d. En cas d’instal·lar para-sols, vetlladors, paravents o qualsevol altre mobiliari
aquests disposaran de les mesures de seguretat necessàries i de la base
estable suficient per evitar que es tombin per l’acció del vent o altra causa
imprevista.
e. Es col·locarà sota el fogó o bidó protecció al terra de qualsevol material
ignífug.
f.

En cap cas, es podrà encendre el foc utilitzant productes químics, així mateix
s’hauran de prendre les mesures de seguretat per a tercers i d’ autoprotecció
adients a l’activitat que es desenvolupa.

g. És imprescindible disposar d’un extintor homologat al costat de la parada
mentre duri l’activitat. És recomanable disposar d’una farmaciola per atendre
possibles cremades lleus. En cas de cremada greu, aviseu urgentment al 112.
h. L’ocupació del domini públic es farà de manera que sempre es preservi un
espai lliure de 90 cm, com a mínim, per tal garantir el pas dels vianants i
ciclistes, que en les vies o trams de afluència de vianants serà d’1,50 m i de
forma que la ubicació no envaeixi els passos de vianants i no impedeixi l’accés
al mobiliari o als serveis públics.
i.

La mida màxima per parada serà de 3 metres lineals x 1,5 metres de fondària.
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j.

Es compromet a mantenir l’espai afectat, les instal·lacions i la seva zona
d’influència en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica.

k. Totes les deixalles que produeixi l’activitat de venda de castanyes s’han de
dipositar als contenidors de recollida selectiva que correspongui (Rebuig,
Orgànica, Selectiva, etc.). El titular de la llicència s’assegurarà que mai es
dipositin cendres calentes en cap contenidor de residus urbans ni a les
papereres i que un cop fredes, es posin en bosses i es dipositin al contenidor
corresponent.
l.

Disposar de l’assegurança de responsabilitat civil corresponent i al darrer rebut
vigent i a mostrar-lo a les autoritats quan sigui requerit.

m. Serà responsables dels danys i/o perjudicis que es puguin derivar de l’activitat
a la via pública, al mobiliari urbà o a béns/drets o a terceres persones.
n. Es compromet a tenir, durant el temps que duri l’ocupació, el resguard que
acredita l’autorització i mostrar-lo a requeriment dels agents de la autoritat que
ho sol·licitin.

10. FACULTATS DE L’AJUNTAMENT
a. L’Ajuntament es reserva la facultat de limitar el número de llicències en base a
l’adequada ordenació de l’espai i la coordinació de l’ús sol·licitat amb l’ús
general del domini públic local.
b. L’Ajuntament es reserva el dret de realitzar les inspeccions oportunes i establir
les modificacions pel que fa a la ubicació que aconselli d’interès públic.
c. En el supòsit que es constati que el titular incompleix les condicions de
l’ocupació es formularà per part dels serveis municipals el corresponent
requeriment, i en defecte del seu compliment, si les circumstàncies així ho
exigeixen, es procedirà al cessament de l’activitat.

11. VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
-

Únicament es gestionaran les sol·licituds que compleixin els requisits de la base 4 i
5, entrades dintre del termini establert en aquestes bases.
Es distribuirà la ubicació de les parades, atenent als emplaçaments sol·licitats per
ordre d’arribada de les sol·licituds al registre municipal.

12. RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA
Un cop valorades les sol·licituds rebudes es resoldrà la concessió o no de
l’autorització junt amb les ubicacions de les parades.
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Aquesta resolució es comunicarà a les persones interessades amb la suficient
antelació mitjançant el correu electrònic facilitat en el moment de formalitzar la
sol·licitud.
Només s’atorgarà una parada per sol·licitant.
•

Valoració tècnica: del 16 al 22 d’octubre, quan l’últim dia del termini sigui inhàbil
s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

•

Relació de llicències atorgades/denegades: 22 d’octubre. Quan aquest dia sigui
inhàbil s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

13. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
D’acord amb allò establert als articles 56 i 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals de Catalunya, amb les
presents bases es regula el procediment per a l’atorgament d’unes llicències d’ocupació
temporal per a l’ús privatiu del domini públic, atenent als principis d’objectivitat, publicitat i
concurrència i d’acord amb la finalitat d’interès públic que es pretén assolir.
-

-

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

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

5. Llicència d'obra major, exp. OMA2015/000051, per a la modificació de projecte
d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres per a la construcció d'edifici plurifamiliar
de 8 habitatges i aparcament
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 29 de desembre de 2015, UNNIM SOCIEDAD PARA LA GESTION ACTIVOS
INMOBILIARIOS, SA (USGAI, SA) ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2015015111) per a Modificació de projecte d’un
edifici plurifamiliar entre mitgeres per a la construcció d'edifici plurifamiliar de 8
habitatges i aparcament, emplaçat al C/ SANTIAGO RUSIÑOL,
8-10 , d’aquest
municipi.
2. En data 3 de febrer de 2016, es va requerir l’esmena de deficiències que presentava la
sol·licitud segons informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 3 de febrer de 2016.
Aquest requeriment amb núm. de registre de sortida 2016000947, va ser notificat en
data 24 de febrer de 2016.
3. En data 7 d’abril de 2016, l’interessat aporta part de la documentació requerida
mitjançant sol·licitud amb registre d’entrada núm. 2016004841.
4. En data 3 d’agost de 2016, l’interessat aporta part de la documentació requerida
mitjançant sol·licitud amb registre d’entrada núm. 2016010467.
5. En data 7 de setembre de 2016, l’interessat aporta la resta de documentació requerida
mitjançant sol·licitud amb registre d’entrada núm. 2016011121.
6. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 13/09/2016 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 Fronts de cases, Fronts de renovació (clau 2b), segons el
vigent PGO, 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 d’execució
s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació. S’ha
aportat la documentació demanda en el requeriment fet en data 3 de febrer de 2016.
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1. S’ha presentat amb el projecte bàsic, el projecte d’activitats necessari per tramitar el
corresponen expedient d’activitat de garatge de l’aparcament col·lectiu privat per a ús
exclusiu dels propietaris de les places situades a la planta soterrani de l’edifici de
vivendes unifamiliars adossades, d’acord amb el requeriment fet per l’enginyer
municipal que ha supervisat la documentació presentada.
D’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats, que la classifica com Annex III codi 12.46, estarà subjecta a un règim de
comunicació de la persona o persones titulars. 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.
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.
Al sol·licitar la visita de comprovació, s’haurà d’aportar la següent documentació per
tal de fer efectiva la mateixa:
−
−
−

−
−
−
−

Certificat final emes pel tècnic director
Contracte de manteniment dels elements de prevenció i extinció d’incendis
Certificats dels materials conforme són resistents al foc, segons codi tècnic de:
- Conductes de ventilació
- Extractor
- Portes de sectorització
Certificat instal·lació elèctrica
Sol·licitud normalitzada del règim de comunicació (és sol·licita comunicació prèvia
per l’aparcament no per la construcció de les cases)
Qüestionari tècnic.
Fitxa de compliment de la fitxa DT-5 (TINSCI, sobre aparcaments amb places
tancades)

2. L’ Agencia Estatal de Seguritat Àrea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008 de 8
de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives per a
obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds aeronàutiques
que tenia assignades la Direcció General d’Aviació Civil. Les servituds van ser
actualitzades el gener de 2010, mitjançant real decret 184/2009 de 27 de novembre
(B.O.E. nº 25 de 29 de gener de 2010)
L’edifici no estaria afectat per la servitud aeronàutica, l’elevació limitadora d’obstacles
corresponent a la situació de la parcel·la és de 188 metres i l’alçada de planta baixa i
planta pis i planta segona del projecte, estan per sota d’aquesta cota, sense arribar a
perforar la superfície limitadora.
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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).

3. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de
vorera del carrer Santiago Rusiñol, en el tram on està situada la parcel·la, amb el
dipòsit d’una garantia municipal d’un import de 1.200,00 euros. Caldrà preveure les
canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia, enllumenat i
electricitat que afectin a la façana del tram de vorera on està situada la parcel·la.
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. No es permetrà cap xarxa aèria penjada a les façanes, 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.
En el cas de telefònica s’haurà de sol·licitar l’estudi tècnic previ de canalització i
soterrament de les línies a l’adreça ingenieriaeste@telefonica.es, quan l’espai de la
vorera no permeti la ubicació de les arquetes d’entrada que fixa la companyia per
obtenir la unió entre les xarxes d’alimentació dels serveis de telecomunicacions dels
diferents operadors i la infraestructura comú de telecomunicacions de l’immoble, es
realitzarà la conversió d’aèria a soterrada a l’inici i final de façana i s’habilitarà un punt
general d’entrada en funció de la ubicació del RITI en el projecte.
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.
4. Cal aportar 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 abans de l’inici de les obres. S’ha de presentar el projecte en
suport informàtic.
5. Cal presentar el nomenament i l’ IAE del contractista abans de l’inici de les obres
6. D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció i
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, s’ha establert una garantia municipal que
s’ha de dipositar quan s’obté la llicència d’obres, de 910,58 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.
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7. S’ha presentat justificació tècnica necessària per incorporar l’energia solar tèrmica a
l’edifici seguint el criteri de l’ordenança reguladora municipal. D’acord amb el punt 8 de
l’annex tècnic, les instal·lacions d’energia solar incorporades al projecte i regulades per
aquesta ordenança no ha d’alterar la perspectiva del paisatge instal·lant els panells
seguint sempre les pendents de la coberta amb la mateixa inclinació del 30 %, en el cas
de coberta inclinada.
En cap cas els panells han de ser perceptibles en el pla de façana. Obligatòriament amb
el certificat de final d’obra, s’haurà d’emetre un certificat signat per un tècnic instal·lador
competent, que justifiqui el compliment de la normativa tècnica d’aplicació (RITE,
ITE10.1 i ITE 10.2). Si s’escau s’haurà de presentar també el full d’acceptació d’encàrrec
el tècnic responsable del projecte de la instal·lació en cas de que sigui diferent del que
signa el projecte d’instal·lació.
8. 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.
9. S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la
sol·licitud de llicència de gual i demanar el corresponent permís abans de la llicencia
d’ús.
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”

7. Considerant l’informe jurídic de data 14/09/2016.
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.
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- L’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TRLUC,
modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment modificada per la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
- L’article 187.1.c. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, en la seva redacció en vigor, estableix que estan subjectes a la llicència
urbanística prèvia la construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis
ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen
l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el
que estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, segons
allò que estableix l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual
s’aprova el TRLUC, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2015/000051 a UNNIM SOCIEDAD
PARA LA GESTION ACTIVOS INMOBILIARIOS, SA., per a la Modificació de projecte
d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres per a la construcció d'edifici plurifamiliar de 8
habitatges i aparcament al C/ SANTIAGO RUSIÑOL,
8-10 d’aquest municipi amb
subjecció a les condicions tècniques relacionades a l’apartat dels antecedents de fet.
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 .- Condicionar la present llicència al dipòsit d’una fiança per import de 1.200,00
€ per garantir la reposició dels elements urbanístics afectats per l’obra (voreres, vorades,
mobiliari, serveis i altres), a retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.
Quart .Constituir una fiança municipal de 910,58 €, D’acord amb el Decret 89/2010
pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), a retornar una vegada finalitzada l’obra i amb el certificat acreditatiu de la
gestió realitzada.
Cinquè .- Informar al titular de la llicència que haurà de comunicar el dia de l’inici de les
obres.
Sisè .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.
Setè .Advertir que transcorregut el termini per començar o finalitzar les obres, sense
que hagin estat iniciades o finalitzades la present llicència es declararà caducada.
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Vuitè .tercers.

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

Novè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

201633898 / 0

Concessió de Plaques i patents

201633899 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201633900 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Desè .-

Import
12,56 €
17.656,70 €
7.504,10 €

Notificar el present acord als interessats.

6. Acceptació subvenció i aprovació signatura conveni del projecte Metall Vallès II
ANTECEDENTS DE FET
En data 10 de març del 2016 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprova les
bases reguladores i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local per promoure
l’ocupació a la indústria local.
L’Ajuntament de Sabadell va presentar sol·licitud de subvenció a l’esmentada
convocatòria, pel projecte Ocupació a la indústria local, Metallvallès, en concepte d’ens
sol·licitant i executor, en la modalitat d’execució conjunta amb l’Ajuntament de Barberà
del Vallès , l’Ajuntament de Castellar del Vallès i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
com a ens executors.
En data 9 de juny de 2016 el vicepresident 2n i president delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, dicta decret (ref.
Registre 5551/16) pel qual s’aprova la proposta conjunta de la diputada delegada de
Promoció Econòmica i Ocupació i de la cap del Servei de Mercat de Treball, en els
termes següents:
Núm. Expedient: 2016/1841 Codi convocatòria: 201620165120008123
Promotor: 30101 – Servei de Mercat de Treball
Tipus d’expedient: 400- Subvencions concurrència competitiva
Núm. operació comptable:1603003295/3
Ens sol·licitant: Ajuntament de Sabadell
Import de subvenció concedit: 162.075,00€
Que correspon a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en funció del cost i finançament,
d’acord al que es va presentar en la sol·licitud, els següents imports:
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Cost total a executar:
Subvenció:

25.357,50 €
19.018,75 €

FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament , aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, BOPB, 15 de gener de
2009.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú 8art. 54.1.f))
Resolució de la convocatòria Núm. Expedient:
201620165120008123

2016/1841 Codi convocatòria:

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció que correspon a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
en el marc del projecte aprovat per la Diputació de Barcelona, Metallvallès II, per un
import de 19.018,75 €, que correspon a un cost total de 25.357,50 €.
Segon .- Aprovar la signatura del conveni que regula l’execució conjunta entre els
ajuntaments implicats el text del mateix es reprodueix a continuació:

“Conveni de cooperació entre l’ Ajuntament de Sabadell, l’Ajuntament de Barberà del Vallès,
l’Ajuntament de Castellar del Vallès i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per a l’execució
conjunta del programa OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL anomenat METALLVALLES
REUNITS

D’una part el Sr. Juli Fernàndez i Olivares, Alcalde de Sabadell, actuant en nom i representació
de l’Ajuntament de Sabadell, NIF P0818600I i seu a la Ctra. de Barcelona, 208 bis (08205)
Sabadell. Assistit pel Vicesecretari de l’Ajuntament de Sabadell, Josep Manel Colell Voltas.
D’una altra la Sra. Sílvia Fuster Alay, Alcaldessa de Barberà del Vallès i actuant en nom i
representació de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, NIF P0825200I i seu a Av. Generalitat , 70
(08210) Barberà del Vallès. Assistit pel Secretari de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, José
Antonio Martínez Martínez.
D’una altra el Sr. Ignasi Giménez Renom, Alcalde de Castellar del Vallès i actuant en nom i
representació de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, NIF P0805000G i seu al Passeig Tolrà, 1
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(08211) Castellar del Vallès. Assistit pel Secretari Accidental de l’Ajuntament de Castellar del
Vallès, Cristòfol Torra Miró.
I d’un altre la Sra. Elisabeth Oliveras Jorba, Alcaldessa de Sant Quirze del Vallès i i actuant en
nom i representació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, NIF P0823800H i seu a la
Plaça de la Vila, 1 (08192) Sant Quirze del Vallès. Assistida per la Secretària de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, Helena Muñoz Amorós.

MANIFESTEN

I.
Que les bases reguladores i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en
règim de concurrència competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la
Diputació de Barcelona per promoure l’ocupació a la indústria local, es van aprovar per la
seva Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 10 de març del 2016, havent-se publicat
al BOP de data 24 de març de 2016 i finalitzant el termini de presentació de projectes el 30
d’abril de 2016.
II.

Que l’Ajuntament de Sabadell va presentar sol·licitud de subvenció a l’esmentada
convocatòria, pel projecte Ocupació a la indústria local, Metallvallès., en concepte d’ens
sol·licitant i executor, en la modalitat d’execució conjunta amb l’Ajuntament de Barberà del
Vallès , l’Ajuntament de Castellar del Vallès i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès com a
ens executors.

III.

Que amb el desenvolupament d’aquest projecte es pretén donar continüitat al projecte Metall
Vallès desenvolupat durant el 2015-2016 que va consistir a detectar les necessitats del teixit
productiu del territori dins del sector industrial del metall, dissenyar actuacions a mida de les
necessitats empresarials i millorar l’ocupabilitat i l’especialització del sector per tal de
fomentar l’ocupació i la competitivitat de les empreses del sector en el territori.

Amb aquesta segona edició del projecte pretenem:
- Aconseguir el compromís i la participació en el desenvolupament del projecte, de les
empreses del sector industrial dels CNAE 24, 25,26, 27,28,30 i 33 vinculats a l’àrea
metal·lúrgica, mitjançant el foment de la concertació institucional i col·laboració públicoprivada a nivell territorial i àmbit d’influència de les poblacions dels ens executors.
- Dissenyar i desenvolupar accions a mida a les necessitats de les empreses participants, amb
la finalitat de cobrir les seves necessitats i professionalitzar a les persones treballadores per
tal de millorar la productivitat i competitivitat del teixit productiu i el desenvolupament
econòmic del territori.
- Desenvolupar itineraris de millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur d’acord
amb les necessitats del teixit empresarial i implementar estratègies innovadores per millorar
l’encaix entre l’oferta i la demanda i promoure l’ocupació de qualitat.
IV.

Que els ens participants compten amb experiència contrastada en el desenvolupament
d’actuacions d’intermediació laboral per a fomentar l’ocupació i millorar la competitivitat de
les empreses del territori i aporten instal·lacions i recursos humans especialitzats,
metodologies d’intervenció innovadores i eficients i voluntat de col·laboració i cooperació
público-privada per treballar en xarxa i establir les bases per enfortir el model industrial
territorial en el sector del metall i, alhora, treballar el talent i el desenvolupament
competencial en clau d’especialització adaptada a les necessitats de les empreses.

V.

Que en data 9 de juny de 2016 el vicepresident 2n i president delegat de l’Area de
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, ha dictat un decret (ref.
Registre 5551/16) pel qual s’aprova la proposta conjunta de la diputada delegada de
Promoció Econòmica i Ocupació i de la cap del Servei de Mercat de Treball, en els termes
següents:

23/39

Núm. Expedient: 2016/1841
Codi convocatòria: 201620165120008123
Promotor: 30101 – Servei de Mercat de Treball
Tipus d’expedient: 400- Subvencions concurrència competitiva
Núm. operació comptable:1603003295/3
Ens sol·licitant: Ajuntament de Sabadell
Import de subvenció concedit: 162.075,00€
Període d’execució: del 10 de març de 2016 fins al 31 d’agost de 2017.
VI.
Es per aquesta raó que les parts, de mutu acord i amb facultats suficients dels seus
representants, acorden establir aquest conveni per l’execució i desenvolupament del projecte
aprovat, regulant i definint els seus drets i obligacions, així com les responsabilitats en relació
a l’execució del citat projecte, amb subjecció als següents:
PACTES
Primer. - Les entitats signants d’aquest conveni es comprometen a executar el projecte
Ocupació a la Indústria Local METALLVALLES 2016-2017 en els termes, calendari i
metodologia que s’estableix al pla de treball presentat i aprovat per la Diputació de Barcelona,
juntament amb la subvenció atorgada, el qual s’incorpora com a annex, formant part integrant
del mateix.
Segon.– Tots quatre Ajuntaments accepten expressament els termes de la Resolució
d’atorgament de la subvenció aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el
9 de juny de 2016 així com la distribució del cost i finançament, d’acord al que es va presentar
en la sol·licitud, que ha estat aprovada íntegrament i que queda en els termes següents:

Sabadell

Barberà

Castellar

€

%

€

%

€

%

€

%

23.887,50

25,0%

23.887,50

25,0%

23.887,50

25,0%

23.887,50

25,0%

61.050,00

56.640,00

92,8%

1.470,00

2,4%

1.470,00

2,4%

1.470,00

2,4%

36.000,00

36.000,00 100,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,0

0,0%

23.500,00

23.500,00 100,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,0

0,0%

25.357,50

11,7%

25.357,50

11,7%

25.357,50

11,7%

Coste total por
partidas

Total

Personal
Intermediació

95.550,00

Formació
professionalitzadora
Tècnic
coordinació

de

Noves actuacions

St Quirze

Total

216.100,00

140.027,50

Subvenció

162.075,00

105.018,75 75,00%

19.018,75 75,00%

19.018,75 75,00%

19.018,75 75,00%

54.025,00

35.008,75 25,00%

6.338,75 25,00%

6.338,75 25,00%

6.338,75 25,00%

Cofinançament

64,8%

Ens sol·licitant
Ajuntament de Sabadell, amb un 64.8% d’execució del total de l’actuació,

que

s’executarà per mitjà de l’empresa municipal Promoció Econòmica de Sabadell, SL
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Tasques a desenvolupar:

-

Desenvolupar les tasques descrites en la sol·licitud presentada i participar a les

despeses del projecte segons allò acordat en el present conveni.
Ens executors
1r.- Ajuntament de Barberà del Vallès, amb un 11.7% d’execució del total de
l’actuació per mitjà de l’empresa Fundació Barberà Promoció.
Tasques a desenvolupar:
Desenvolupar les tasques descrites i participar a les despeses del

-

projecte segons allò acordat en el present conveni.
Presentar a l’ens sol·licitant tota la documentació necessària per a la

-

justificació tècnica i econòmica de la subvenció, així com qualsevol altre document
que pugui requerir la Diputació de Barcelona.
2n. Ajuntament de Castellar del Vallès, amb un 11.7% d’execució del total de
l’actuació.
Tasques a desenvolupar:

-

Desenvolupar les tasques descrites i participar a les despeses del

projecte segons allò acordat en el present conveni.

-

Presentar a l’ens sol·licitant tota la documentació necessària per a la

justificació tècnica i econòmica de la subvenció, així com qualsevol altre document
que pugui requerir la Diputació de Barcelona.
3er. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb un 11.7% d’execució del
total de l’actuació.
Tasques a desenvolupar:

-

Desenvolupar les tasques descrites i participar a les despeses del

projecte segons allò acordat en el present conveni.

-

Presentar a l’ens sol·licitant tota la documentació necessària per a la

justificació tècnica i econòmica de la subvenció, així com qualsevol altre document
que pugui requerir la Diputació de Barcelona.

Tercer.- Les parts convenen que l’Ajuntament de Sabadell serà l’únic interlocutor amb la
Diputació de Barcelona en els processos derivats de seguiment, justificació tècnica i justificació
econòmica d’aquest projecte. Els Ajuntaments de Barberà del Vallès, Castellar del Vallès i Sant
Quirze del Vallès, per la seva part, es comprometen a facilitar a l’Ajuntament de Sabadell la
documentació necessària amb la finalitat de justificar tècnicament i econòmica la realització
d'aquest projecte amb l’antelació requerida.
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Quart.- L’Ajuntament de Sabadell, procedirà a efectuar els pagaments a les entitats sòcies una
vegada percebi l’import per part de la Diputació de Barcelona, segons el que s’indica a la base
21 de les “Bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de
Barcelona per promoure l’ocupació a la indústria Local” publicada al BOPB en data 23/12/2014.
Cinquè.- Les entitats sotasignants acorden establir la previsió de resultats del pla de treball
agrupat de la següent manera:
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PROPOSTA CRONOGRAMA PROJECTE

0
EIX ACCIONS

2016
1 2

POSADA EN
prepació presentacions per explicar projecte
MARXA DE LA
presentació dels resultats obtinguts f ins al moment
SEGONA EDICIÓ
DEL PROJECTE Identif icar agents clau dels SPL del territori

1

CREACIÓ
D'ESPAIS DE
CONCERTACIÓ

DIFUSIÓ DEL
PROJECTE

Ens Sol·licitant

Convenis de col·laboració i contractes de serveis

Ens Sol·licitant

Disseny dels continguts i metodologia de les accions

Ens Sol·licitant

Identif icació dels continguts de les accions

Ens executors

Participació en les comissions de treball

Ens Publics i Privats

Creació d'un producte per treballar vocacions

Ens Publics i Privats

Concertació amb agents socials/sindicats

Ens Sol·licitant

Dif usió del projecte

Ens
Publics
Privats

Creació w eb-blog marca del projecte

Ens Sol·licitant

Disseny loco identif icatiu del projecte

Ens Sol·licitant

Transf erència/ Guia protocol actuació

Ens Sol·licitant

i

ANÀLISI
NECESSITATS
EMPRESARIALS
I CONCRECIÓ DE
L'ACCIÓ

Elaboració material divulgatiu projecte

Ens Sol·licitant

Dif usió del projecte al sector empresarial

Ens Publics i Privats

Identif icació de perf ils prof essionals de dif ícil cobertura

Ens Executores

Jornada Netw orking empresarial

Ens Públics i Privats

Detecció i anàlisis de les necessitats empresarials

Ens Executors

Elaboració DLT de les posicions a cobrir

Ens Executors

Gestió of ertes de treball

Ens Executors

Gestió pràctiques en empreses

Ens Executors

Seminaris Sectorials

Ens Sol·licitant

Visites guiades a empreses i centres f ormació

Ens Sol·licitant

Work Shop

Ens Sol·licitant

Formació en Ajustatge de Motllos i Matrius

Ens Publics i Privats

Formació en Control Numèric

Ens Publics i Privats

Formació en Soldadura

Ens Publics i Privats

Formació en Interpretació de Plànols

Ens Publics i Privats

Formació en TPM i PRL i Qualitat

Ens Publics i Privats

Pràctiques a empreses

Ens Executors

Formació Modular en Centres de Treball

Ens Executors

Inf ormació i gestió subvencions a les empreses

Ens Executors

DISSENY BASES
Elaboració noves bases o aprovació pròrroga
SUVBENCIÓ A
Aprovació ajuts
EMPRESES

ACTUACIONS
PRÒPIES DE
GESTIÓ DEL
PROJECTE

SELECCIÓ
PARTICIPANTS

Ens Sol·licitant
Ens Sol·licitant
Ens Sol·licitant

Accions de coordinació entre entitats

Ens Sol·licitant

Accions de gestió projecte

Ens Sol·licitant

Accions d'avaluació continuada i reajust projecte

Ens Executores
Ens Executores
Ens Executores

Selecció participants

Ens Executores

Entrevistes de diagnòstic ocupacional

Ens Executores

Contracte de compromís de participació

Ens Executores

Avaluació de competències

Ens Executores

Derivació a accions de recerca de f eina
COMPETÈNCIES Formació prof essionalitzadora
TÈCNIQUES
Estades pràctiques a empreses

ACCIONS DE
COACHING

Ens Sol·licitant

Accions de seguiment DIBA

COMPETÈNCIES
TRANSVERSAL
Desenvolupament competències transversals
S

ACCIONS DE
MEDIACIÓ
LABORAL

Ens Executores

Seguiment gestió Ajuts

ACCIONS DE
Elaboració de Fulls inf ormatius
COMUNICACIÓ I
Sessions inf ormatives
DIFUSIÓ

Ens Executores
Ens Executores
Ens Sol·licitant
Ens Executores

Visites a empreses

Ens Publics i Privats

Accions de w ork shop

Ens Publics i Privats

Actuacions Face to Face (tipusGetting Contact)

Ens Publics i Privats

Gestió d'of ertes de treball

Ens Executores

Assessoraments personalitzats

Ens Executores

Accions de seguiment DIBA

Ens Sol·licitant

GESTIÓ I
Ac cions de coordinació entre entitats
SEGUIMENT DEL
Accions de gestió projecte
PROJECTE
Accions d'avaluació continuada i reajust projecte
Preparació acte tancament projecte
4

Ens Sol·licitant

Ens Sol·licitant

DISSENY
ACTUACIONS
FORMATIVES

3

Ens Sol·licitant

GESTIÓ I
Accions de seguiment amb DIBA
SEGUIMENT DEL
Accons d'avaluació continuada i reajust del projecte
PROJECTE

2

Cloenda projecte Acte cloenda projecte
Accions de comunicació
Elaboració memòria

2017

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ens Publics i Privats
Ens Sol·licitant
Ens Executores
Ens Sol·licitant
Ens Publics i Privats
Ens Sol·licitant
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Ens Sol·licitant
1 2

4 5 6 7 8 9 10 # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sisè.- Es constituirà una comissió de seguiment d’aquest conveni, formada de forma paritària
per representants de cadascun dels Ajuntaments signants, que es reunirà amb caràcter ordinari
cada dos mesos, i amb caràcter extraordinari les vegades que es consideri oportú.

Entitat

Representant/s

Ajuntament de Sabadell

Anna Monterde , Ester
Creus
Berta
López,
Anna
Capdevila
Mar
Puig,
Cristina
Torruella
Pilar Dolado, Elisabet
Fernández

Ajuntament de Barberà del
Vallès
Ajuntament de Castellar del
Vallès
Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès

Setè.- Aquest conveni tindrà vigència fins a la finalització de l’execució del projecte, a data 31
d’agost de 2017 i en qualsevol cas fins la justificació del projecte davant la Diputació de
Barcelona, previst en el termini màxim de tres mesos un cop finalitzades les actuacions.
Vuitè.- Les tres parts fan constar, de manera expressa, que compliran la normativa de
protecció de dades de caràcter personal i que adoptaran i implementaran les mesures de
seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal desplegada pel Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre.
Novè.- Aquest conveni té naturalesa administrativa i té la consideració de conveni de
cooperació, essent el règim jurídic aplicable el que es deriva de les seves pròpies
clàusules i en allò que no s’hi regula s’estarà al que disposen els articles 303 a 311 del
reglament d’Obres, Activitats i Serveis aprovats pel Decret 179/1995, de 13 de juny, la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, així com la Llei 26/2010 de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya (articles 108 a 112 i
disposició addicional cinquena). Atesa la naturalesa del conveni, les parts signants se
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa en cas de litigi.

I en prova de conformitat, es signa aquest conveni de cooperació que s’estén per triplicat i a un
sol efecte, al lloc i data esmentats a l’encapçalament.

Per l’Ajuntament de Sabadell

Per l’Ajuntament de Barberà del
Vallès

L’Alcalde
El Secretari

L’Alcaldessa
El Secretari

Per l’Ajuntament de Castellar del
Vallès

Per l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès

L’Alcalde

L’Alcaldessa

El Secretari

La Secretària”

Tercer .-

Comunicar als interessats l’acord.
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7. Acceptació subvencions Diputació de Barcelona en matèria de comerç i
consum
ANTECEDENTS DE FET
1. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, va sol·licitar les següents subvencions a la
Diputació de Barcelona d’acord amb el Catàleg de serveis de 2016 del Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019:
Suport a la professionalització de l'associació de comerciants Sant Quirze Comerç.
Subvenció per import de 2.000€, de la Unitat de Gerència de Serveis de Comerç.
Accions integrals de dinamització i consolidació comercial a Sant Quirze del Vallès.
Subvenció per import de 7.500€ de la Unitat de Gerència de Serveis de Comerç
Creació OMIC de Sant Quirze del Vallès, subvenció per import de 15.000€, del Servei
de Suport a les Polítiques de Consum.

2. La Diputació de Barcelona va aprovar, d’acord amb la resolució de la Junta de Govern
Local de data 28 d’abril de 2016 l’atorgament de subvencions en el marc del Pla Xarxa
de Governs Locals 2016-2019, i concretament a l’Ajuntament de Sant Quirze:
-

Accions integrals de dinamització i consolidació comercial: 7.500,00€

-

Suport a la professionalització de l’associació de comerciants de Sant Quirze
Comerç: 2.000,00€

-

Creació OMIC de Sant Quirze del Vallès: 15.000,00€

3. Atenent a l’informe tècnic de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic i Local.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar les subvencions en l’àmbit de Comerç i Consum de la Diputació de
Barcelona Xarxa de Municipis als serveis i a les activitats locals de 2016 següents:
Codi

Actuació

Subvenció

16/Y/223185 Accions integrals de dinamització i consolidació
comercial a Sant Quirze del Vallès

7.500,00€

16/Y/223366 Suport a la professionalització de l’associació de

2.000,00€
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comerciants de Sant Quirze Comerç
16/Y/221230 Creació OMIC de Sant Quirze del Vallès

15.000,00€

Segon.Comunicar la present resolució a la Diputació de Barcelona i als Serveis
Econòmics d’aquest ajuntament.

8. Aprovació conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, relatiu a l'assumpció de les despeses que deriven del
funcionament de l'Institut Salas i Xandri, pel curs 2015-2016.
ANTECEDENTS DE FET
1. Al curs 2015-2016 es va posar en funcionament el nou institut de Sant Quirze del
Vallès denominat Salas Xandri, el qual utilitza el mateix edifici que l’escola Purificació
Salas Xandri.
2. En ser 2 centres en un únic edifici fa que les despeses de funcionament: neteja, llums,
aigua, climatització, comunicació i altres com el manteniment estiguin integrades en
una sola facturació.
3. Davant d’això s’ha establer un conveni que permetrà donar compliment a la normativa
de les competències per despeses del funcionament de l’edifici que alberga l’escola
Purificació Salas i l’institut Salas i Xandri, diferenciant el percentatge que pertanyen a
l’Ajuntament i el que pertany al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
4. En data 21 de juliol de 2016 la Directora de Serveis Territorials del Vallès Occidentals,
Sra. Carme Vigués i Julià, ens ha presentat el conveni esmentat per donar compliment
a la despesa de funcionament que correspon al Departament d’Ensenyament.
FONAMENTS DE DRET
- Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, articles: 156.1, 164 (apartat 1 i 2), 99 i 103.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya. Títol IX Relacions interadministratives.
- Decret 102/2010 d’autonomia de centres educatius, article 51.2.
- 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 .- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Quirze del
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Vallès, relatiu a l’assumpció de les despeses que deriven del funcionament de l’Institut
Salas i Xandri, per al curs 2015-2016, següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I
L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS RELATIU A L’ASSUMPCIÓ DE LES
DESPESES QUE ES DERIVEN DEL FUNCIONAMENT DE L’INSTITUT SALAS I
XANDRI.
Barcelona,
REUNITS
D’una part, el senyor Lluís Baulenes i Cases, director general de Centres Públics del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, nomenat mitjançant el
Decret 65/2016, de 19 de gener, que actua en nom i representació de l’esmentat
Departament i en exercici de les competències que li delega la Resolució
ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del
Departament d’Ensenyament (DOGC de 28.7.2011).
D’altra part, la senyora Elisabeth Oliveras Jorba, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, proclamada en la sessió plenària de la corporació de data 13
de juny de 2015, que actua en nom i representació de l’esmentat Ajuntament, d’acord
amb les facultats atribuïdes per l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
Les parts, reconeixent-se mútuament capacitat per actuar,
MANIFESTEN
1. En la Ronda Arraona, s/n de Sant Quirze del Vallès es situa l’edifici (d’ara en endavant
l’Edifici) que des del curs escolar 1976-1977 és la seu de l’Escola Purificació Salas i
Xandri, amb codi 08033407 (d’ara en endavant l’Escola).
L’Edifici consta de planta baixa i primera, té una superfície de 2.890,08 m2, espais lliures i
zones d’esbarjo. La distribució és la que consta en l’Annex 1 d’aquest conveni (plànols de
les dues plantes).
2. Per tal de satisfer les necessitats d’escolarització de la zona, impulsar la integració
social i lluitar contra l’absentisme escolar evitant el desplaçament dels alumnes fora dels
seus barris a diferents instituts del centre, es va crear per Acord de Govern 121/2015, de
28 de juliol, pel qual s’actualitza la programació de l’oferta educativa (DOGC 30.07.15),
l’Institut Salas i Xandri, codi 08067211 (d’ara en endavant l’Institut), de titularitat del
Departament d’Ensenyament, ubicat en l’Edifici. Aquest centre imparteix ensenyament
secundari obligatori.
3. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, determina, a l’article 156.1, que
l’Administració educativa és l’Administració de la Generalitat i actua per mitjà del
Departament d’Ensenyament.
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4. L’article 164 de la Llei 12/2009, d’educació, determina a l’apartat 1 que la conservació,
el manteniment i la vigilància dels edificis destinats a escoles correspon al municipi on es
troben situats i, a l’apartat 2, que l’administració educativa ha d’assumir la part de les
despeses corresponents si per necessitats d’escolarització ha de destinar els edificis a
que fa referència l’apartat 1 a impartir l’educació secundària obligatòria o la formació
professional.
5. Els articles 99 i 103 de la Llei 12/2009, d’educació, assignen a la direcció dels centres
educatius autonomia de gestió per a la distribució i l’ús dels recursos econòmics que els
hi assignen els pressupostos de la Generalitat i el Decret 120/2010 d’autonomia dels
centres educatius, en l’article 51.2, atribueix a la direcció dels centres docents la
competència per ordenar pagaments i contractar els subministraments.
D’acord amb el que s’ha manifestat, ambdues parts, en l’exercici de les seves respectives
competències i en el marc del que disposa el Títol IX Relacions interadministratives, de la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment administratiu de les
administracions públiques de Catalunya, acorden subscriure el present conveni de
col·laboració amb subjecció als següents,
PACTES
Primer. Objecte del conveni
El present conveni té com a finalitat determinar els criteris per establir l’aportació que la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, ha d’efectuar a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (d’ara en endavant l’Ajuntament) per assumir la
part de les despeses de funcionament i manteniment que deriven pel fet que l’Institut
estigui situat dins de l’Edifici.
Segon. Identificació d’espais
1. El Departament d’Ensenyament aporta, coma a Annex 1 a aquest conveni, els plànols
de distribució del centre amb tots els espais degudament numerats i identificats, que
corresponen al curs escolar 2015-2016.
2. Per a cada curs escolar el Departament d’Ensenyament determinarà els espais de
l’Edifici que seran d’ús exclusiu de l’Escola i els espais que seran d’ús exclusiu de
l’Institut, la resta d’espais i zones tindran la consideració d’espais d’ús comú.
3. Efectuada l’assignació, el Departament d’Ensenyament confegirà, per a cada curs
escolar, un quadre de distribució de superfícies i espais en què s’agruparan
separadament i detallada els espais assignats a cada centre, així com els d’ús comú.
Aquest quadre de distribució correspondrà a l’apartat 1 de l’Annex 2 d’aquest conveni.
4. Alhora el Departament d’Ensenyament complimentarà, per a cada curs escolar,
l’apartat 2 de l’Annex 2 en què consta el nombre de grups, d’alumnes i el percentatge
d’alumnes de l’Escola i de l’Institut en relació amb el total d’alumnes que acull l’edifici.
Tercer. Despeses objecte d’aquest conveni
Les despeses de funcionament i manteniment objecte d’aquest conveni són les de neteja,
electricitat, calefacció, comunicacions, subministrament d’aigua, manteniment ordinari i
petites reparacions. Aquestes despeses a data d’avui estan contractades i són abonades
per l’Ajuntament.
Quart. Distribució de les despeses de funcionament
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L’Ajuntament assumeix les despeses de funcionament i manteniment, esmentades al
pacte tercer, corresponents a l’Escola, i el Departament d’Ensenyament es farà càrrec i
abonarà la part proporcional d’aquestes despeses de funcionament i manteniment que
corresponen a l’Institut.
Cinquè. Despesa que correspon a l’Institut
Les aportacions del Departament d’Ensenyament corresponents a l’Institut Salas i Xandri
es calcularan d’acord amb els mètodes de càlcul següents:
1. Les despeses corresponents a la neteja, electricitat, subministrament d’aigua i
manteniment ordinari o petites reparacions depenen de la superfície ocupada
exclusivament per l’Institut i de la que li correspon dels espais compartits,
proporcionalment al nombre d’alumnes d’educació secundària obligatòria.
Per al curs escolar 2015-2016 això representa el 10,04 % de la despesa total per a aquests
conceptes.
2. La despesa corresponent a la calefacció està relacionada amb el volum o l’espai privatiu
de l’institut més la part corresponent dels espais compartits, en proporció al nombre
d’alumnes.
3. Per al curs escolar 2015-2016 representa un 10,04 € del total de despesa en calefacció.
4. El que correspon a les despeses de comunicacions resulta de la proporció d’alumnes de
l’institut en relació amb el total d’alumnat.
Aquesta despesa representa per al curs 2015-2016 un 14,35 % del total.
5. Qualsevol altre concepte de despesa que derivi del funcionament i manteniment ordinari
de l’Edifici, que no pugui ser imputat en exclusiva a un dels centres es calcularà en
proporció al nombre d’alumnes de l’Institut en relació amb el total d’alumnes de l’Escola i
l’Institut.
Sisè. Abonament de les despeses
1. L’Ajuntament, continuarà fent-se càrrec de l’import total de les despeses que deriven
del funcionament i manteniment de l’Edifici.
2. L’Institut, d’acord amb el pacte cinquè es farà càrrec del percentatge que li correspon
per a cada despesa i curs escolar.
3. L’Institut abonarà, a càrrec del seu pressupost de despeses i mitjançant transferència
bancària al compte corrent que l’Ajuntament indiqui, l’import que corespongui, prèvia la
presentació i conformitat del certificat emès per l’Ajuntament, per a cada període de
facturació i còpia de la factura signada.
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Setè. Assegurances
La Generalitat de Catalunya té subscrita una pòlissa d’assegurances de responsabilitat
patrimonial i civil, en virtut de la qual es garanteixen les conseqüències econòmiques pels
danys corporals i materials causats per acció o omissió a terceres persones durant
l’exercici de la seva activitat.
Així mateix, té subscrita una pòlissa d’assegurances de danys materials que dóna
cobertura del contingut dels béns immobles utilitzats amb independència del títol que
ostenti (propietat, cessió d’ús, arrendament, etc.) i del continent que ostenti el títol de
propietari.
Vuitè.
Les dues administracions es comprometen a complir i a vetllar perquè es compleixi la
normativa vigent en matèria de protecció del menor, i concretament la Llei orgànica
1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi
Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil.
Novè. Vigència i durada
La vigència d’aquest conveni de col·laboració és des de la data de la seva signatura, i els
efectes són des de l’1 de setembre de 2015 i mentre estiguin ocupats els espais de
l’edifici per alumnes de l’Institut.
Per cada curs escolar, en el cas que es modifiquin els percentatges de les despeses
corresponents a la superfície ocupada per l’Institut, es tramitarà la corresponent addenda.
Desè. Causes de resolució
Seran causes de resolució d’aquest Conveni de col·laboració:
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) La denúncia per incompliment d’alguna de les parts.
c) La impossibilitat sobrevinguda per causes no imputables a cap de les parts, sorgides
de circumstàncies imprevistes.
d) Les causes generals establertes per la legislació vigent.
Onzè. Comissió de seguiment
Hi haurà una comissió de seguiment formada per 4 persones: el director/a de l’Escola, el
director/a de l’Institut, un representant de l’Ajuntament i un representant dels Serveis
Territorials d’Ensenyament.
Es reunirà com a mínim una vegada a l’any i tindrà la funció de resoldre totes les
qüestions que puguin sorgir de l’aplicació d’aquest conveni.
Dotzè. Interpretació
Les qüestions litigioses sobre interpretació, modificació, resolució i els efectes d’aquest
conveni que no es puguin resoldre de mutu acord per la comissió de seguiment les ha de
resoldre la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat signen les parts per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc
i data indicats a l’encapçalament d’aquest document.”
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Annex 1 al Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès relatiu a l’assumpció de les despeses que deriven del
funcionament de l’Institut Salas i Xandri.
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Annex 2 al Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès relatiu a l’assumpció de les despeses que deriven del
funcionament de l’Institut Salas i Xandri.
1. Superfície que ocupa l’Institut (d’ús privatiu i comú) durant el curs 2015-2016

Plant
a

Espai

0

Administració
consergeria

0

i

Escola

Institut

Edifici

Edifici

Ús privatiu

Ús privatiu

Espais comuns

Total

m2

m2

m3

m3

m2

m3

m2

m3

27,34

82,02

37,07

111,21

9,73

29,19

Aules Educació Infantil

210,58

631,74

210,58

631,74

0

Aules Primària

127,49

382,47

127,49

382,47

0

Biblioteca

90,86

272,58

90,86

272,58

0

Caldera

8,83

26,49

8,83

26,49

0

Cuina i menjador

274,41

823,23

0

Despatxos i Aula TAC

75,89

227,67

0

Educ.
Física
psicomotricitat

72,89

218,67

0

Lavabos

0

Passos

0

Sala
professors
monitors

i

12,99

38,97

0

Mòduls
Reforç
extraescolars

i

300,00

900,00

1

Anglès i desdoblaments

44,06

1

Aula música

89,76

1

Aules Primària

1

Aules Secundària

1

Aula informàtica

1

Despatx i magatzem

1

Espais
comuns
psicologia

1

i

274,41

823,23

38,13

114,39

72,89

218,67

30,23

90,69

602,60

27,66

10,10

30,30

58,14

174,42

88,37

265,11

199,96

599,88

199,96

599,88

60,93

182,79

73,92

221,76

300,00

900,00

132,18

44,06

132,18

269,28

89,76

269,28

602,60

1.807,80

118,64

355,92

63,24

189,72

1.807,80
118,64

63,24

82,98

355,92

189,72
7,93

23,79

7,93

23,79

75,82

227,46

75,82

227,46

Estris neteja i RACK

24,75

74,25

24,75

74,25

1

Laboratori

44,01

132,03

44,01

132,03

1

Lavabos

42,20

126,60

42,20

126,60

1

Passos

216,80

650,40

216,80

650,40

i
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Totals

1

1.742,29

5.226,87

146,30

438,90

1.001,49

3.004,47

2.890,08

8.670,24

2. Distribució d’alumnes del curs 2015-2016
Escola

Institut

Total

85,65 %

14,35 %

100,00 %

Alumnes:

370

62

432

Grups:

15

2

17

Percentatge
d’alumnes

Segon .- Notificar aquest acord, a la Directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament
del Vallès Occidental, Sra. Carme Vigués i Julià, als Serveis Econòmics de l’Ajuntament i
a la Directora de l’Institut Salas Xandri, Sra. Emilia Milà i Masoliver.

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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