D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les indicacions de
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta de
Govern Local publicades no incorporen dades de caràcter personal identificades o
identificables. No obstant això, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a través dels tràmits relacionats www.santquirzevalles.cat

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

2010000012
Ordinària
3 de maig de 2010
16:00
16:35

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

PSC
CIU
PSC
CIU
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Montserrat Mundi i Mas

CIU

PRESIDENT
Antoni Rebolleda Calendario.
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.

ADNSQ-03a

1/16

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’aprova l’acta de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local de 5 de
març de 2010.
2. Acceptació subvenció Consell Comarcal del Vallès Occidental per a transport
adaptat
ANTECEDENTS DE FET
El departament d’ Acció Social de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del
Vallès Occidental, va signar un protocol en el conveni de col·laboració en el que es
donava una subvenció al servei de transport adaptat de les persones residents en
aquesta comarca; però els ajuntaments han de realitzar prèviament la subvenció a la
persones usuària del transport adaptat per posteriorment rebre la subvenció del Consell
Comarcal.
Amb data 01 d’abril de 2010 número de registre d’entrada 2010004586, hem rebut
notificació de l’aprovació per decret núm. 126/2009 de data 18 de setembre de 2009, de
la subvenció per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials
i altres programes relatius al benestar social, concretament per al transport adaptat, per
un import de 11.221,80 €, per al municipi de Sant Quirze del Vallès.
Considerant l’informe de la tècnica de Benestar Social de data 26 d’abril de 2010.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció del Consell Comarcal del Vallès Occidental, per import
de 11.221,80 € per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis
socials, concretament per al transport adaptat.
Segon .- Incorporar l’import de 11.221,80 €, a la partida de Subvenció de transport
adaptat 5120 2310 4800002 del pressupost 2010 per fer el repartiment d’aquests diners
entre les persones que ens van justificar la despesa al 2009 per aquest concepte, segons
la relació adjunta a l’informe tècnic de data 26 d’abril de 2010.
Tercer .- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental i al Servei
d’Economia i Finances de l’Ajuntament

3. Acceptació subvenció Consell Comarcal del Vallès Occidental per a transport
adaptat especialitzat
ANTECEDENTS DE FET
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El departament d’ Acció Social de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del
Vallès Occidental, va signar un protocol en el conveni de col·laboració en el que es
donava una subvenció al servei de transport adaptat de les persones residents en
aquesta comarca; però els ajuntaments han de realitzar prèviament la subvenció a la
persones usuària del transport adaptat per posteriorment rebre la subvenció del Consell
Comarcal.
En data 1 d’abril de 2010 i amb número de registre d’entrada 2010004587 el Consell
Comarcal ens va comunicar la subvenció de 14.960,00 € atorgada en concepte de
transport adaptat especialitzat, pel desplaçament de Sant Quirze del Vallès al Centre
d’Atenció Especialitzada Nexe de Barcelona per l’ exercici 2009.
Aquesta subvenció per l’ Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és un pagament íntegre
de la despesa generada per una persona que assisteix al centre Nexe a Barcelona. En
aquest cas no es farà el pagament a la família, ja que des de la unitat de Benestar social
hem anat avançant els pagaments a l’ empresa d’ ambulàncies que va fer els
desplaçaments durant el 2009, i utilitzarem aquesta subvenció per fer els pagaments
d’ aquest exercici 2010 (ja es va acordar d’ aquesta manera amb el Consell Comarcal del
Vallès Occidental).
Considerant l’informe de la tècnica de Benestar Social de data 26 d’abril de 2010.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció del Consell Comarcal del Vallès Occidental, per import
de 14.960,00 € pel Servei de Transport Adaptat Especialitzat de Sant Quirze del Vallès al
Centre d’Atenció Especialitzada Nexe de Barcelona.
Segon .- Incorporar l’import de 14.960,00 €, a la partida de Subvenció de transport
adaptat 5120 2310 4800002 del pressupost 2010.
Tercer .-

Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

4. Acceptació subvenció Consell Comarcal del Vallès Occidental per actuacions
d'urgència social
ANTECEDENTS DE FET
El departament d’ Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal del Vallès Occidental tenen un contracte programa pel període 2008-2011 per a
la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social.
En data 01 d’abril de 2010 amb número de registre d’entrada 2010004589 el Consell
Comarcal ens va comunicar l’ aportació extraordinària per actuacions d’ urgència social.
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La subvenció per a la despesa derivada de prestació d’ ajuts d’ urgència de l’ Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès per a l’ exercici 2009 és de 10.722,73€
Atès que una de les mesures d’ aquest programa contempla l’ aportació econòmica amb
la finalitat de recolzar als serveis socials municipals en l’ ajuda a les famílies amb
necessitats socials bàsiques;
Considerant l’informe de la tècnica de Benestar Social de data 26 d’abril de 2010.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció del Consell Comarcal del Vallès Occidental, per import
de 10.722,73 € per al finançament d’ajuts d’urgència.
Segon .- Incorporar l’import de 10.722,73 €, a la partida de Pla d’inclusió social 5120
2310 4800001 del pressupost 2010.
Tercer .- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental i al Servei
d’Economia i Finances de l’Ajuntament

5. Acceptació subvenció Consell Comarcal del Vallès Occidental per al
finançament de Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament de Sant Quirze
ANTECEDENTS DE FET
El departament d’ Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal del Vallès Occidental tenen un contracte programa pel període 2008-2011 per a
la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social.
Atès que els municipis de menys de vint mil habitants que no tenen conveni directe amb
el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, són
beneficiaris de les subvencions del Departament d’Acció Social i Ciutadania mitjançant el
Consell Comarcal.
Amb data 01 d’abril de 2010 número de registre d’entrada 2010004585 hem rebut
notificació de la subvenció de 73.623,12 € per a la coordinació, cooperació i col·laboració
en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.
Considerant l’informe de la tècnica de Benestar Social de data 26 d’abril de 2010.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció per al finançament dels serveis socials i altres
programes relatius al benestar social per un import de 73.623,12 €.
Segon .- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental i al
Servei d’Economia i Finances de l’Ajuntament
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6. Acceptació subvenció Consell Comarcal del Vallès Occidental per al
finançament del SAD social
ANTECEDENTS DE FET
El departament d’ Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal del Vallès Occidental tenen un contracte programa pel període 2008-2011 per a
la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social.
Amb data 01 d’abril de 2010 número de registre d’entrada 2010004588 hem rebut
notificació de la subvenció de 23.493,12 € per al finançament del SAD social
Considerant l’informe de la tècnica de Benestar Social de data 26 d’abril de 2010.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció per al finançament del SAD social per un import de
23.493,12 €.
Segon .- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental i al Servei
d’Economia i Finances de l’Ajuntament.

7. Aprovació bases específiques reguladores per a la concessió d'ajuts de suport
a l'escolaritat
ANTECEDENTS DE FET
Des del Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Quirze es valora adient
crear unes bases i uns barems per tal d’universalitzar l’accés als ajuts individuals
destinats a donar suport a l’escolaritat als nens/es del municipi.
És una prestació destinada a cobrir necessitats derivades de l’escolarització dels infants
(material escolar i sortides escolars) per al curs 2010/2011.
Podrà optar a aquests ajuts qualsevol família amb infants de 3 a 16 anys (que durant el
curs 2010/2011 estiguin cursant educació infantil, primària i secundaria obligatòria) que
estiguin empadronats al municipi.
La concessió de l’ajut estarà sotmesa al nivell d’ingressos de la unitat familiar i a la seva
situació sociofamiliar segons els barems establerts a les bases específiques que s’han
elaborat amb aquesta finalitat. Els barems contemplen aspectes econòmics i socials que
caldrà acreditar documentalment en el moment de formalitzar la sol·licitud.
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Es concediran els ajuts prioritzant les sol·licituds amb més puntuació fins a esgotar la
partida pressupostària destinada a aquesta finalitat. La diferència entre l’ajut atorgat i el
cost total del concepte subvencionat serà assumida per la família corresponent.
Considerant l’informe tècnic de Benestar Social de data 20 d’abril de 2010.
FONAMENTS DE DRET
-

-

Bases generals reguladores de la concessió de subvencions
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, articles 58 i 59

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts de suport
a l’escolaritat pel curs 2010/2011 següents:
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS DE
SUPORT A L’ESCOLARITAT
1. OBJECTE I VIGÈNCIA D’AQUESTES BASES:
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts de suport a l’escolaritat que
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès atorga als infants del municipi i a les seves
famílies. És una prestació destinada a cobrir necessitats derivades de l’escolarització
dels infants (material escolar i sortides escolars) pel curs 2010/2011. La concessió de
l’ajut estarà sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar i la seva situació
sociofamiliar.
Les subvencions tenen caràcter finalista i es sotmeten el que regulen aquestes bases una
vegada aprovades per Junta de Govern Local i exposades al taulell d’anuncis de
l’Ajuntament i a la web municipal.
2.BENEFICIARIS: FAMILIES SOL·LICITANTS
Poden sol·licitar els ajuts previstos en aquestes bases qualsevol família amb infants de 3
a 16 anys que estiguin empadronades al municipi i en concepte de realitzar o
complementar ajuts econòmics per a sortides i material escolar d’educació infantil,
primària i secundaria obligatòria.
3.TERMINIS I PROCEDIMENT PER CURSAR LES SOL·LICITUDS
El termini de presentació de les sol·licituds serà del 4 al 17 de maig de 2010, ambdós
inclosos.
El representant legal de l’Infant beneficiari podrà sol·licitar l’ajut mitjançant el document
oficial (annex1) emplenat i signat i aportant tota la documentació requerida. La
documentació i la sol·licitud es lliurarà als centres públics d’educació de Sant Quirze del
Vallès o al servei de l’OAC de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en el horari i dins el
termini establert.
La sol·licitud haurà d’aportar la següent documentació:
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1. Documentació econòmica de tots els membres de la unitat familiar d’edat igual o
major de 16 anys:
¾ Treballador/a fix/a: els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 2 mesos.
¾ Treballador/a temporal: els fulls de salari dels últims 2 mesos i el contracte de
treball.
¾ Atur: certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya amb els períodes
d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia
rebuda en els dos mesos immediatament anteriors a al sol·licitud.
¾ Separació de fet: document notarial o la fotocòpia dels justificants
d’interposició de la demanda o altres documents que demostrin aquesta
situació. En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió
d’aliments, documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments.
Si no es porta aquest document, es comptarà la pensió com un ingrés més
¾ Pensionistes: certificat de pensió.
¾ Justificant de qualsevol altre tipus d’ingrés
¾ Autònoms o empresaris: la última declaració de l’IRPF
¾ En cas de no poder acreditar cap de les anteriors circumstàncies, declaració
jurada d’ingressos.
¾ El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge de residència de
l’alumne, o declaració jurada de viure en un habitatge pagant un lloguer si no
es pot justificar documentalment.
2. Dades familiars:
¾ Targeta Sanitària Individual dels alumnes pels quals es sol·licita l’ajut.
¾ DNI, NIE o passaport del sol·licitant i de les persones d’edat igual o major de
16 anys que conviuen en la unitat familiar.
¾ En cas de representació legal o acolliment de l’alumne, documentació
acreditativa d’aquest fet.
¾ Document que acrediti la filiació.
¾ En cas d’escolarització en centre privat concertat, la resolució del/de la
delegat/da territorial.
¾ En el seu defecte, document justificatiu emès per l’inspector de zona, per
l’Equip d’Atenció Psicopedagògica o per la direcció del centre escolar.
¾ En cas de discapacitat física, psíquica o sensorial d’algun membre de la unitat
familiar, certificat de disminució emès pel CAD, o la resolució del grau de
dependència.
¾ En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes mèdics
o altres documents que ho acreditin.
4. CONDICIONS BÀSIQUES D’ATORGAMENT:
Per tal que les beques siguin considerades i avaluades s’hauran de complir les
següents condicions. Lliurament de la sol·licitud i tota la documentació requerida;
valoració en base a un barem de puntuació socio-econòmic aprovada per Junta de
Govern Local. Comunicació a les famílies sobre la desestimació de la seva sol·licitud
es realitzarà a través d’un escrit personalitzat a domicili. Entrevista amb un tècnic de
benestar social, si es valora convenient, per valorar la situació socio-familiar.
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Comunicació a les famílies sobre la resolució i quanties de les beques, a través d’un
escrit personalitzat a domicili
5. CRITERIS D’AVALUACIÓ:
Les beques s’avaluaran d’acord amb un barem de puntuació amb els criteris
següents:
Nombre de fills i a la tipologia de família; renda per càpita mensual del nucli familiar,
la situació laboral dels membres de la família i les dades sociofamiliars del nucli
familiar, igualment es puntuarà les dades de salut per carregues familiars donat
malalties mentals i físiques (annex 2 ). Recordem la necessitat de justificar
documentalment les situacions de vulnerabilitat familiar.
6. QUANTIES DELS AJUTS:
L’import total de beques de suport a l’escolaritat que es regulen en aquesta convocatòria
anirà carregat a les partides destinades a la regidoria de Benestar Social del pressupost
aprovat per l’any 2010.
La quantia dels ajuts estarà supeditada a la valoració segons els barems establerts.
Per optar a l’ajut s’ha de tenir un mínim de sis punts. Es concediran els ajuts prioritzant
les sol·licituds amb més puntuació fins a esgotar la partida pressupostària destinada a
aquesta finalitat.
La diferència entre l’ajut atorgat i el cost total del concepte subvencionat serà assumida
per la família corresponent.
7

PROCEDIMENT D’ATORGAMENT

En finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb aquestes bases i el
barem corresponent, l’equip tècnic de Serveis Socials procedirà a la seva valoració i si es
considera adient es realitzarà una entrevista amb l’educadora social municipal per
clarificar aspectes de la situació sociofamiliar de la unitat de convivència.
8. ATORGAMENT DELS AJUTS
La concessió o denegació de l’ajut es resoldrà i notificarà expressament a cada família
entre el 18 de juny el 30 de setembre de 2010
8.1 El termini per resoldre i notificar és de 3 mesos i la manca de resolució dins del
termini comportarà la desestimació de la sol·licitud.

9. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS DELS AJUTS
Abonar la diferència entre l’ajut concedit i el cost total del concepte subvencionat.
Assegurar la correcta escolarització de l’Infant.
10. PAGAMENT
El pagament de l’ajut s’efectuarà segons les previsions econòmiques de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès. El percentatge d’ajut concedit a la família s’atorgarà directament
al recurs corresponent, de forma que la família només haurà d’abonar la diferència entre
l’ajut otorgat i el cost total de l’activitat o material. La família beneficiària haurà de
comunicar qualsevol canvi que afecti la situació sociolaboral o sociofamiliar. La no
comunicació d’aquest canvi podrà comportar l’anul·lació de l’ajut.
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Segon.- Aprovar el barem de puntuació per a la concessió de d’ajuts de suport a
l’escolaritat pel curs 2010/2011 següents :
BAREM DE PUNTUACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES ESCOLARS
EXTRAESCOLARS

1. Dades familiars
Nombre de fills:
1fill ...........................................0,5 Punts
2 fills ...........................................1 Punts
3 fills........................................ 1,5. Punts
4 fills........................................... 2. punts
Més de 4 fills ........................... 2,5 punts
Família monoparental .................2 punts
Infant en acolliment .................... 2 punts
Família Nombrosa ..................... 1 punt
2. Dades econòmiques

Especificar de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, la seva situació laboral i
econòmica (ingressos fixes o no), la temporalització d'aquesta situació i els ingressos
mensuals. En cas de presentar declaració de renda o de ser autònoms. el total
d’ingressos anuals es dividirà per 14. per tal de saber els ingressos líquids.
a) De la suma dels ingressos líquids, restar l’import de la despesa en concepte
d’habitatge (lloguer i/o hipoteca) en un màxim de 600 euros i dividir-ho entre el
nombre de membres de la unitat familiar
b) Treure la renda per càpita mensual. També s’ haurà de comptabilitzar qualsevol
ingrés procedents d’altres administracions (per exemple: PNC, PIRMI, ajuts tutelats,
etc..).

Renda per càpita =

Suma ingressos líquids – despeses
d’habitatge (Fins 600 euros)
Nombre de membres a la unitat familiar

9/16

Si la situació laboral de qualsevol dels responsables és fixa............................

0 punts

En atur, contracte per obra, contracte temporal i/o activitats marginals,
pensionistes amb ingressos menors del SMI.....................................................

1 punts

De la renda per càpita es puntuarà:
Fins a 124 € mensuals

7 punts

Entre 124,01 a 156 € mensuals

6 punts

Entre 156,01 a 186 € mensuals

5 punts

Entre 186,01 i 217 € mensuals

4 punts

Entre 217,01 i 248 € mensuals

3 punts

Entre 248,01 i 279 € mensuals

2 punts

Entre 279,01 i 310 € mensuals

1 punt

Més de 310,01 € mensuals

0 punt

3. Dades sociofamiliars
La valoració la realitzaran els tècnics de l’equip bàsic atenció social primària.
•

Puntuació objectiva en funció de:

Situació de violència domèstica............................................................0,5 punts
Condicions de I' habitatge ....................................................................0,5 punts
Recent separació de la parella (- 6 mesos) ..........................................0,5 punts
Famílies nouvingudes al municipi (- 6 mesos) ......................................0,5 punts
•

Puntuació subjectiva entre 0 i 2,5 en funció de

Desestructuració familiar
Suport personal, prevenció
Resposta positiva al pla de treball familiar
Famílies en seguiment per part de l’equip del Departament de Serveis Socials
Manca de suport social i familiar
Dades de Salut
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La valoració la realitzaran els tècnics de l’equip bàsic atenció social primària i en
coordinació si cal dels serveis sanitaris.
Càrregues familiars per malalties físiques/psíquiques ....................... 1 punt
Despeses econòmiques:
Conceptes de medicaments ............................................... 0,5 punts
Suport extern ...................................................................... 0,5 punts
Trastorns psicològics o psiquiàtrics ............................................... 0’5 punts

SOL⋅LICITUD
Tercer .- Aprovar el document comptable d’autorització de despesa, per import de 5.000 €,
amb càrrec a la partida 5120 2310 4800000 del pressupost vigent.
Quart- Aprovar el model de sol·licitud següent:
1. Marqueu amb una X la tipologia de beca per presentar la sol·licitud:
AJUT DE MENJADOR (per a alumnes de P3 a 6è)
AJUT DE SUPORT A L’ESCOLARITAT (per a alumnes d’infantil, primària i secundària)

2. Empleneu les dades personals següents. Una per infant.
DADES DE L’ALUMNE/A
Nom i Cognom
Adreça

Telèfon

Municipi (Barri)

Data Naixement

Centre Educatiu

Curs:

DADES SOCIOFAMILIARS
Nombre d’infants (dels 0 als 18 anys)
Família Monoparental

SI



NO



Infant en acolliment

SI



NO



Família Nombrosa

SI



NO



11/16

Nombre total de membres de la unitat familiar

DADES ECONÒMIQUES I FAMILIARS
Parentiu

Ingressos mensuals

Situació Laboral

DESPESES MENSUALS D’HABITATGE
Import:: _____________€

Hipoteca 

Lloguer 

La persona sotasignant declara que les dades exposades són certes i adjunta la documentació que ho acredita.
Signatura del responsable,
................., .... de ............... de 2.010

Documentació econòmica de tots els membres de la unitat familiar d’edat igual o
major de 16 anys
¾ Treballador/a fix/a: els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 2 mesos.
¾ Treballador/a temporal: els fulls de salari dels últims 2 mesos i el contracte de
treball.
¾ Atur: certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya amb els períodes
d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia
rebuda en els dos mesos immediatament anteriors a al sol·licitud.
¾ Separació de fet: document notarial o la fotocòpia dels justificants
d’interposició de la demanda o altres documents que demostrin aquesta
situació. En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió
d’aliments, documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments.
Si no es porta aquest document, es comptarà la pensió com un ingrés més
¾ Pensionistes: certificat de pensió.
¾ Justificant de qualsevol altre tipus d’ingrés
¾ Autònoms o empresaris: la última declaració de l’IRPF
¾ En cas de no poder acreditar cap de les anteriors circumstàncies, declaració
jurada d’ingressos.
¾ El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge de residència de
l’alumne, o declaració jurada de viure en un habitatge pagant un lloguer si no
es pot justificar documentalment.
3. Dades familiars:
¾ Targeta Sanitària Individual dels alumnes pels quals es sol·licita l’ajut.
¾ DNI, NIE o passaport del sol·licitant i de les persones d’edat igual o major de
16 anys que conviuen en la unitat familiar.
¾ En cas de representació legal o acolliment de l’alumne, documentació
acreditativa d’aquest fet.
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¾ Document que acrediti la filiació.
¾ En cas d’escolarització en centre privat concertat, la resolució del/de la
delegat/da territorial.
¾ En el seu defecte, document justificatiu emès per l’inspector de zona, per
l’Equip d’Atenció Psicopedagògica o per la direcció del centre escolar.
¾ En cas de discapacitat física, psíquica o sensorial d’algun membre de la unitat
familiar, certificat de disminució emès pel CAD, o la resolució del grau de
dependència.
D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’interessat dóna el seu
consentiment a que les dades facilitades siguin incloses en el fitxer automatitzat de 'Ajuts individuals de menjador' propietat
del Consell Comarcal del Vallès Occidental per al seu tractament informàtic amb l’única finalitat de gestionar les sol·licituds
d’ajuts individuals de menjador de les escoles de la comarca del Vallès Occidental. Tanmateix, s’informa de la possibilitat
que les seves dades siguin cedides a l’àrea de serveis socials del vostre ajuntament amb la finalitat de fer el barem de
puntuació de totes les sol·licituds. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent mitjançant escrit presentat en el Registre d'Entrada d’aquesta
corporació a la Ctra. N-150, km. 15 - 08227 Terrassa.

Cinquè - Donar l’adequada publicitat per al coneixement general de la població de Sant
Quirze del Vallès.

8. Aprovació Manual d'Identitat Corporativa Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
La identitat corporativa de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és un element bàsic que
la institució vol projectar a la ciutadania, als públics usuaris en general, així com a les
persones que hi treballen. La creixent presència de la marca de l'Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès en diferents formats i suports aconsellen l'establiment d'uns criteris que
fixin l'aplicació de la Identitat Corporativa, a nivell bàsic. En aquest conjunt de normes
bàsic, que s'anirà ampliant en funció de les necessitats i requeriments, es defineixen
l'imagotip, el logotip, la marca, la tipografia corporativa, els colors corporatius, les
aplicacions de nom i marca, així com la normativa per a mitjans digitals. Pel que fa a les
aplicacions en paper, es fa una normalització dels següents materials: targeta, targeta de
l'alcalde o alcaldessa, paper de carta A4, paper de carta A4 regidories, paper de carta A4
d'alcaldia, normes i criteris bàsics d'ús del paper de carta, sobre americà i sobre A4.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer..Aprovar el contingut del Manual d’Imatge Corporativa de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès
Segon. Fer arribar aquest Manual a totes les Unitats de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès per a la seva aplicació
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Tercer. Homogeneïtzar de manera sistemàtica tot allò que sigui possible mitjançant les
aplicacions informàtiques a tots els usuaris i usuàries interns, d’acord el Manual.

9. Expedient per l'adjudicació del contracte del servei de conservació i millora
dels parcs i jardins públics i de l'arbrat viari de Sant Quirze del Vallès aprovació obertura expedient
ANTECEDENTS DE FET
D’acord amb l’expedient instruït per a l’adjudicació, mitjançant concurs, del contracte del
Servei de conservació i millora dels parcs i jardins públics i de l’arbrat viari de Sant Quirze
del Vallès, que inclou:
-

-

-

informe dels serveis tècnics de l'Àrea de Via Pública, Transports i Serveis Urbans,
on s’acredita la necessitat, l’oportunitat i la conveniència de fer aquest nou
contracte.
plec de clàusules administratives i tècniques particulars reguladores de
l’adjudicació del contracte del de conservació i millora dels parcs i jardins públics i
de l’arbrat viari de Sant Quirze del Vallès.
documents comptables de les propostes de despesa amb la fiscalització
d'Intervenció.
informes preceptius de la Secretaria i la Intervenció generals.

FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els informes preceptius d’Intervenció i Secretaria generals; el que es
disposa al Plec de clàusules administratives generals, aplicables als contractes de
consultoria i assistència, de serveis i de subministraments i a altres contractes
administratius i als privats de la corporació (BOP núm. 172, de 19.07.2002) i a la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic.
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.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’obertura de l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte
del de conservació i millora dels parcs i jardins públics i de l’arbrat viari de Sant Quirze del
Vallès, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars reguladores
de l’adjudicació del de conservació i millora dels parcs i jardins públics i de l’arbrat viari de
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Sant Quirze del Vallès, i aprovar la convocatòria mitjançant la publicació dels anuncis
preceptius als diaris oficials.
Tercer.- Aprovar els documents comptables d’autorització de la despesa inherents a
aquesta contractació, corresponents al preu total del contracte per anualitat, per import de
313.485,96 € (18% IVA inclòs) anuals, i amb càrrec a les partides pressupostàries
següents:
3013.1710.2100000 Manteniment de Parcs i Jardins
3013.1710.2100001 Esporga
Quart.- Notificar la present resolució al Servei d’Economia i Finances.

10. Assumptes sobrevinguts
10.1.

Aprovació tràmits pàgina web

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Aprovar el contingut de la publicació a la pàgina electrònica www.santquirzevalles.cat, de
la informació sobre tràmits referida al següent:
Llistat de tràmits
1. Ajuts de lloguer per a persones amb exclusió social
2. Ajuts econòmics de menjador escolar i de suport a l’escolaritat.
10.2.

Acceptació subvenció per un import de 89.493,16 euros atorgada per la
Diputació de Barcelona mitjançant el programa de crèdit local

ANTECEDENTS DE FET
Atès que l’Ajuntament va sol·licitar en data vuit d’abril de 2010 un préstec al Programa de
crèdit local de la Diputació de Barcelona per import de 558.000.euros;
Vista la notificació sobre l’acord pres per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
en sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2010 on s’acordava subvenir en euros el préstec
sol·licitat per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per finançar el programa d’inversions;
Atès que es requereix per a la seva tramitació l’acceptació de la subvenció concedida per
la Diputació de Barcelona per subsidiar el tipus d’interès del préstec sol·licitat prèviament i
que atorgarà la Caixa d’Estalvis de Catalunya,
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ACORDS
S’adopta l’acord següent:
Primer. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona d’import
89.493,16 euros, amb la finalitat de subsidiar el tipus d’interès del préstec sol·licitat.
Segon. Acceptar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, regulador del subsidi del préstec sol·licitat a la
Caixa d’Estalvis de Catalunya amb càrrec al Programa de crèdit local.
Tercer. Trametre l’acord d’acceptació de la subvenció així com una còpia diligenciada
d’acceptació del text del conveni de la subvenció al Servei de Programació de la
Diputació de Barcelona.

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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