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RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Antoni Rebolleda Calendario
Pep Llamas i Gironés
Lluïsa Cobo i Fernández
Àngels Ponsa i Roca
Edelmiro Balboa Blanco

CIU
PSC
CIU
PSC
CIU
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARI
Josep González i Ballesteros.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu. Els assumptes sobrevinguts s’han inclòs a l’ordre del dia
també per acord unànime dels membres presents.

1. Aprovació actes
S’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió ordinària de 26 d’abril
de 2010 i sessió ordinària de 3 de maig de 2010.
2. Conveni de col·laboració entre Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l'entitat
Ateneu de Sant Quirze
ANTECEDENTS DE FET
l’ATENEU DE SANT QUIRZE, en endavant l’ATENEU, com a entitat cultural del municipi,
té com a fi estatuari el foment de la cultura, la realització d’activitats cívico-culturals en
l’àmbit de la vila de Sant Quirze del Vallès, i promoure, incentivar i ajudar a qualsevol
activitat relacionada amb el món de la cultura, l’esport i el lleure. Tanmateix, organitza
celebracions i activitats destinades a preservar i difondre la cultura de Sant Quirze.
Amb especial incidència en la figura del mussol -identitat del municipi-, l’ATENEU
organitza una de les festes més rellevants de Sant Quirze com és l’Aplec del Mussol.
Aquest Aplec acull l’acte de lliurament de Mussols de l’any i Mussolades, i la Fira
d’artesans, on es posen a la venda tot tipus de figures de mussols
L’Ajuntament valora positivament els projectes i la tasca desenvolupada per l’entitat
Ateneu de Sant Quirze en el marc d’accions culturals i de promoció de la cultura popular
del municipi. Així, l’Ajuntament té la voluntat de continuar recolzant la tasca de l’entitat
subscrivint un conveni de col·laboració, en virtut del qual pugui ocupar una sala de la
planta principal de la Masia de Can Barra (Passeig de Can Barra s/n). Sala ubicada al
interior de la Masia de Can Barra (Passeig de Can Barra, s/n) sense accessos des de
l’exterior, de 21.50 m2, amb subministres d’electricitat i calefacció.
FONAMENTS DE DRET
Article 21.1.b) de la Llei reguladora de les bases de règim local, segons la redacció
conferida per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del
govern local.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i l’Ateneu de Sant Quirze, que és del tenor literal següent:
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS I SOCIETAT
CULTURAL ATENEU DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
ANY 2010
Sant Quirze del Vallès, 17 de maig de 2010.
REUNITS
D’un part la senyora Montserrat Mundi i Mas, Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, amb DN 37666390 A, domicili a la Plaça de la Vila, 6, assistida del secretari
Sr. Josep González Ballesteros, amb DNI núm. 39.342.977-M que dóna fe de l’acte.
I de l’altra el Sr. dades protegides, president de l’associació SOCIETAT CULTURAL
ATENEU DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, amb DNI núm. dades protegides i domicili al
carrer dades protegides, núm. dades protegides de Sant Quirze.
ACTUEN
El primer, per raó del seu càrrec, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès i el Sr. Josep González en la seva qualitat de secretari de l’Ajuntament.
El segon, per raó del seu càrrec, en nom i representació de la SOCIETAT CULTURAL
ATENEU DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, amb domicili al carrer Alfons XIII número 2
baixos (Sant Quirze del Vallès), associació inscrita com a entitat cultural en el registre
d’Associacions de la Generalitat amb el núm.15993 i en el Registre Municipal
d’Associacions i Entitats amb el núm. RAE 007/02 i amb el NIF núm. G-59733717.
Es reconeixen mútua capacitat jurídica i d’obrar per obligar-se en la signatura del present
contracte, la durada del qual es fixa per dos anys
MANIFESTEN
I.- l’ATENEU DE SANT QUIRZE, en endavant l’ATENEU, com a entitat cultural del
municipi, té com a fi estatuari el foment de la cultura, la realització d’activitats cívicoculturals en l’àmbit de la vila de Sant Quirze del Vallès, i promoure, incentivar i ajudar a
qualsevol activitat relacionada amb el món de la cultura, l’esport i el lleure. Tanmateix,
organitza celebracions i activitats destinades a preservar i difondre la cultura de Sant
Quirze.
Amb especial incidència en la figura del mussol -identitat del municipi-, l’ATENEU
organitza una de les festes més rellevants de Sant Quirze com és l’Aplec del Mussol.
Aquest Aplec acull l’acte de lliurament de Mussols de l’any i Mussolades, i la Fira
d’artesans, on es posen a la venda tot tipus de figures de mussols.
II.- L’Ajuntament valora molt positivament els projectes i la tasca desenvolupada per
l’entitat ATENEU en el marc d’accions culturals i de promoció de la cultura del municipi, i
té la voluntat de continuar recolzant la tasca de l’entitat.
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III.- Per tot l’esmentat. ambdues parts
CONVENEN
I.- Que l’ATENEU té com a objectius principals la promoció i difusió de la cultura i
tradicions del municipi de Sant Quirze del Vallès.
II.- Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ve desenvolupant un seguit d’accions
encaminades a la promoció i difusió de la cultura i les tradicions del municipi.
III.- Que l’ATENEU disposa d’una extensa col·lecció de figures de mussols que proposa
exhibir i fer-les accessibles a tots els ciutadans del municipi i al públic en general.
Amb l’objectiu de dur-ho a terme, l’ATENEU considera necessària la col·laboració amb
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. En concret, és considera necessari disposar d’un
local per ubicar-ho.
IV.- Que l’Ajuntament valora molt positivament la proposta de l’ATENEU, i a l’efecte
disposa d’un local al interior de la Masia de Can Barra per ubicar el que serà L’Espai del
Mussol.
IV.- En conseqüència, posades d’acord les parts, decideixen establir un conveni de
cooperació d’acord amb els següents:
PACTES
Primer.- L’objecte del present conveni és, en el marc de la relació de col·laboració que
l’ATENEU i l’Ajuntament de Sant Quirze mantenen per tal de promoure accions conjuntes
encaminades a la difusió i promoció d’actes culturals i tradicionals, convenir el comodat
de l’espai CONVENEN IV i que respon a la següent descripció:
Sala ubicada al interior de la Masia de Can Barra (Passeig de Can Barra, s/n) sense
accessos des de l’exterior, de 21.50 m2, amb subministres d’electricitat i calefacció.
Segon.- Les parts convenen que l’ATENEU serà comodatari de l’espai descrit en el pacte
anterior per el termini de 2 anys, i es compromet a utilitzar l’espai cedit per la ubicació de
L’Espai del Mussol, obligant-se a conservar-ho en bon estat, i a comunicar a l’Ajuntament
qualsevol incident que es produeixi.
Per aquest comodat el comodatari no haurà de prestar cap garantia i no podrà donar-li a
la cosa un ús diferent del qual es va prestar, no podrà conservar-lo en el seu poder més
temps del convingut i serà responsable de la seva pèrdua encara que aquesta esdevingui
per cas fortuït. El comodatari no respon del deterioraments que sobrevinguin a la cosa
prestada pel sol efecte de l’ús i no culpa seva. El comodatari no pot retenir la cosa
prestada per raó d’allò que el comodant li degui. El comodat no pot ser transmès per
comodatari a tercers. Aquest contracte té la consideració de privat de l’administració i es
regeix quant a la seva preparació i adjudicació per la legislació sobre patrimoni de les
administracions públiques, i en el seu defecte per la legislació sobre contractes del sector
públic.
Tercer.- Els efectes i extinció d’aquest conveni es regirà en primer lloc per la legislació
patrimonial esmentada en el pacte anterior, i en el seu defecte per les disposicions
generals sobre contractació del Codi civil i per règim de comodat establert en aquesta
norma.
Quart.- El coneixement de les qüestions que se suscitin sobre aquesta matèria recauran
en els òrgans jurisdiccionals civils, llevat que afectin a la preparació i adjudicació, en el
qual cas recauran en els contenciosos administratius.
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Cinquè.- Al marge de les subvencions que l’entitat pugui sol·licitar per les activitats que
desenvolupi, es considerarà com a part de l’aportació realitzada per l’ajuntament,
l’equivalent al comodat del local, en el seu manteniment general i les despeses
d’enllumenat i calefacció que no superi el màxim previst.
I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts el signen per triplicat exemplar i
a un so efecte, en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament.

Per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Per l’ATENEU

Montserrat Mundi i Mas

dades protegides

El secretari,

Josep González Ballesteros.

Segon.- Notificar aquest acord a l’Ateneu.

3. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l'entitat
Colla de Gegantes i Grallers de Sant Quirze del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
La Colla de Geganters i Grallers de Sant Quirze del Vallès, en endavant anomenats
GEGANTERS, com a entitat cultural del municipi, té com a fi estatutari el foment i difusió
de la cultura. Tanmateix organitza celebracions i activitats destinades a preservar i
difondre les tradicions de Sant Quirze, a través de diferents activitats desenvolupades
durant festes rellevants del municipi, com és principalment durant la Festa Major del
poble.
L’Ajuntament valora positivament els projectes i la tasca desenvolupada per l’entitat Colla
de Gegants i Grallers de Sant Quirze del Vallès en el marc d’accions culturals i de
promoció de la cultura popular del municipi. Així, l’Ajuntament té la voluntat de continuar
recolzant la tasca de l’entitat subscrivint un conveni de col·laboració, en virtut del qual
pugui ocupar el local ubicat a la part de darrera de la Masia de Can Barra (Passeig de
Can Barra s/n). Espai de la part de darrera de la Masia de Can Barra de 34.50 m2, amb
subministres d’electricitat.
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FONAMENTS DE DRET
.- Article 21.1.b) de la Llei reguladora de les bases de règim local, segons la redacció
conferida per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del
govern local.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i la Colla de Geganters i Grallers de Sant Quirze del Vallès, que és del tenor literal
següent:
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS I COLLA DE
GEGANTERS I GRALLERS DE SANT QUIRZE
ANY 2010
Sant Quirze del Vallès, 17 de maig de 2010.
REUNITS
D’un part la senyora Montserrat Mundi i Mas, Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, amb DN 37666390 A, domicili a la Plaça de la Vila, 6, assistida del secretari
Sr. Josep González Ballesteros, amb DNI núm. 39.342.977-M que dóna fe de l’acte.
I de l’altra el Sr. dades protegides, president de l’associació Colla de Geganters i Grallers
de Sant Quirze del Vallès amb DNI núm. dades protegides i domicili al carrer dades
protegides, dades protegides.
ACTUEN
El primer, per raó del seu càrrec, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès i el Sr. Josep González en la seva qualitat de secretari de l’Ajuntament.
El segon, per raó del seu càrrec, en nom i representació de la COLLA DE GEGANTERS I
GRALLERS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, amb domicili a Sant Josep núm. 13 bis,
associació inscrita com a entitat cultural en el registre d’Associacions de la Generalitat
amb el núm. 18864 i en el Registre Municipal d’Associacions i Entitats amb el núm..
RAE019/03 i amb el NIF núm. V-61148904.
Es reconeixen mútua capacitat jurídica i d’obrar per obligar-se en la signatura del present
contracte, la durada del qual es fixa per dos anys
MANIFESTEN
I.- La Colla de Geganters i Grallers de Sant Quirze del Vallès, en endavant anomenats
GEGANTERS, com a entitat cultural del municipi, té com a fi estatutari el foment i difusió
de la cultura. Tanmateix organitza celebracions i activitats destinades a preservar i
difondre les tradicions de Sant Quirze, a través de diferents activitats desenvolupades
durant festes rellevants del municipi, com és principalment durant la Festa Major del
poble.
II.- L’Ajuntament valora molt positivament els projectes i la tasca desenvolupada per
l’entitat GEGANTERS en el marc d’accions culturals del municipi, i té la voluntat de
continuar recolzant la tasca de l’entitat.
III.- L’Ajuntament disposa d’un local ubicat a la part de darrera de la Masia de Can Barra.
IV.- Per tot l’esmentat. ambdues parts
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CONVENEN
I.- Que GEGANTERS té com a objectius principals la promoció i difusió de tradicions
culturals del municipi.

II.- Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a través de la regidoria de cultura, ve
desenvolupant un seguit d’accions encaminades a la promoció i difusió de la cultura i les
tradicions del municipi.
III.- Que per part del GEGANTERS es considera necessària la col·laboració amb
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per dur a terme el seu programa d’actuacions. En
concret, és considera necessari disposar del local mencionat al MANIFESTEN III.
IV.- En conseqüència, posades d’acord les parts, decideixen establir un conveni de
cooperació d’acord amb els següents:
PACTES
Primer.- L’objecte del present conveni és, en el marc de la relació de col·laboració que
GEGANTERS i l’Ajuntament de Sant Quirze mantenen per tal de promoure accions
conjuntes encaminades a la promoció i difusió de la cultura popular a través d’activitats
culturals, convenir el comodat de l’espai esmentant en el MANIFESTEN III i que respon a
la següent descripció:
Local ubicat a la part de darrera de la Masia de Can Barra de 34.50 m2, amb
subministres d’electricitat. Localitzat en el mapa Annex com a Celler, local número 13.
Segon.- Les parts convenen que els GEGANTERS serà comodatari de l’espai descrit en
el pacte anterior per el termini de 2 anys, i es compromet a utilitzar l’espai cedit per les
seves finalitats, obligant-se a conservar-ho en bon estat, i a comunicar a l’Ajuntament
qualsevol incident que es produeixi.
Per aquest comodat el comodatari no haurà de prestar cap garantia i no podrà donar-li a
la cosa un ús diferent del qual es va prestar, no podrà conservar-lo en el seu poder més
temps del convingut i serà responsable de la seva pèrdua encara que aquesta esdevingui
per cas fortuït. El comodatari no respon del deterioraments que sobrevinguin a la cosa
prestada pel sol efecte de l’ús i no culpa seva. El comodatari no pot retenir la cosa
prestada per raó d’allò que el comodant li degui. El comodat no pot
ser transmès per comodatari a tercers. Aquest contracte té la consideració de privat de
l’administració i es regeix quant a la seva preparació i adjudicació per la legislació sobre
patrimoni de les administracions públiques, i en el seu defecte per la legislació sobre
contractes del sector públic.
Tercer.- Els efectes i extinció d’aquest conveni es regirà en primer lloc per la legislació
patrimonial esmentada en el pacte anterior, i en el seu defecte per les disposicions
generals sobre contractació del Codi civil i per règim de comodat establert en aquesta
norma.
Quart.- El coneixement de les qüestions que se suscitin sobre aquesta matèria recauran
en els òrgans jurisdiccionals civils, llevat que afectin a la preparació i adjudicació, en el
qual cas recauran en els contenciosos administratius.
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Cinquè.- Al marge de les subvencions que l’entitat pugui sol·licitar per les activitats que
desenvolupi, es considerarà com a part de l’aportació realitzada per l’ajuntament,
l’equivalent al comodat del local, en el seu manteniment general i les despeses
d’enllumenat i calefacció que no superi el màxim previst.
I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts el signen per triplicat exemplar i
a un so efecte, en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Per GEGANTERS

Montserrat Mundi i Mas

dades protegides

El secretari,

Josep González Ballesteros.

Segon .- Segon.- Notificar aquest acord a Colla de Gegants i Grallers de Sant Quirze
del Vallès.

4. Aprovació expedient de contractació administrativa per l'ús, gestió, explotació i
dinamització del servei bar-cafeteria del Casal d'Avis de Sant Quirze del Vallès
Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la mesa.
ANTECEDENTS DE FET
Instruït expedient per a l’adjudicació del contracte administratiu especial per a l’ús, gestió,
explotació i dinamització del servei bar-cafeteria del Casal d’Avis de Sant Quirze del
Vallès.
Considerant l’informe tècnic de data 20 de maig de 2010.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb l’informe preceptiu de Secretaria, el que es disposa al plec de clàusules
administratives generals aplicables als contractes d’obres, serveis i subministraments, a
d’altres contractes administratius i als privats de la Corporació, publicats al BOP núm. 172
de data 19 de juliol de 2002, en tot allò que no contradiguin l’actual legislació en matèria
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de contractes, amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, amb
la Llei reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament d’aquesta, amb la
Llei municipal i de règim local de Catalunya,
DISPOSICIÓ
El tinent d’alcalde delegat de les Unitats de Benestar Social i de la Gent Gran, proposa a
Junta de Govern Local que, actuant per delegació de l’alcaldessa, de conformitat amb el
cartipàs vigent, adopti l’acord següent:
Primer .- Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació
del contracte administratiu per a l’ús, gestió, explotació i dinamització del servei barcafeteria del Casal d’Avis de Sant Quirze del Vallès, contractació que es regeix per les
condicions definides al plec de clàusules administratives particulars que forma part de
l’expedient i s’aprova en aquest acte.
Segon .- Aprovar l’inici de la licitació de l’esmentat contracte, mitjançant publicació al
Butlletí Oficial de la Província, al perfil del contractant i al tauler d’anuncis municipal.

5. Proposta de pròrroga del contracte de concessió administrativa per a l'ús,
gestió, explotació i dinamització del "Servei de Bar i de l'espai relacional del
Centre Cívic de la Masia de Can Feliu" a dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
Llegida la sol·licitud de dades protegides amb DNI dades protegides, concessionària
actual del servei de bar i espai relacional del Centre Cívic Can Feliu, en la qual expressa
la seva voluntat de pròrroga del contracte per a la concessió de l’ús i gestió, explotació i
dinamització de bar i espai relacional del Centre Cívic Can Feliu signat per la Sra. dades
protegides i per la Sra. Montserrat Mundi i Mas alcaldessa de Sant Quirze del Vallès el
dia 29 d’abril de 2009.
La clàusula 6 del plec de clàusules economicoadministratives que regula aquest
contracte, expressa que la vigència del mateix podrà prorrogar-se, per mutu acord de les
parts, fins a un màxim de 12 mesos més a partir de la data de finalització dels primers
dotze mesos.
El contracte actual va entrar en vigor el dia 1 de maig de 2009 amb la qual cosa la
pròrroga del mateix serà de l’1 de maig de 2010 a 1 de maig de 2011 sense possibilitat
d’efectuar cap pròrroga més.
La contractista ha complert amb les obligacions per a la renovació del contracte que
figuren al plec de clàusules que regula el contracte, abonant el cànon de 1.500€ que
s’indica a la clàusula 7 de Règim Econòmic del plec, i presentant la proposta de preus per
a l’any de continuïtat així com els comptes generals, la memòria d’activitats realitzades i
les línies d’actuació i previsió d’activitats a realitzar.
La formalització de la pròrroga del contracte suposa l’acceptació de la totalitat de les
clàusules que integren el plec econòmic – administratiu que es va signar amb data 29
d’abril de 2009. Entre aquestes obligacions recordem les següents:
-

Abonament del cànnon a la finalització d’aquesta pròrroga al maig del 2011.
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-

-

-

-

-

-

Informar i establir de mutu acord de les modificacions de l’horari d’obertura i
tancament de l’espai relacional.
En les publicacions que es facin per anunciar alguna activitat organitzada per
l’adjudicatari, sempre hi constarà la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.
L’activitat quedarà sotmesa a tota la reglamentació que regula aquest tipus
d’establiments, no solament pel que respecta als béns
En els casos d’autoritzacions d’activitats, no compreses en l’objecte d’aquesta
concessió, com per exemple serveis de bar i d’altres als espais i l’entorn de la Masia
amb motiu de festes i activitats públiques, seran del compte de l’adjudicatari l’obtenció
de permisos corresponents i l’abonament de les taxes que regulin l’Ordenança fiscal
escaient.
Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social i de
seguretat i higiene en el treball. L’adjudicatari presentarà semestralment durant la
vigència d’aquest contracte els documents acreditatius de trobar-se al corrent
d’aquestes obligacions.
Acomplir les disposicions legals i reglamentàries aplicables als serveis que presta
l’adjudicatari, en particular les de caràcter tècnic i sanitari referides a les instal·lacions
i als aliments, així com les de caràcter laboral i les higièniques i sanitàries respecte
dels seus empleats, i les d’assegurança dels usuaris del servei.
Estar al corrent de la pòlissa d’assegurança multi-risc i de responsabilitat civil en les
condicions que indica al plec.
Sol·licitar i obtenir de la Administració les llicències i els permisos previs a la
realització de qualsevol obra o instal·lació, sigui de manteniment, de millora o reforma,
durant la vigència d’aquest contracte.
Mantenir actualitzada la relació de material d’adquisició i reposició de béns mobles,
materials i estris necessaris per a la prestació del servei.
Oferir com a mínim 3 cops al mes, una activitat lúdico-cultural.
Presentar a la finalització del contracte els comptes generals i la memòria d’activitats
realitzada.
Presentar i/o actualitzar els criteris per a la protecció i prevenció de riscos laborals en
els termes previstos per la normativa.

Considerant l’informe de la tècnica de Participació Ciutadana,
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

-

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (art. 153 i següents)

-

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Formalitzar la pròrroga del contracte per a la concessió de l’ús i gestió,
explotació i dinamització de bar i espai relacional del Centre Cívic Can Feliu, tal com
recull el plec de condicions, per a 12 mesos sense possibilitat de cap pròrroga més
aprovant-se doncs al mateix temps la proposta de preus per a l’any de renovació així com
les línies d’actuació i previsió d’activitats a realitzar per l’adjudicatari.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Sra. dades protegides

6. Pla de Seguretat i Salut del projecte d'adequació de la nova nau de l'Àrea de Via
Pública, Transports i Serveis Urbans - aprovació

FONAMENTS DE FET
Atès que la Junta de Govern Local de data 15 de març de 2010 va aprovar definitivament
el projecte d’obra municipal ordinària d’adequació de la nova nau de l’Àrea de Via
Pública, Transports i Serveis Urbans.
Vist el Pla de Seguretat i Salut de l’obra d’adequació de la nova nau de l’Àrea de Via
Pública, Transports i Serveis Urbans, redactat pels tècnics superiors de prevenció de
riscos laborals, Sr. dades protegides i dades protegides, en la seva qualitat de Cap de
l’Àrea de Via Pública, Transports i Serveis Urbans i Auxiliar tècnica de seguretat i salut
laboral, respectivament.
Atès el que estableix l’article 7 apartat 2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, el
qual textualment diu el següent:
“El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel
coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra.
En el cas d’obres de les Administracions públiques, el pla, amb el corresponent informe
del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, s’elevarà per a
la seva aprovació a l’Administració pública que hagi adjudicat l’obra.”
Vist l’informe favorable de la coordinadora en matèria de Seguretat i Salut en la fase
d’execució de l’obra en relació a l’esmentat Pla de Seguretat i Salut.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que estableix el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
D’acord amb el que estableix 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,
l’article 43 del RD 2568/1986, de 26 de novembre; els articles 53.1 i 56 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, i de conformitat amb les atribucions delegades en aquesta
Junta de Govern Local per la Resolució d'Alcaldia número 502-S/2007, de 19 de juny,
modificat pel Decret 783-S/2007, de 26 de setembre, pel Decret 761-S/2008, de 7
d’octubre, pel Decret 855-S/2008, de 3 de novembre, i pel Decret 178-S/2009, de 17 de
març.
Vistos els preceptes legals citats i altres de pertinents aplicació.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres del projecte d’adequació de la
nova Àrea de Via Pública, Transports i Serveis Urbans, que seran executades pel mateix
Ajuntament.
Segon.- Efectuar l’avís previ a la Delegació Territorial del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, per al seu oportú coneixement i efectes.
Tercer.- Notificar la present resolució a la Coordinadora de Seguretat i Salut i al Servei de
Recursos Humans.

7. Aprovació acord marc de col·laboració amb el Consell Esportiu del Vallès
Occidental Sabadell en el desenvolupament de les activitats esportives i la
dinamització municipal
ANTECEDENTS
L’Ajuntament i el Consell Esportiu del Vallès Occidental Sabadell consideren d’interès per
al foment de les activitats esportives, el suport i la col·laboració mútua entre les dues
parts. Es subscriu l’acord marc entre les dues parts per a l’organització i realització dels
programes d’activitats esportives que s’organitzen des del Consell Esportiu adreçats als
nou municipis del seu àmbit a partir del curs escolar 2009-2010.
D’acord amb l’informe del coordinador d’Esports de data 19 de maig de 2010.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’Acord Marc per a la col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i el Consell Esportiu del Vallès Occidental Sabadell en el desenvolupament de les
activitats esportives i la dinamització municipal, següent:
“ACORD MARC PER A LA COL·LABORACIÓ MÚTUA EN EL DESENVOLUPAMENT DE
LES ACTIVITATS ESPORTIVES I LA DINAMITZACIÓ MUNICIPAL

ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS I EL CONSELL
ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL
Sabadell , 24 de maig de 2010
REUNITS
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D’una part, el Sr. dades protegides, Regidor d’Esports assistit pel Secretari de la
corporació, actuant en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
De l’altra, el Sr. dades protegides , President del Consell Esportiu del Vallès Occidental
Sabadell, actuant en nom i representació d’aquest, segons acord de junta directiva del 25
de setembre de 2007, i registrat amb el núm. 10583 al Registre d’Entitats i Associacions
de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
MANIFESTEN
Que l’Ajuntament i el Consell Esportiu consideren d’interès per al foment de les activitats
esportives, el suport i la col·laboració mútua entre les dues parts.
ACORDEN
Aprovar la subscripció de l’acord marc entre les dues parts per a l’organització i
realització dels programes d’activitats esportives que s’organitzen des del Consell
Esportiu adreçats als 9 municipis del seu àmbit des del curs escolar 2009-2010.
PACTES
PRIMER- L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès facilitarà, en la mesura que sigui
possible, l’ús de les instal·lacions esportives per a dur a termes les activitats que es
proposin des del Consell Esportiu.
SEGON- El Consell Esportiu del Vallès Occidental Sabadell assessorarà a l’Ajuntament
en totes aquelles qüestions relacionades amb la promoció de la pràctica esportiva i
facilitarà la participació dels/de les esportistes del seu municipi en els programes
esportius i activitats que organitzi.
TERCER- La vigència d’aquest conveni s’entén des de la data de la seva signatura, fins
el 31 de desembre de 2011, sense perjudici de les pròrrogues que puguin aplicar-se.“
Segon.- Facultar al regidor delegat d’Esports, Sr. dades protegides, per a la
signatura de l’acord marc.
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Esportiu del Vallès Occidental Sabadell.

8. Llicència d'obra Major.- Exp. 23/2010: Enderroc d'un garatge i tanca d'obra i
construcció d'una piscina i tanca.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 30 de març de 2010, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2010004491) per a enderroc d'un
garatge i tanca d'obra i construcció d'una piscina i tanca.emplaçada a l’dades
protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 20/04/2010 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades següents:
-

Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics
afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està
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situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 846,00 €, a
retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.
-

Si la parcel·la no disposa de connexió a la xarxa general de clavegueram, la nova
connexió s’haurà d’incloure en la documentació del projecte as built de final
d’obra i haurà de complir les següents condicions:
1. Sempre que sigui possible la connexió serà a la part mes baixa de la xarxa de
clavegueram i mai el tub secundari s’introduirà en el principal.
2. A la memòria es farà constar el material de la connexió, definir el diàmetre de
la connexió, les capes de compactació (el reblert de a rasa s’executarà amb
material granular de tot-u-natural compactat al 98 % del PM), el tall de l’asfalt
s’executarà amb disc i es reposarà el paviment de la calçada en un franja de
1 m. a banda i banda del tub i de l’amplada de tot el carrer en el tram afectat.
3. Durant l’execució de les obres de connexió del clavegueram caldrà garantir la
circulació rodada i de vianants, caldrà disposar de les corresponents
proteccions i senyalitzacions segons el previst per l’estudi de seguretat i el pla
de seguretat aprovat i d’acord amb la policia local.

-

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

-

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

3. Considerant l’informe jurídic de data 3 de maig de 2010.
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 180.2 del Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, amb la incorporació
de les modificacions introduïdes pel Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de Mesures
Urgents en Matèria Urbanística, sent d’aplicació a aquest efecte 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 179 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme estableix que estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en
els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació,
de construcció o d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es manifesta l’article
234 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
L’apartat 2.b) de l’article 179 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina que resten
subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i
les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions
i
instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de contenir
necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
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Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix l’article
180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme; l’article 3 del Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors a dades protegides per a l’enderroc d'un
garatge i tanca d'obra i construcció d'una piscina i tanca emplaçada a l’ dades protegides,
d’aquest municipi amb subjecció a les condicions tècniques que consten a l’informe
tècnic que se li uneix com a annex.
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 .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, dos anys per a acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i
divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el termini per a iniciar
o executar l’obra, la llicència caducarà.
Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201029414/0

Impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres

589,76 €

201029415/0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

201029416/0

Concessió de Plaques i patents

Setè .-

11,83 €

Notificar el present acord als interessats.

9. Bases reguladores específiques del procés selectiu per a la constitució,
mitjançant procés selectiu, una borsa de treball per a substitucions i interinitats
de personal subaltern, en el torn de reserva per quota d'integració de persones
amb discapacitat.
ANTECEDENTS DE FET
1. Al catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès hi consten 18
llocs de categoria subalterna: 7 corresponents a places de subaltern/a d’Administració
General de la plantilla de funcionaris, i 11 de subaltern/a-conserge/ja del quadre
laboral.
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2. Les necessitats de servei sovint requereixen la substitució urgent de les persones que
ocupen aquests llocs, amb motiu d’incapacitats transitòries, permisos o llicències, així
com per a cobrir altres necessitats de reforç sobrevingudes.
3. A més l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Sant Quirze pel període 20102012 aprovada per la Junta de Govern Local de data 15 de febrer de 2010 hi ha una
plaça vacant de subaltern reservat a la quota d’integració al quadre laboral.
4. Per altra banda, la normativa vigent exigeix que les empreses compleixin amb la quota
de reserva per a la integració laboral dels treballadors/es amb discapacitat.
FONAMENTS DE DRET
•
•
•

•
•
•
•

Article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’Integració social dels minusvàlids.
Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones
amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.
Articles 13, 15, 26, 27 i 125 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual
s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
Articles 10, 11 56 i 59 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic.
Articles 282, 291 i 305 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.
Articles 6, 16, 19 i 61 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Bases generals que han de regir les convocatòries de l’Oferta Pública d’Ocupació
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les BASES REGULADORES específiques del procés selectiu per a la
constitució, mitjançant procés selectiu, una borsa de treball per a substitucions i
interinitats de personal subaltern, en el torn de reserva per quota d’integració de persones
amb discapacitat, en els termes següents:
«1. Objecte de la convocatòria
La convocatòria té per objecte constituir, mitjançant procés selectiu, una borsa de treball
per a substitucions i interinitats de personal subaltern, en el torn de reserva per quota
d’integració de persones amb discapacitat.
Els llocs de treball a cobrir es corresponen amb la categoria de subaltern, de la subescala
subalterna de l’escala d’administració general.
2. Funcions i condicions del lloc de treball
Les funcions a desenvolupar seran les següents:
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•

•

•

•
•
•

Controlar els accessos a la dependència que tingui assignada, obrir-los i tancarlos a l’inici i al final dels horaris establerts, activar i desactivar els sistemes
d’alarma, custodiar les claus i tenir cura dels panys.
Supervisar el bon funcionament dels sistemes de calefacció, així com el de
l’equipament elèctric, els sistemes antifoc i els de fontaneria del centre,
solucionant els problemes més senzills i avisant als responsables pertinents en els
casos oportuns per a fer les corresponents reparacions.
Realitzar els encàrrecs necessaris a l’exterior en relació a les activitats de l’àmbit
en que estigui adscrita la dependència (carteria, repartir notificacions, comprar
materials, etc.).
Atendre i informar als/les usuaris/àries del centre, tant personalment com
telefònicament, sobre qüestions per a les quals estigui facultat/ada.
Donar suport logístic i operatiu per a la preparació de les activitats pròpies de
l’àmbit en que estigui adscrita la dependència.
D’altres tasques similars que li siguin encarregades.

3. Requisits específics dels aspirants
Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits
següents:
a) Tenir ciutadania espanyola, sense perjudici del que preveu l’art. 57 de l’Estatut
Bàsic dels Empleats Públics sobre l’accés a l’ocupació pública de nacionals
d’altres estats.
b) Haver complert 16 anys i no haver superat l’edat de la jubilació forçosa.
c) Acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
d) Posseir la capacitat funcional per al normal exercici de les tasques pròpies del lloc
de treball descrites a la base 2a.
e) Acreditar tenir els coneixements de català de nivell intermedi (B), equivalent o
superior.
f) Acreditar, els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, uns
coneixements superiors de la llengua castellana. Els/les aspirants hauran
d'acreditar documentalment una de les tres opcions següents:
o Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a Espanya.
o Disposar del diploma d'espanyol (nivell superior) que estableix el Reial
Decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o certificació acadèmica
que acrediti haver superat totes les proves dirigides a obtenir-lo.
o Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles
oficials d'idiomes.
g) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de
les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les
Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta especial per a
treballs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de
funcionari, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas
del personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser
nacional d'altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver
estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en
els mateixos termes l'accés a la funció pública.
No podran participar en aquest procés selectiu les persones que tinguin reconeguda una
invalidesa total per a un treball habitual de subaltern, conserge o lloc de treball anàleg
amb les tasques i funcions previstes a la base segona d’aquesta convocatòria.
4. Presentació d’instàncies
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Les persones aspirants a prendre part a la convocatòria hauran de fer-ho constar
mitjançant model normalitzat establert a tal efecte i que es pot trobar en format paper a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Pl. de la Vila, 1. Sant Quirze del Vallès) o descarregar de la
pàgina web municipal www.santquirzevalles.cat .
Les sol·licituds han d'anar acompanyades de:






Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor.
Fotocòpia del certificat acreditatiu dels coneixements de català de nivell intermedi (B),
equivalent o superior.
Fotocòpia, en cas de persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola, de la
certificació de coneixements superiors de castellà.
Certificat acreditatiu de la condició de discapacitat igual o superior al 33%.
Si es té declarada invalidesa total per al treball habitual, la persona aspirant haurà de
presentar certificat d’aquesta declaració d’invalidesa.

Les persones aspirants que tinguin necessitat d’adaptació de l’espai o les proves, en
atenció a la seva específica discapacitat, haurà de fer-lo constar a la instància.
Les persones aspirants que participin en aquest procés selectiu donaran consentiment al
tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la
convocatòria i en la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.
El termini per a la presentació d'instàncies comptarà fins a 20 dies naturals a partir de
l'endemà de la data de la publicació de l’anunci de la present convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
5. Admissió dels aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l’Alcaldessa-Presidenta de la
Corporació o la regidora delegada de la subàrea de Serveis Generals dictarà resolució en
el termini màxim d'un mes declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos i la
designació dels membres del tribunal qualificador, titulars i suplents segons la composició
establerta a les presents bases.
En aquesta resolució assenyalarà la data, l'hora i el lloc de començament de les proves i,
si s’escau, l’ordre d’actuació dels aspirants.
6. Tribunal qualificador
El Tribunal Qualificador, que es constituirà per valorar el procés selectiu, estarà integrat
pels membres següents:
President/a: Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, cap del servei de Recursos Humans de
l’Ajuntament. Suplent: Josep Madorell Bonora, tècnic de Recursos Humans de
l’Ajuntament.
Vocals: Sra. Pilar Dolado Visús, tècnica del servei d’Ocupació de l’Ajuntament i Sr.
Nicolás Castellano Petidier, funcionari del servei d’Educació de l’Ajuntament. Suplents:
Concepció Chueca Guijarro, treballadora social de l’Ajuntament i

19/44

Secretari/ària, que actuarà amb veu i sense vot: Carme Morales Moreno, funcionària de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Suplent: Anna Lao López, funcionària del servei
de Recursos Humans de l’Ajuntament.
El Decret de convocatòria podrà, si s’escau i per causes justificades, modificar la
composició del tribunal.
El tribunal podrà ser assistit per tècnic qualificats en la matèria.
Podrà assistir en el desenvolupament del procés selectiu un membre designat per la
representació del personal al servei de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que
actuarà amb veu però sense vot.
7. Procés selectiu
1. Prova de coneixements
Aquesta prova consistirà en respondre un qüestionari tipus test, de 20 preguntes amb 3
respostes alternatives. Les respostes incorrectes no descomptaran.
La prova és eliminatòria. La puntuació màxima de la prova serà de 10 punts i per superarla caldrà obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts.
El tribunal podrà ser assessorat per professionals experts.
2. Entrevista
El tribunal qualificador realitzarà una entrevista personal a les persones aspirants.
Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions
vinculades a les funcions pròpies de la plaça i respecte de l'experiència professional, per
valorar l’adequació de les persones aspirants a les condicions específiques del lloc de
treball. La puntuació màxima d'aquesta fase serà de 5 punts.
Els aspirants seran cridats en convocatòria única, i la seva incompareixença comportarà
la seva eliminació del procés selectiu, a excepció dels casos de força major degudament
justificats i apreciats lliurement pel tribunal qualificador.
8. Constitució de la borsa de treball.
Acabada la qualificació, les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu,
conformaran una borsa de treball per a substitucions o temporalitats d’aquest mateix lloc.
Aquesta borsa determinarà l’ordre en el que es succeiran les contractacions temporals o
nomenaments interins que es puguin produir, i tindrà una vigència de 3 anys.
La crida a les persones de la borsa, seguirà l’ordre establert però haurà de tenir en
compte les següents condicions:
-

Idoneïtat de l’aspirant al lloc a cobrir, d’acord amb les limitacions acreditades al
corresponent certificat del grau de disminució o declaració d’incapacitat total.
Disponibilitat per cobrir el lloc.
Priorització de les persones en situació d’atur respecte de les ocupades.

9. Supletorietat
En tot allò no previst en aquestes bases, s’aplicaran les bases reguladores generals per a
l’ingrés a la plantilla de personal municipal aprovades el 16 de febrer de 2009 per la Junta
de Govern Local (BOP núm. 60 de data 11/03/09).
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ANNEX 1: TEMARI
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets
fonamentals i les llibertats públiques. Els deures.
Tema 2. L'Administració local. Ens que l'integren l’Administració local. La Llei de bases
del règim local. El municipi.
Tema 3. L’Administració local. Els òrgans de representació política i la seva designació.
Línies generals de l'organització i competències municipals.
Tema 4. L'Estatut d'autonomia de Catalunya; estructura, contingut essencial i principis
fonamentals.
Tema 5. L’Estatut d’autonomia de Catalunya. Competències de la Generalitat de
Catalunya.
Tema 6. Configuració de la Unió Europea. La Constitució Europea. Característiques de
l'ordenament jurídic comunitari.
Tema 7. L'Administració pública: concepte i principis.
Tema 8. Estatut bàsic de l’empleat públic. Drets i deures del personal al servei de
l'Administració pública.
Tema 9. L'atenció al públic: acolliment i informació.
Tema 10. Ofimàtica: Concepte i aplicacions.
Tema 11. Coneixements bàsics sobre el manteniment d’instal·lacions (electricitat i
fontaneria).
Tema 12. Coneixement de Sant Quirze del Vallès»
Segon.- Publicar aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la
web municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació i l’anunci al Diari Oficial de la
Generalitat.

10. Bases reguladores específiques del procés selectiu per a la provisió, mitjançant
oposició lliure, de dues places d'agent de la policia local de la plantilla de
funcionaris de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en sessió del dia
15 de febrer de 2010, va aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació pel període 2010-2012
(publicada al BOP núm. 52 de 2/03/10), amb la previsió de 4 places vacants de la
categoria agent de policia local, de l’escala d’administració especial, subescala policia
local i els seus vigilants, classe policia local.
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2. Donat que existeixen places vacants i dotades pressupostàriament.
FONAMENTS DE DRET








Article 55 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic.
Articles 282, 291 i 305 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.
Article 42 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic del precepte de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de funció pública.
Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.
Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el reglament d’accés,
promoció i mobilitat de les policies locals.
Bases generals que han de regir les convocatòries de l’Oferta Pública d’Ocupació
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les BASES REGULADORES específiques del procés selectiu per a la
provisió, mitjançant oposició lliure, de dues places d’agent de la policia local de la plantilla
de funcionaris de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en els termes següents:
«PRIMERA. OBJECTE I RÈGIM
1. És objecte d’aquestes bases regular el procés selectiu per proveir dues places d’agent,
del grup de classificació C2, escala d’administració especial, subescala serveis especials,
classe policia local, escala bàsica, de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
2. La present convocatòria es regirà pel Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les
policies locals, aprovat pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, que s’insereix en el marc
normatiu de la Llei 16/91, de 10 de juliol, de les policies locals, així com per les bases
generals dels processos selectius de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aprovades
per la Junta de Govern Local en data 16 de febrer de 2009 publicades al BOP núm. 60 de
data 11 de març de 2009.
SEGONA. REQUISITS DELS/DE LES ASPIRANTS
Per prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les aspirants reuneixin en la
data de finalització del termini de presentació de sol·licituds els requisits següents:
a) Tenir la ciutadania espanyola d’acord amb la legislació vigent.
b) Tenir més de 18 anys i menys de 45 anys.
c) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ser
encomanades, d’acord amb el que determinen la llei 16/91, de 10 de juliol i les
disposicions vigents.
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d) Posseir Títol de graduat o graduada en educació secundaria, graduat o graduada
escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica
auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o
superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent
homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
e) No haver estat condemnat per cap delicte, no estar inhabilitat per a l’exercici de les
funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari de servei de cap
administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre
que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
f) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti
el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
g) Tenir una alçada mínima de 1,60 m. les dones i de 1,70 m. els homes, la qual cosa
serà comprovada abans de l’inici de les proves mèdiques.
h) Posseir els permisos de conduir vehicles de la classe A i B. Tanmateix, els i les
aspirants hauran d’estar en possessió del Permís de la classe B amb autorització per a la
conducció de vehicles de transport públic (BTP) a l’inici de la fase de pràctiques.
i) Estar en possessió del nivell intermedi de català (B) de la Secretaria de Política
Lingüística, superior o equivalent, d’acord amb l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny,
sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català
de la Secretaria de Política Lingüística.
j) Declaració jurada o promesa per la que es pren el compromís de portar armes d’acord
amb les condicions establertes per la normativa vigent.
k) Declaració jurada o promesa per la qual s'adquireix el compromís de que, abans de
prendre possessió del càrrec, juraran o prometran acatar la Constitució, com a norma
fonamental de l'Estat, i respectar i observar l'Estatut d'Autonomia, com a norma
institucional bàsica de Catalunya (article 6 LPL).
TERCERA.- SOL·LICITUDS I ADMISSIÓ
Les sol·licituds per prendre part a l'oposició s'han de presentar a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (Pl. de la Vila núm. 1), dins el termini
improrrogable de 20 dies naturals des del següent al de la publicació d'aquesta
convocatòria al DOGC, i s'han d'adreçar al president de la corporació. També poden
presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Les sol·licituds han d’anar acompanyades de:
1.
2.
3.
4.

Fotocòpia del DNI.
Fotocòpia del permís de conduir.
Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida en la convocatòria.
Declaració jurada o promesa per la que es pren el compromís de portar armes.
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5. Declaració jurada o promesa per la qual s'adquireix el compromís de que, abans
de prendre possessió del càrrec, juraran o prometran acatar la Constitució, com a
norma fonamental de l'Estat, i respectar i observar l'Estatut d'Autonomia, com a
norma institucional bàsica de Catalunya.
6. Acreditar, quan sigui el cas, estar exempt de la realització de la prova de català,
en els termes previstos a l’apartat segon de la fase d’oposició de la present
convocatòria.
7. Justificant del pagament de 13,30 euros corresponent a la taxa regulada a
l’epígraf 4 de l’article 7 de les Ordenances Fiscals per a 2010 en concepte de
drets d’examen per a convocatòries del grup C2. Resten exempts d’abonar la taxa
les persones aspirants que es trobin en situació de desocupació i que no percebin
cap prestació econòmica, segons certificat expedit per l’oficina del servei
d’ocupació corresponent.
QUARTA.- ADMISSIÓ D'ASPIRANTS I CONVOCATÒRIA
Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, la Presidència de la Corporació o
la regidoria delegada segons cartipàs municipal, dictarà una resolució, en el termini
màxim d’un mes, declarant aprovada la llista d’admesos/es i exclosos/es, així com la
composició del Tribunal qualificador i el dia, l’hora i el lloc de començament del primer
exercici l’ordre d’actuació dels/de les aspirants.
Aquesta resolució es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya també
s’exposarà al tauler d’anuncis de la Corporació, concedint-se de deu dies hàbils per a
esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions presentades es resoldran en el
termini dels trenta dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions
s’entendran desestimades.
Si no s’hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants
admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar-la a publicar. Si s’accepta alguna reclamació,
es procedirà a notificar-la al/a la recurrent en els termes que estableix la LRJPAC i
s’esmenarà la llista d’admesos/es exposant-se només l’esmena al tauler d’anuncis de la
Corporació.
CINQUENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR
Es constituirà de conformitat amb el que disposa l’art. 60 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i el decret 233/2002, de 25 de setembre, en el qual
s’aprova el reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
La composició serà la següent:
- President: Un/a funcionari/ària de la corporació.
- Vocals: Un/a funcionari/ària de la corporació, dos comandaments de cossos de policia
designats per l’Ajuntament, una persona designada per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya i una designada per la Direcció General de Seguretat Ciutadana.
- Secretari/ària: Un/a funcionari/ària de la corporació, amb veu i sense vot.
El Tribunal no es podrà constituir ni podrà actuar sense l’assistència de la majoria dels
seus membres, ja siguin titulars o suplents i en tot cas, del President/a, i del Secretari/ària
o de les persones que els substitueixin.
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L’abstenció i la recusació dels membres del Tribunal s’han d’ajustar al que preveuen els
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
La designació nominal dels membres, que inclourà la dels respectius suplents, s’acordarà
conjuntament en la llista d’aspirants admesos i exclosos d’aquest procés i es publicarà en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s'ajustarà a les regles establertes a l'article
72 del Decret 214/1990.
El Tribunal podrà disposar de la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques
especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense
vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a
les matèries de la seva competència.
Al tribunal hi podrà assistir un/a funcionari/ària designat per la representació sindical del
personal de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que podrà actuar amb veu i sense
vot.
SISENA. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
El procediment de selecció constarà de dues fases: oposició i capacitació.
6.1 FASE D’OPOSICIÓ
A) Primera prova. Aquesta prova consta de dos exercicis.
Exercici 1 de CULTURA GENERAL.
Té per objecte mesurar els coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el
títol acadèmic requerit per a aquesta convocatòria. L’exercici es contestarà en un període
màxim de mig hora i consistirà en un qüestionari de 50 preguntes tipus test, un 50%
relatives a coneixements de cultura general i un 50% relatives a coneixements sobre
l’actualitat política, social i cultural. Aquest exercici tindrà caràcter eliminatori i serà
qualificada de 0 a 10 punts, restant excloses les persones que no aconsegueixin un
mínim de 5 punts. Les respostes incorrectes restaran a raó de 0,10 punts cada una.
Exercici 2 sobre el TEMARI.
L’exercici consisteix en contestar, durant un temps màxim de mig hora, un qüestionari de
50 preguntes tipus test sobre el temari de l’annex I. Aquest exercici tindrà caràcter
eliminatori i serà qualificada de 0 a 10 punts, restant excloses les persones que no
aconsegueixin un mínim de 5 punts. Les respostes incorrectes restaran a raó de 0,10
punts cada una.
Aquest segon exercici només serà corregit i puntuat a les persones aspirants que hagin
superat el primer exercici.
B) Segona prova: PROVA DE CONEIXEMENTS DE CATALÀ.
Consisteix en la realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la
llengua catalana i, si escau, en la realització d’una entrevista amb una persona experta
que permeti valorar-ne els coneixements orals.
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En quedaran exempts els i les aspirants que acreditin documentalment, dins del termini
de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B) de
la Secretaria de Política Lingüística del Departament de Presidència, o equivalent o
superior.
Restaran també exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que en algun
procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una
prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al
que s’hi esmentat, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta
circumstància. Els/les aspirants que hagin participat en algun procés de selecció de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, únicament hauran d’indicar a la instància el nom
del procés i l’any en què es van presentar.
La documentació acreditativa s’haurà de presentar juntament amb la instància.
Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori. Els i les aspirants seran qualificats com a
APTES o NO APTES, quedant aquests últims exclosos del procés selectiu.
C) Tercera prova: PROVES D’APTITUD FÍSICA
Aquestes proves tenen per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de
resistència a la força estàtica de l’extremitat superior; la força estàtica màxima; la
potència aeròbica màxima i l’agilitat de les persones aspirants.
Per a la realització d’aquestes proves, els i les aspirants hauran de lliurar al Tribunal el
mateix dia de les proves un certificat mèdic oficial expedit com a màxim tres mesos abans
de la realització de les mateixes, en el qual es faci constar que la persona aspirant no té
cap impediment per a realitzar les proves d’aptitud física.
Les proves a realitzar són les consten en l’annex II. La prova serà qualificada com a
APTE o NO APTE.
D) Quarta prova: PROVES PSICOTÈCNIQUES
Un cop superades les proves anteriors i sumades les puntuacions atorgades en els
exercicis, els/les deu primers/es classificats/des, passaran a realitzar les proves
psicotècniques.
També podran ser convocats a realitzar-les els i les aspirants amb puntuacions
immediatament inferiors, que quedaran en situació de “reserva”, per si es produís alguna
desqualificació o baixa voluntària; no obstant serà el Tribunal el que establirà el nombre
de persones a convocar per les proves del cinquè exercici.
Aquest exercici consta de dues subproves que s’ajustaran a l’article 18.2 del Decret
233/2002:
PROVA APTITUDINAL. Consisteix en una bateria de tests que avaluen les capacitats
intel·lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant. Aquesta prova tindrà
caràcter eliminatori i serà qualificada de 0 a 10 punts, restant exclosos els/les aspirants
que no aconsegueixin un mínim de 5 punts.
PROVA DE PERSONALITAT. Aquesta prova consta d’uns qüestionaris que mesuren els
trets de personalitat i l’adequació d’aquests al perfil professional. Està orientada a avaluar
els trets de la personalitat dels aspirants, així com la seva adaptació personal i social.
A l’efecte d’integrar tots els elements explorats en les proves psicotècniques., el tècnic/a
encarregat/da de la seva realització, podrà complementar-les amb una entevista personal
amb els i les aspirants.
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Aquestes proves tindran caràcter eliminatori i els i les aspirants seran qualificats com a
APTES o NO APTES, quedant aquests últims exclosos del procés selectiu.
E) Cinquena prova: PROVES MÈDIQUES
Un cop superades les proves anteriors i sumades les puntuacions atorgades en els
exercicis, els/les dos primers/es classificats/des, passaran a realitzar les proves
mèdiques, d’acord amb les previsions de l’annex III.
També podran ser convocats a realitzar-les els i les aspirants amb puntuacions
immediatament inferiors, que quedaran en situació de “reserva”, per si es produís alguna
desqualificació o baixa voluntària; no obstant serà el Tribunal el que establirà el nombre
de persones a convocar per les proves del sisè exercici.
Durant la realització del curs selectiu o el període de pràctiques, o en acabar aquests
períodes, les persones aspirants podran ser sotmeses a les proves mèdiques
necessàries per comprovar la seva adequació al quadre d’exclusions mèdiques establert
per ingressar a la categoria. Si de les proves practicades es dedueix l’existència d’alguna
causa d’exclusió, l’òrgan responsable ha de proposar, d’acord amb la gravetat de la
malaltia o el defecte físic, l’exclusió de la persona aspirant del procés selectiu i, en aquest
cas, correspondrà a l’òrgan competent per efectuar els nomenaments d’adoptar la
resolució procedent, que en cap cas no pot donar dret a indemnització.
6.2 FASE DE CAPACITACIÓ I PRÀCTIQUES
Durant el curs selectiu i, si escau, el període de pràctiques les persones aspirants són
nomenades funcionaris/àries en pràctiques.
A) curs selectiu
Les persones aspirants aprovades en el procés selectiu regulat per aquestes bases
hauran de superar el curs selectiu per a la categoria d’Agent que imparteix l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya. Quedaran exemptes les persones aspirants que
acreditin haver-lo superat amb anterioritat.
Les persones aspirants que hagin superat, o acreditin haver superat anteriorment, el curs
selectiu impartit per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, hauran de realitzar com
a prova obligatòria un període de pràctiques, de dotze mesos de duració, en la Policia
Local de Sant Quirze del Vallès.
La qualificació del curs selectiu és APTE/APTA o NO APTE/NO APTA. Les persones
aspirants que obtinguin la qualificació de NO APTE/NO APTA queden excloses del
procés selectiu.
Durant el curs selectiu els funcionaris en pràctiques tindran dret a les retribucions
corresponents al sou base del grup C2, corresponent a la categoria d’agent. Tindran dret,
així mateix, a les indemnitzacions corresponents a desplaçaments, respecte del lloc de
treball de Sant Quirze del Vallès i a les dietes per dinars, conforme als preus públics del
menjador de l’ISPC.
Durant aquest període de capacitació, els funcionaris en pràctiques poden ser requerits
per a realitzar activitats formatives complementàries del curs bàsic. Aquestes activitats es
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realitzaran preferentment a la Policia Local de Sant Quirze del Vallès, sota la supervisió
de l’inspector Cap o de la persona que ell designi.
Aquestes activitats consistiran fonamentalment en facilitar el coneixement del municipi i
fomentar els valors de pertinença a la comunitat, a la qual prestarà servei; establir i
reforçar una relació de pertinença al col·lectiu de la Policia Local de Sant Quirze del
Vallès, així com reforçar el rendiment acadèmic i personal de l’alumne.
La realització d’aquestes activitats formatives complementàries donaran dret a les
compensacions extraordinàries corresponents segons Acord de Condicions del personal
funcionari de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
B) període de pràctiques
Un cop finalitzat i superat el curs selectiu, les persones aspirants iniciaran un període de
pràctiques de dotze mesos.
Durant aquest període de pràctiques, el tribunal qualificador ha de comptar amb
l’assessorament de, com a mínim, dues persones avaluadores que han de presentar una
proposta de valoració de les persones aspirants, basada en ítems conductuals
predeterminats.
La qualificació del període de pràctiques és APTE/APTA o NO APTE/NO APTA. Les
persones aspirants que obtinguin la qualificació de NO APTE/NO APTA queden excloses
del procés selectiu.
Durant el període de pràctiques els/les funcionaris/àries en pràctiques han de percebre
les retribucions que per aquest personal funcionari estableix la normativa vigent.
SETENA.- QUALIFICACIONS
NOMENAMENT

DELS

I

LES

ASPIRANTS

I

PROPOSTA

DE

7.1 Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris.
7.2 La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant les qualificacions obtingudes a la
fase d'oposició.
7.3 En cas d’empat entre aspirants, en primer lloc i d’acord amb les previsions de l’article
11 de Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes, el desempat es
resoldria a favor de l’aspirant dona. En segon lloc, s’utilitzaria com a criteri el resultat de
les proves físiques.
7.4 Terminada la qualificació dels aspirants, el tribunal publicarà la relació d’aprovats per
l’ordre de puntuació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la web municipal.
7.4 El tribunal remetrà aquesta relació a la Presidenta de la Corporació per a què realitzi
el corresponent nomenament. Al mateix temps, li remetrà l’acta de la darrera sessió on
hauran de figurar, per ordre de puntuació, tots els candidats i candidates que hagin
superat totes les proves i excedeixin del nombre de places convocades, per si algun o
alguns dels o les aspirants que han obtingut el lloc no arribessin a prendre possessió de
la plaça.
VUITENA.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
8.1 Conforme al que estableixen les Bases Generals de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, a la seva base 8a, la persona proposada pel tribunal presentarà davant del Servei
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de Recursos Humans de la Corporació, en el termini màxim de vint dies naturals,
comptats a partir de la publicació de la llista de seleccionats, els documents acreditatius
de les condicions que s’exigeixen a les bases de la convocatòria.
8.2 Els qui tinguin la condició de funcionaris públics estan exemptes de justificar
documentalment els requisits que no requereixin actualització. Únicament hauran de
presentar un certificat de l'organisme que custodiï el seu expedient personal i acreditar la
seva condició i les altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància.
8.3 Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, l’aspirant proposat no
presenta la documentació o no reuneix els requisits exigits, no podrà ser nomenat
funcionari en pràctiques i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici
de la responsabilitat en què pugui haver incorregut per falsedat.
NOVENA.- NOMENAMENT I PERÍODE DE PRÀCTIQUES
9.1 Una vegada acabat el període pràctiques, la persona aspirant que l’hagi superat
satisfactòriament serà nomenada funcionari/ària de carrera.
9.2 A l’aspirant nomenat/da se'l concedeix un termini d'un mes perquè prengui possessió.
Una vegada que el/la nomenat/da prengui possessió de la plaça, quedarà integrat/da en
la funció pública de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, com funcionari/a de carrera,
en la plaça d’agent de policia local, enquadrada dins de l’escala de l'administració
especial, subescala serveis especials, classe policia local, escala bàsica, classificada al
grup de titulació C2.
Aquell/a aspirant que, sense causa justificada, no prengui possessió en el termini
assenyalat legalment quedarà en situació de cessat/da, amb pèrdua de tots els drets
derivats del nomenament conferit.
9.3 El nomenament com a funcionari/ària de carrera serà publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Caldrà fer el jurament o promesa a què fa referència el Decret
359/1986, de 4 de desembre, abans de prendre possessió com a funcionari/ària de
carrera.
DESENA. INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DEL SERVEI
En l’exercici de la funció publica atribuïda a la plaça per a la qual es nomeni l’aspirant,
serà aplicable la normativa vigent sobre el règim d’incompatibilitats al sector públic, en
compliment de la qual, l’aspirant, en el moment de prestar jurament o la promesa, haurà
de fer una declaració de les activitats que duu a terme o sol·licitud de compatibilitats, si
s’escau, amb el model d’imprès que li facilitarà el servei de Recursos Humans d’aquest
Ajuntament.
Quant a la determinació i l’adscripció a llocs de treball, tasques, règim d’horari i jornada,
se li aplicaran els fixats a l’Ajuntament mitjançant els acords o les resolucions que adopti
o hagi adoptat la corporació o el seu president.
ONZENA. INCIDÈNCIES
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La convocatòria i les bases i tots els actes administratius que derivin de la convocatòria i
de les actuacions del Tribunal podran ser impugnats pels interessats de la forma i en els
casos establerts per la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de
Procediment Administratiu Comú.
El Tribunal queda facultat per resoldre tots els dubtes o les discrepàncies que es
produeixin durant el desenvolupament de les proves selectives.
DOTZENA.- DISPOSICIONS FINALS
12.1. En tot allò no previst en aquestes Bases de Convocatòria, la realització d’aquestes
proves selectives s’ajustarà a allò establert a les Bases Generals que regulen les
convocatòries de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
aprovades per la Junta de Govern Local en data 16 de febrer de 2009 (BOP núm. 60 de
data 11/03/09), al Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en
un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya; el reglament
del personal al Servei de les Entitats Locals, aprovat pel Decret 214/90, de 30 de juliol, i
la resta de disposicions que en són d’aplicació.
12.2 En tant que bases per a l'accés en règim de carrera a la funció pública, l'acte és una
resolució, posa fi a la via administrativa i és susceptible d'impugnació separada per mitjà
de recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, en el termini de dos mesos. Si l'acte vulnerés algun dret fonamental
susceptible d'emparament ordinari de conformitat amb allò que preveu l'art. 53.2 de la
Constitució espanyola (procés general aquest que es positiva a l'art. 114 i següents de la
Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (Llei 29/1998, de 13 de juliol))
serà susceptible també d'impugnació per aquest curs, en el termini de deu dies, per
interposició davant del mateix òrgan jurisdiccional. L'acció per ambdues vies únicament
podrà ser simultània si responen a motius d'impugnació diferenciats. L'acte es podrà
recórrer facultativament per mitjà de recurs de reposició en el termini d'un mes davant de
l'alcalde, presentant la interposició d'aquest recurs efecte impeditiu per accedir a la
jurisdicció contenciosa administrativa, mentre no transcorri el seu termini per a resoldre i
notificar i que serà d'un mes. Quan l'únic motiu d'interposició sigui la nul·litat d'una
disposició administrativa general, la reposició es podrà interposar directament davant de
l'òrgan que va dictar-la. Tanmateix, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es
consideri ajustat a dret.
12.3 La impugnació dels actes de tràmit qualificats del tribunal, definits conforme a l'article
25 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, podrà ser objecte de
d'impugnació per recurs d'alçada, davant de l'alcalde, en el termini d'un mes.
12. 4 Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.»
ANNEXOS
Annex I. Temari
1. La Constitució Espanyola. Preàmbul i Títol preliminar.
2. La Constitució Espanyola. Drets i deures fonamentals.
3. La Constitució Espanyola. Organització política de l’Estat.
4. La Constitució Espanyola. Organització territorial de l’Estat.
5. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Preàmbul i Títol preliminar.
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6. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Institucions.
7. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Tipologia de competències i competències en
seguretat.
8. 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. Organització municipal.
9. Decret Legislatiu 2/2003. Competències municipals.
10. Decret Legislatiu 2/2003. Del personal al servei dels ens locals.
11. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú. Principis generals.
12. Llei 30/1992. Drets i deures dels ciutadans. Col·laboració i participació dels ciutadans
en les funcions administratives
13. Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat. Disposicions
generals. Principis bàsics d’actuació. Disposicions estatutàries comuns.
14. Llei orgànica 2/1986. Competències de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat
(Cos Nacional de Policia i Guàrdia Civil).
15. Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’Ordenació del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya.
Disposicions generals. Estructura del sistema de seguretat.
16. Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya. Disposicions
generals. Principis d’actuació i funcions.
17. Llei 16/1991. Règim estatutari. Règim disciplinari.
18. Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.
Disposicions generals. Principis d’actuació i funcions.
19. Sant Quirze del Vallès. Coneixements generals del municipi. Demografia,
característiques socials. Nuclis urbans i rurals.
20. Sant Quirze del Vallès. Història. Cultura. Equipaments i serveis municipals.
L’accés a la informació i normativa d’aquest temari es pot trobar a diferents enllaços que
es poden trobar a la pàgina web municipal http://www.santquirzevalles.cat/.
Annex II. Proves d’aptitud física
Cada prova física té la seva pròpia puntuació. El resultat de la puntuació final atorgada a
cada aspirant ha de ser la mitjana del conjunt de les puntuacions obtingudes en
cadascuna de les proves físiques.
La qualificació de la prova d’aptitud física serà d’APTE/A o NO APTE/A i s’assolirà
aquesta qualificació si es supera la prova amb una mitjana de 5 punts o superior.
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No qualificaran les persones aspirants que obtinguin 2 notes amb resultat de 0.
Les proves físiques consistiran en les subproves següents:
1) Velocitat 50 metres
Carrera sobre superfície plana i dura, amb sortida des de la posició dempeus, rere la
marca, al donar la sortida es tracta de recórrer la distància de cinquanta metres en el
menor temps possible.
2) Potència de braços
L'exercici consisteix en quedar, el major temps possible, en la posició que es descriu:
braços flexionats, amb les palmes de les mans cap al darrera, cames completament
esteses i separades del terra, barbeta sobre la barra; en arribar a aquesta posició
s'iniciarà el cronometratge del temps.

3) Potència de cames
Salt de longitud sense carrera, sortint de la posició dempeus amb flexió de cames, rere la
marca, es tracta d'assolir la màxima distància possible.
4) Resistència
Carrera sobre superfície plana i dura, amb sortida dempeus, rere la marca, al donar la
sortida es tracta de recorre la distància de mil metres en el menor temps possible.
Les puntuacions de les proves físiques resultaran de l'aplicació del següent barem:
Puntuació

Puntuació

VELOCITAT (50 metres)
Homes

Dones

Temps (seg.)

Temps (seg.)

De 7,20 a 7,29

10

De 8,70 a 8,79

10

De 7,30 a 7,39

9

De 8,80 a 8,89

9

De 7,40 a 7,49

8

De 8,90 a 8,99

8

De 7,50 a 7,59

7

De 9,00 a 9,09

7

De 7,60 a 7,69

6

De 9,10 a 9,19

6

De 7,70 a 7,79

5

De 9,20 a 9,29

5

De 7,80 a 7,89

4

De 9,30 a 9,39

4

De 7,90 a 7,99

3

De 9,40 a 9,49

3
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De 8,00 a 8,09

2

De 9,50 a 9,59

2

De 8,10 a 8,19

1

De 9,60 a 9,69

1

Igual o superior a 8,20

0

Igual o superior a 9,70

0

POTÈNCIA DE BRAÇOS
Homes

Dones

Temps

Temps

D'1'06" a 1'10"

10

De 0’46” a 0’50”

10

D'1'01" a 1'05"

9

De 0'41" a 0'45"

9

De 0'56" a 1'00"

8

De 0'36" a 0'40"

8

De 0'51" a 0'55"

7

De 0'31" a 0'35"

7

De 0'46" a 0'50"

6

De 0'26 a 0'30"

6

De 0'41" a 0'45"

5

De 0'20" a 0'25"

5

De 0'36" a 0'40"

4

De 0'16" a 0'20"

4

De 0'31" a 0'35"

3

De 0'11 a 0'15"

3

De 0'26" a 0'30"

2

De 0'06" a 0'10"

2

De 0’21” a 0’25”

1

De 0'01 a 0'05"

1

Igual o inferior 0'20"

0

0'00"

0

POTÈNCIA DE CAMES
Homes

Dones

Metres

Metres

De 2,31 en endevant

10

D'1,91 en endevant

10

De 2,21 a 2,30

9

D'1,81 a 1,90

9
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De 2,11 a 2,20

8

D'1,71 a 1,80

8

De 2,01 a 2,10

7

D'1,61 a 1,70

7

D'1,91 a 2,00

6

D'1,51 a 1,60

6

D'1,81 a 1,90

5

D'1,41 a 1,50

5

D'1,71 a 1,80

4

D'1,31 a 1,40

4

D'1,61 a 1,70

3

D'1,21 a 1,30

3

D'1,51 a 1,60

2

D'1,11 a 1,20

2

D’1,41 a 1,50

1

D’1,01 a 1,10

1

Igual o inferior a 1,40

0

Igual o inferior a 1,00

0

RESISTÈNCIA (1000 metres)
Homes

Dones

Temps

Temps

Igual o inferior a 3'40"

10

Igual o inferior a 4'10"

10

De 3'41" a 3'45"

9

De 4'11" a 4'15"

9

De 3'46" a 3'50"

8

De 4'16" a 4'20"

8

De 3'51" a 3'55"

7

De 4'21" a 4'25"

7

De 3'56" a 4'00"

6

De 4'26" a 4'30"

6

De 4'01" a 4'05"

5

De 4'31" a 4'35"

5

De 4'06" a 4'10"

4

De 4'36" a 4'40"

4

De 4'11" a 4'15"

3

De 4'41” a 4'45"

3

De 4’16" a 4’20"

2

De 4’46” a 4’50

2

De 4’21” a 4’25”

1

De 4’51” a 5’00”

1

De 4'26” o superior

0

De 5'01" o superior

0

Annex II. exclusions mèdiques
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La persona aspirant no ha de patir cap malaltia orgànica, cap seqüela d'accident ni cap
altra deficiència o anomalia física o psíquica que pugui constituir una dificultat en la
pràctica professional, tenint com a base els criteris que s'indiquen a continuació:
1. Talla mínima
1'70 m per a homes i 1'60 m per a dones.
2. Antropometria
La dinamometria, amb l'estenómetre de Bloc, inferior a les 30 divisions en la mà dominant
i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20
divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant pel que fa a les dones.
La capacitat vital obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3'5 litres en els homes i als 3
litres en les dones.
3. Obesitat-primesa
Obesitat o primesa patològiques manifestes que dificultin per a l'exercici de les funcions
pròpies de la plaça.
4. Ulls i visió
- Agudesa visual sense o amb correcció inferior als dos terços de la visió normal en
ambdós ulls.
- Queratotomia radial.
- Desprendiment de retina.
- Estrabisme.
- Hemianòpsia.
- Discromatòpsia.
- Qualsevol altre procés patològic que, a judici del tribunal dificulti l'agudesa visual.
5. Audició
Dèficit auditiu que suposi una pèrdua major de 30 decibels a les freqüències compreses
entre 500 i 3000 herzts o de 45 decibels a 4000 hetzs en ambdues orelles, ni patologia
que, a judici del tribunal, pugui limitar el desenvolupament del lloc de treball.
6. Altres exclusions
- Aparell locomotor: alteracions de l'aparell locomotor que limitin o dificultin el
desenvolupament de la funció policial, o que puguin agreujar-se, a judici del tribunal, amb
el desenvolupament del lloc de treball (patologia òssia d'extremitats, retraccions o
limitacions funcionals de causa muscular o articular, defectes de columna vertebral i
altres processos ossis, musculars i articulars).
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- Aparell digestiu: Hemopaties i qualsevol altre procés digestiu que, a judici del tribunal,
dificulti el desenvolupament del lloc de treball.
- Aparell cardiovascular: Hipertensió arterial de qualsevol causa, que no ha de
sobrepassar les xifres en repòs dels 145 mm/Hg en pressió sistòlica i els 90 mm/Hg en
pressió diastòlica, varius o insuficiència venosa perifèrica.
- Arrítmies extrasinusals, isquèmia miocàrdica i qualsevol altra patologia, lesió o blocatge
de les conduccions que, a judici del tribunal pugui limitar el desenvolupament del lloc de
treball.
- Aparell respiratori: asma bronquial, la bronquiopatia crònica obstructiva, el pneumotòrax
espontani (en més d'una ocasió), la tuberculosi pulmonar activa i altres processos de
l'aparell respiratori que dificultin el desenvolupament de la funció policial.
- Sistema nerviós: síndrome vertiginosa, epilèpsia, depressió, tremolor de qualsevol
causa, alcoholisme, toxicomania i altres processos patològics que dificultin el
desenvolupament de la funció policial.
- Pell i fàneres: psoriasi, èczemes, cicatrius que produeixin limitació funcional, i altres
processos patològics que dificultin o limitin el desenvolupament de la funció policial.
- Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció
policial o facilitar la identificació.
- Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.
- Altres processos patològics: diabetis, malalties transmissibles en activitat, malalties de
transmissió sexual, malalties immunològiques sistèmiques, intoxicacions cròniques,
hemopaties greus, malformacions congènites, neoplàsies, nefropaties, psicosi, i qualsevol
altre procés que limiti o incapaciti per a l'exercici de la funció policial.
- Consum de substàncies il·legals o de psicofàrmacs no prescrits i, en general, qualsevol
alteració compatible amb patologia de base.»
Segon.- Publicar aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la
web municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació i l’anunci al Diari Oficial de la
Generalitat.

11. Adjudicació provisional contracte per a la redacció del projecte d'adequació del
gimnàs municipal i de ventilació dels vestidors de la piscina de C. Casablancas.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar definitivament, atès que el PCAP no contempla la constitució de cap
garantia definitiva la qual cosa fa innecessària l’adjudicació provisional, el contracte
administratiu de servei per a la redacció del projecte d’adequació del gimnàs municipal i
de la ventilació dels vestidors de la piscina de Can Casablancas, en els termes de l’oferta
amb què ha concorregut a la licitació, per un import de 31.320,00€, dels quals,
27.000,00€ corresponen al preu del contracte i 4.320,00€ a l’impost sobre el valor afegit,
a Payject XXI, SA, amb NIF: A62071113, d’acord amb la proposta presentada.
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Segon. Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de 5 dies hàbils procedeixin a atorgar
la formalització del contracte en document públic administratiu autoritzat per la fe pública
del secretari municipal.
Tercer. Aprovar el document comptable de disposició de la despesa (fase D), inherent a
aquesta contractació, per un import de 31.320,00€, amb càrrec a la partida 2110
1510 6270500 del pressupost vigent.
Quart. Aprovar el document comptable negatiu d’autorització de la despesa (fase A/),
inherent a aquest expedient de contractació, per un import de 11.680,00€ i contra la
partida 2110 1510 6270500 del pressupost vigent.
Cinquè. Motivar aquest acte en la proposta elevada per la Mesa de licitació.
Sisè. Notificar aquesta resolució als interessats.

12. Adjudicació provisional contracte del servei de manteniment de l'enllumenat
públic i de semàfors.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar provisionalment el contracte administratiu del servei de manteniment de
les instal·lacions de l’enllumenat públic i dels semàfors, en els termes de l’oferta amb què
ha concorregut a la licitació, per un import anual de 159.153,01€, dels quals, 137.200,87€
corresponen al preu del contracte i 21.952,14€ a l’impost sobre el valor afegit, a l’empresa
Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA (SECE), amb NIF: A08001182,
d’acord amb la proposta presentada.
Segon. Requerir l’adjudicatari:
a) Que en el termini de 15 dies naturals constitueixi a la Tresoreria municipal la
garantia definitiva per import de 27.440,17€.
b) Que en el termini de 15 dies naturals faci el pagament a la Tresoreria municipal,
de les despeses de publicitat de la licitació, per import de 1.066,51€.
Tercer. Motivar aquest acte en la proposta elevada per la Mesa de licitació.
Quart. Notificar aquest acord a l’interessat.

13. Adjudicació provisional del contracte per a la redacció del projecte sobre
actuacions per a la mobilitat sostenible entre el Parc de Can feliu i l'estació dels
FGC.
DISPOSICIÓ
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S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar definitivament, atès que el PCAP no contempla la constitució de cap
garantia definitiva la qual cosa fa innecessària l’adjudicació provisional, el contracte
administratiu per a la redacció del projecte d’obres per a la millora de la mobilitat
sostenible entre el Parc de Can Feliu i l’estació dels FGC, en els termes de l’oferta amb
què ha concorregut a la licitació, per un import de 16.313,39€, dels quals, 14.063,26€
corresponen al preu del contracte i 2.250,13€ a l’impost sobre el valor afegit, a l’enginyer
de camins, canals i ports, Sr. dades protegides, amb DNI dades protegides, d’acord amb
la proposta presentada.
Segon. Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de 5 dies hàbils procedeixin a atorgar
la formalització del contracte en document públic administratiu autoritzat per la fe pública
del secretari municipal.
Tercer. Aprovar el document comptable de disposició de la despesa (fase D), inherent a
aquesta contractació, per un import de 16.313,39 €, amb càrrec a la partida 2110
1510 6270500 del pressupost vigent.
Quart. Aprovar el document comptable negatiu d’autorització de la despesa (fase A/),
inherent a aquest expedient de contractació, per un import de 9.788,03€ i contra la partida
2110 1510 6270500 del pressupost vigent.
Cinquè. Motivar aquest acte en la proposta elevada per la Mesa de licitació.
Sisè. Notificar aquesta resolució als interessats.
14. Assumptes sobrevinguts

14.1.

Declaració de licitació deserta (1 lot gas i 1 d'energia elèctrica) i inici
negociat sense publicitat per a la seva adjudicació i adjudicació
provisional de 2 lots gas i energia elèctrica per als edificis municipals i la
via pública

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Declarar desert el procediment de licitació, únicament pel que fa a l’adjudicació dels
LOTS 3 de gas i electricitat, que corresponen a part del contracte administratiu de
subministrament d’energia elèctrica i gas per als edificis municipals i l’enllumenat públic, i
acordar l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació dels
esmentats LOT 3 de gas i LOT 3 d’energia elèctrica, amb subjecció i respecte al que es
detalla específicament, en relació als esmentats lots, al plec de clàusules administratives
particulars aprovat en la sessió de la Junta de Govern Local de data 1 de març de 2010.
Segon. Convidar, atès que se les considera capacitades per a l’execució d’aquest contracte,
les empreses següents:
LOT 3 ENERGIA ELÈCTRICA:
Endesa energia, SAU

Av. de Vilanova, 6-10, 2A

08018 Barcelona
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Iberdrola Generación, SAU

C. Marina, 16-18

08005 Barcelona

Factor energía, SA

Av. Diagonal, 612

08021 Barcelona

Gas natural servicios sdg, SA

Pça. del Gas, 1

08003 Barcelona

Nexus Energia, SA

C. Béjar, 36, baixos

08014 Barcelona

Gas natural servicios sdg, SA

Pça. del Gas, 1

08003 Barcelona

Endesa energia, SAU

Av. de Vilanova, 6-10, 2A

08018 Barcelona

Iberdrola Generación, SAU

C. Marina, 16-18

08005 Barcelona

LOT 3 GAS:

Els convidats disposaran d’un termini de 10 dies naturals per a la presentació d’ofertes
comptadors a partir de l’endemà de la data de recepció de la notificació.
Les propostes es lliuraran d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives
que regeix aquesta contractació.
Tercer. Adjudicar provisionalment els LOTS 1 i 2 de gas i electricitat, que corresponen a part
del contracte administratiu de subministrament d’energia elèctrica i gas per als edificis
municipals i l’enllumenat públic, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU, amb NIF: A8194807,
segons el detall i imports que s’indiquen a continuació:

ENERGIA ELECTRICA

3.0A
2.0A
TOTALS

Nº
CONSUMS
PUNTS kWh/any
42
3251819
8
217457
50
3.469.276

IMPORT
sense IVA
438.655,98 €
32.551,38 €
471.207,36 €

TOTALS

Nº
CONSUMS
PUNTS kWh/any
8
2727029
4
273483
12
3.000.512

IMPORT
sense IVA
112.516,08 €
13.966,11 €
126.482,19 €

LOTS

POTÈNCIA

DISCRIMINACIÓ

TARIFA

1
2

P > 15 kW
10 kW < P ≤ 15 Kw

3 períodes
1 període

GAS
LOTS
1
2

CONSUMS
50.000 kWh < C < 100.000 kWh
C > 100.000 kWh

PREU ANUAL CONTRACTE
IVA 16%

597.689,55 €
95.630,33 €
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PREU TOTAL

693.319,88 €

Quart. Requerir l’adjudicatari:
c) Que en el termini de 8 dies naturals constitueixi a la Tresoreria municipal la
garantia definitiva per import de 29.884,48€.
d) Que en el termini de 8 dies naturals faci el pagament a la Tresoreria municipal, de
les despeses de publicitat de la licitació, per import de 910,73€.
Cinquè. Motivar aquest acte en la proposta elevada per la Mesa de licitació.
Sisè. Notificar aquest acord a l’interessat.
14.2.

Delimitació de la trama urbana consolidada (TUC)

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 28 de desembre de 2009 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments
comercials.
FONAMENTS DE DRET
-

Aquest instrument legislatiu té com a finalitats la gestió urbana sostenible, atès
que el sòl és un recurs limitat que ha de ser utilitzat de la manera més eficient
possible, afavorint l’accessibilitat mitjançant transport públic a les zones
comercials, cas dels grans projectes comercials, amb el consegüent estalvi de
recursos, evitant l’increment dels efectes nocius sobre el medi ambient que
comporta la implantació comercial perifèrica, per tal que es controli l’expansió
territorial urbana i garantir el creixement sostenible de les ciutats, adoptant el
concepte de compacitat com un dels principals criteris que han de presidir el
desenvolupament urbanístic, amb la finalitat de poder assolir els objectius de
preservació del medi ambient. És per això que aquest Decret llei, com ja era
objectiu de la Llei 18/2005 d’equipaments comercials, pretén potenciar l’activitat
dels nuclis urbans respecte la perifèria.

-

El Títol II del Decret llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments comercials, dedica
a l’article 7 a definir les “TRAMES URBANES CONSOLIDADES (TUC)”, i l’article 8
al procediment de delimitació de les trames urbanes consolidades.

-

Atès el contingut de la proposta de la Trama Urbana Consolidada del municipi de
Sant Quirze del Vallès, informada per l’arquitecte municipal, atenent als criteris
preestablerts al Decret Llei 1/2010, i de conformitat al vigent Pla General d’
Ordenació Urbana (PGOU), aprovat definitivament en data 22 de març de 2000 i
publicat al DOGC en data 11 de maig de 2000, i les normes urbanístiques del
mateix, publicades al DOGC d’onze de gener de 2006, i les modificacions
puntuals de dit PGOU que estan en tràmit, no existeix cap impediment jurídic, a
criteri de la informant, per aprovar inicialment la proposta relativa a la delimitació
de la Trama Urbana Consolidada del municipi de Sant Quirze del Vallès, havent
de donar-se tràmit d’informació pública prèvia al tauló d’anuncis de la corporació i
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al butlletí oficial de la província de Barcelona, previ a la remesa de la proposta a la
direcció general d’urbanisme competent per a la seva aprovació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar inicialment la proposta de la delimitació de la Trama Urbana
Consolidada del municipi de Sant Quirze del Vallès, d’acord amb la memòria justificativa
que s’adjunta com annex.
Segon .- Exposar l’acord i la memòria a informació pública, mitjançant la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i al tauler d’anuncis municipal per un
termini de 30 dies.
Tercer .- Notificar el present acord a la Direcció General d’Urbanisme ì a la Direcció
General de Comerç de la Generalitat de Catalunya.
14.3. Conveni per a l’acceptació donació propietat efectuada per
,protegides
dades protegides, dades protegides i dades protegides a favor de
l’Ajuntament: de la finca dades protegides

dades

ANTECEDENTS DE FET
1. Els Srs/es. dades protegides, dades protegides, dades protegides i la Sra. dades
protegides ofereixen la donació que per mitjà de la sol·licitud que figura a l’entrada
2010002773 del registre general municipal del dia 23 de febrer de 2010.
2. Considerant l’informe jurídic de la lletrada de l’Àrea de Territori de data 2 de març de
2010.
FONAMENTS DE DRET
-

Article 206.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.

-

Article 206.1 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.

-

Article 531-12 del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i els senyors
dades protegides, dades protegides, dades protegides i dades protegides per la donació
de la finca dades protegides, inscrita al registre de la propietat núm. dades protegides de
Sabadell, al tom dades protegides, llibre dades protegides i foli dades protegides següent:
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“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS I ELS
SENYORS dades protegides I dades protegides PER LA DONACIÓ DE LA FINCA
dades protegides, INSCRITA AL REGISTRE DE LA PROPIETAT NÚM. dades
protegides DE SABADELL, AL TOM dades protegides, LLIBRE dades protegides I
FOLI dades protegides
A Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental), el 24 de maig de 2010.
•

D’una part, el Sr. dades protegides, amb DNI dades protegides, i la Sra. dades
protegides, amb DNI dades protegides, casats, amb domicili a dades protegides,
carrer dades protegides, núm.dades protegides, el Sr. dades protegides, amb DNI
dades protegides, i la Sra. dades protegides, casats, amb domicili a dades
protegides, carrer dades protegides.

•

D’altra part, la Il.ltre Sra. Montserrat Mundi i Mas, Alcaldessa de Sant Quirze del
Vallès.

Ambdues parts es reconeixen amb capacitat suficient per arribar als següents
ACORDS
Primer.- dades protegides, dades protegides, dades protegides i dades protegides, són
propietaris per quartes parts de la finca ubicada al municipi de Sant Quirze del Vallès, de
superfície dades protegides metres quadrats amb dades protegides decímetres quadrats
(dades protegides m2) reste resultant de la finca dades protegides, inscrita al Registre de
la Propietat núm. dades protegides de dades protegides, al Tom dades protegides, Llibre
dades protegides i Foli dades protegides, superfície a la qual s’ha de reduir la porció de
terreny de dades protegides m2 segregada en virtut d’escriptura de data 16 de desembre
de 1983 pendent d’inscripció segons certificació registral que adjunten a l’escrit, resultant
a favor d’aquest Ajuntament la donació de dades protegides metres quadrats amb dades
protegides decímetres quadrats ( dades protegides m2) .
Que aquesta porció de terreny de superfície dades protegides metres quadrats amb
dades protegides decímetres quadrats ( dades protegides m2), està plenament
identificada en el plànol adjunt a aquest informe, tractant-se d’un bé immoble cert i
determinat, de conformitat amb l’article 533.11 del Llibre Cinquè del Codi Civil català,
delimitat en els seus llindars, i sobre el qual no figura cap càrrega ni gravamen, no estan
subjecte a cap restricció, de conformitat amb l’article 206.2 del Text Refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya.
Segon.- Que els propietaris de dita finca acorden la donació pura i incondicional del
domini de dita porció de terreny, lliure i expedita a favor de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, sense cap restricció temporal, d’ús, o condició, renunciant expressament a cap
dret de reversió sobre la finca.
Tercer.- Que els donataris tenen capacitat d’obrar suficient per a disposar de la finca
donada i poder de disposició sobre la mateixa, i tanmateix l’ Ajuntament té capacitat per
acceptar la donació, de conformitat a allò disposat a l’article 206.1 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.
Quart.- Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, representat per la seva Alcaldessa,
Il.ltre Sra. Montserrat Mundi i Mas, accepta la cessió del domini i la possessió a favor del
municipi, que passarà a formar part del patrimoni municipal.
I perquè consti i en prova de la seva conformitat entre les parts, se signa aquest
document per triplicat i a un sol efecte, al lloc i data assenyalats a l’encapçalament.
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Montserrat Mundi i Mas
Alcaldessa de Sant Quirze del Vallès

dades protegides,

dades protegides,

dades protegides

dades protegides”

Segon .-

Facultar a l’alcaldessa per a la signatura del conveni.

Tercer .- Acceptar la donació pura i incondicional de la finca propietat dels Srs dades
protegides, dades protegides, dades protegides i dades protegides, inscrita al Registre de
la Propietat núm. dades protegides de Sabadell amb el número dades protegides, del
Tom dades protegides, Llibre dades protegides i Foli dades protegides, amb la següent
descripció registral:
“URBANA: porció de terreny de forma irregular, ubicada al municipi de Sant Quirze del
Vallès, de superfície dades protegides metres quadrats, dels quals són edificables dades
protegides metres dades protegides decímetres quadrats, estant la resta de dades
protegides metres i dades protegides destinats a vials. Límits: al nord, dades protegides;
al sud, part amb el dades protegides i part amb dades protegides, a l’est, part amb
finques de la Sra. dades protegides i part amb dades protegides; i a l’oest, part amb
finques de Sr. dades protegides i altres, dades protegides, Sra. dades protegides i Sra.
dades protegides. Després de practicades vàries segregacions, queda un resta no descrit
de dades protegides metres i dades protegides decímetres”.
Aquesta finca té presntat i pendent de despatx la següent nota: número dades
protegides del Diario dades protegides de fecha 14/01/2010, SEGREGACIÓ del notario
dades protegides.
dades protegides presenta a les doce horas y treinta y cinco minutos, copia de la
escritura otrogada en Sabadell en dieciséis de Diciembre del año mil novecientos
ochenta y tres número de protocolo dades protegides del Notario Don dades protegides,
por la que dades protegides, dades protegides, dades protegides, dades protegides
dueños de la finca
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número dades protegides del término municipal de Sant Quirze del Valles, SEGREGAN,
la porción de terreno dades protegides m2 ; y la VENDE a dades protegides.”
L’Ajuntament entén exclosa de la finca objecte de la donació, la porció de terreny de
dades protegides metres quadrats que es va vendre mitjançant escriptura pública a la
senyora dades protegides a l’any 1983, trobant-se en tràmit la inscripció de la segregació
en el Registre de la Propietat núm. dades protegides de dades protegides.
Quart .Atorgar l’escriptura pública que constituirà la donació que s’accepta a l’apartat
anterior, com a transmissió del ple domini i la seva inscripció al Registre de la Propietat.
Cinquè .- Notificar el present acord als interessats.

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