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:

2010000003
Ordinària
1 de febrer de 2010
16:15
16:30

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

CIU
PSC
CIU
PSC
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Àngels Ponsa i Roca

CIU

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’aprova l’acta de la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local de 25 de gener de
2010.
2. Segona pròrroga llicència 11/05 (1a. pròrroga 97/08) per construcció de 21
habitatges unifamiliars adossats
ANTECEDENTS DE FET
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de dia 15 de novembre de
2005 es va concedir llicència d’obres majors per a la construcció de 21 habitatges
unifamiliars adossats, ubicats entre els carrer Camí Antic Rubí/Av. Via Augusta/Av. Camp
Sant Pere dels Torrents.
En data 7 de juliol de 2008 es va concedir per la Junta de Govern Local una primera
pròrroga de dita llicència d’obres,
En data 8 de setembre de 2008 es va modificar per acord de la mateixa Junta dita
llicència, a instància de l’interessat.
En data 15 de gener de 2010 s’ha sol·licitat per SANT QUIRZE LLAR, S.L. una segona
pròrroga de dita llicència.
En data 27 de gener de 2010, l’arquitecte municipal informa favorablement la concessió
d’una segona pròrroga.
FONAMENTS DE DRET
Atès l’article 66.2 en relació al 64.4 de l ’Ordenança municipal reguladora de les llicències
d’obres i ús del sòl, correspon declarar la pròrroga de la llicència d’obres concedida per
acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de dia 15 de novembre de 2005,
prorrogada pel mateix òrgan en sessió de 7 de juliol de 2008, i modificada per acord de la
mateixa Junta de data 8 de setembre de 2008.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la 2a pròrroga de la llicència d’obres a SANT QUIRZE LLAR, S.L. per
la construcció de 21 habitatges unifamiliars adossats al carrer Camí Antic de Rubí,
avinguda. Via Augusta, avinguda del Camp de Sant Pere dels Torrents de “El Castellet”
parcel·les 3.E.1, 3.E.2, 3.E.3 i 3.E.4, d’aquest municipi, concedida per acord de la Junta
de Govern Local en data 15 de novembre de 2005, amb subjecció a les condicions
tècniques de la llicència.
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.
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Tercer .- Advertir que un cop transcorregut el termini de la pròrroga de la llicència per a
l’execució de l’obra, aquesta caducarà.
Quart .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:
Liquidació provisional núm. 201000343, amb el següent desglossament:
Per Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques ........................... 6.243,32 euros
Liquidació provisional núm. 201000346 amb el següent desglossament:
Per concessió de plaques i patents ..................................................11,83 euros

Cinquè .- Notificar els presents acords als interessats.

3. Cessió contracte arrendament subministrament sistema telefonia IP.
ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2009, va acordar adjudicar
provisionalment el contracte per al subministrament d’un sistema de telefonia IP, en els
termes de l’oferta amb què havia concorregut a la licitació, per un import de 87.000,00€.,
dels quals, 75.000,00€ corresponien al preu del contracte d’arrendament i 12.000,00€ a
l’impost sobre el valor afegit i, per un valor residual, si s’optava per l’opció a compra, de
0,00 €, a la raó social EXPERIENTIA, SERVICIOS INFORMÁTICOS, (CIF: B61256772)
d’acord amb la proposta presentada a la licitació.
Dipositada la garantia, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 624-S/09, de data 16/07/09, es
va adjudicar defintivament l’esmentat contracte a Experientia, Servicios Informáticos.
Amb data 25 de gener de 2009, l’empresa adjudicatària sol·licita a l’Ajuntament que es
procedeixi a cedir aquest contracte a la societat De Lage International BV. (Registre
general d’entrades de l’Ajuntament, núm. 2010001305).
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. 209).

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar la cessió del contracte per al subministrament d’un sistema de telefonia IP,
mitjançant arrendament, en els mateixos termes de l’oferta amb què l’empresa cedent va
concórrer a la licitació, per un import de 87.000,00€., dels quals, 75.000,00€ corresponen
al preu del contracte d’arrendament i 12.000,00€ a l’impost sobre el valor afegit i, per un
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valor residual, si s’opta per l’opció a compra, de 0,00 €, a la raó social De Lage Landen
International, BV, amb CIF: W0031602F, societat que queda, per aquest acord, subrogada
en tots els drets i obligacions contrets per l’empresa cedent.
Segon. Requerir el cessionari:
a) Que, en el termini de 10 dies hàbils procedeixi a atorgar la formalització del
contracte en document públic administratiu autoritzat per la fe pública del secretari
municipal, per a la qual cosa haurà d’aportar la documentació necessària.
Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats.

4. Assumptes sobrevinguts

4.1.

Projecte d'obra de millora de la via pública

ANTECEDENTS DE FET
1. L’objecte del projecte és la redacció dels documents necessaris per a la realització de
noves actuacions i reparació dels ferms de la via pública en diversos carrers del
municipi de Sant Quirze del Vallès amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels
ciutadans, i específicament del trànsit de vehicles i de persones.
2. Considerant l’informe de l’arquitecte municipal dades protegides, de data 1 de febrer
de 2010.

FONAMENTS DE DRET
-

-

-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, amb la
incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local
Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar inicialment, per el procediment d’urgència, el projecte de millores de la
via pública per l’arquitecte tècnica municipal dades protegidesi l’enginyera tècnica
municipal dades protegides, representant un cost de 450.000,00 € amb l’IVA del 16%
inclòs.
Segon .- Exposar l’acord i el projecte mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província
(BOP) i al taulell d’anuncis municipal per un termini de 15 dies per tal de que els
interessats puguin presentar les al·legacions que considerin adients.
Tercer .- Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si no s’efectuen
al·legacions durant la informació pública.
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4.2.

Calendari laboral general de l'Ajuntament per l'any 2010 i les seves
instruccions.

ANTECEDENTS DE FET
1. Ateses les diferents previsions que en matèria de calendari laboral es venen observant
i d’acord amb el que preveu l’Acord de Condicions de Treball del Personal Funcionari i
el Conveni del Personal Laboral d’aquesta corporació sobre aquesta matèria.
2. D’acord amb les atribucions que confereix el Decret 214/1990, de 30 de juliol en
matèria de personal i en virtut de les atribucions que m’han estat delegades per Decret
d’Alcaldia.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb l'Ordre TRE/278/2009, de 7 de maig, per la qual s'estableix el calendari de
festes laborals per a l'any 2010 a Catalunya, i ateses les dues festes d’àmbit local
establertes per aquesta Corporació, establertes a ORDRE TRE/511/2009, de 10 de
novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma
de Catalunya per a l'any 2010.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el calendari laboral general de l’Ajuntament per a l’any 2010 i les
instruccions d’aplicació que figuren com a documents adjunts.
Segon.- Els diferents serveis de l’Ajuntament que per les particularitats en la prestació del
servei requereixin d’una altra ordenació i distribució del temps de treball del personal,
adaptaran els seus calendaris per tal que, respectant els temps de descans mínims, es
distribueixin els dies laborables dins l’any natural de forma que es computin a 31 de
desembre de 2010, 1.543 hores de treball.
Aquests calendaris hauran de ser confeccionats i comunicats al servei de Recursos
Humans com a màxim el proper dia 28 de febrer.
Tercer.- La planificació i programació dels torns festius de Setmana Santa i de les
vacances a realitzar pel personal, s’haurà de comunicar al servei de Recursos Humans
com a màxim el dia 28 de febrer de 2010 i els torns festius de Nadal, abans del dia 30
d’octubre de 2010.
Quart.- Publicar el calendari laboral a la Intranet municipal i als taulers de les diferents
dependències municipals.
Cinquè.- Comunicar el present acord a les diferents àrees de l’Ajuntament i a la
representació del personal per el seu coneixement i efectes.
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4.3.

ACATAMENT SENTÈNCIA DE DATA 26/07/10, RECAIGUDA EN C-A 461S/09, PROMOGUT PER dades protegides

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Prendre raó, acatar i acusar recepció de la sentència de data 26 de gener de
2009, dictada per la Secció B1, del Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de
Barcelona, com a resolució del procediment abreujat 516/09, interposat per dades
protegides , contra resolució d’Alcaldia núm. 461-S/09, que denegava la
reclamació patrimonial formulada per l’actora. L’esmentada sentència desestima la
demanda, declara ajustada a dret la resolució dictada i no formula condemna en costes.
Segon.- Notificar el present acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 16, Secció B1,
de Barcelona.

4.4.

Aprovació Bases particulars reguladores de la concessió d'ajuts a
projectes de cooperació al desenvolupament

ANTECEDENTS DE FET
1. El Ple de l’Ajuntament, en data 26 de maig de 1999, va aprovar les bases generals
reguladores de la concessió de subvencions.
2. D’acord amb aquesta normativa, s’ha procedit a la instrucció de l’expedient per a
l’aprovació de les bases particulars reguladores de la concessió d’ajuts a projectes de
cooperació al desenvolupament promogut per les ONG’s i entitats solidàries de Sant
Quirze del Vallès.
3. La redacció del projecte de les bases esmentades s’ha desenvolupat en el marc de la
Mesa de solidaritat, com a òrgan participatiu i de consens
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 particulars reguladores de la concessió d’ajuts a projectes de
cooperació al desenvolupament promogut per les ONG’s i entitats solidàries de Sant
Quirze del Vallès següents:
BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS A PROJECTES
DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PROMOGUTS PER LES ONG’S I
ENTITATS SOLIDÀRIES DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
1. OBJECTE I VIGÈNCIA D'AQUESTES BASES
1.1 L’objecte d’aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a
seguir per a la sol·licitud, l’admissió i avaluació, la concessió, el pagament i la justificació
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dels ajuts que atorgui l'Ajuntament per a projectes de cooperació al desenvolupament i
les campanyes de sensibilització promoguts per ONG i entitats solidàries de Sant Quirze
del Vallès.
1.2 Les subvencions a què es refereix el paràgraf anterior tenen caràcter finalista i es
sotmetran al que regulen aquestes bases. En allò no previst en aquestes, s’atendrà a les
Bases Generals aprovades pel Ple de l’ Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en data
26.05.99 i en tot cas, a la legislació vigent.
1.3 El Pla de sensibilització Municipal serà una peça important del treball de les Ong’s
sol·licitants de subvenció, participant en els actes i en els cursos de formació.
1.4 Aquestes bases regiran fins que no siguin modificades pel mateix òrgan que les va
aprovar. Essent anual la seva convocatòria.
BENEFICIARIS: ENTITATS SOL.LICITANTS
2.1 Poden sol·licitar els ajuts previstos en aquestes bases qualsevol de les entitats i
associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes, inscrites al Registre Municipal
d'Entitats i Associacions Ciutadanes sempre que es reflecteixi en els seus estatuts i que
tinguin entre els seus objectius la realització d’activitats de cooperació i projectes
orientats a la cooperació per al desenvolupament integral dels països en vies de
desenvolupament el foment de la solidaritat entre els pobles o l’ajut humanitari en l’àmbit
internacional.
2.2 Les entitats sol·licitants hauran de justificar documentalment les activitats de
sensibilització desenvolupades al poble de Sant Quirze del Vallès per promoure la cultura
de la solidaritat en períodes anteriors a la data de sol·licitud de l’ajut i, especialment,
durant l’any anterior. Quedaran exclosos aquells projectes d’entitats que no hagin
desenvolupat activitats d’aquest tipus durant l’ any anterior.
2.3 Les entitats i associacions sol·licitants hauran d’haver justificat documentalment en
formular la sol·licitud les despeses dels ajuts concedits per l'Ajuntament en convocatòries
anteriors, tot i que, es consideraran els informes de progrés d'aquells projectes en curs
d'execució. Igualment hauran d’expressar els ajuts que, pels projectes presentats, hagin
obtingut d’altres administracions i organismes públics o privats.
2.4 Les entitats sol·licitants podran demanar un ajut anual per projecte. El projecte
presentat a Sant Quirze es podrà presentar si escau a les administracions públiques o
privades , i/o fundacions depenents d’aquestes i altres.
3. TERMINIS I DEL PROCEDIMENT PER A CURSAR LES SOL.LICITUDS
3.1 El termini s’iniciarà amb la publicació de la convocatòria al Butlletí municipal
INFORMEM i finalitzarà a les 20.00 hores del 31 de març de 2010.
3.2. Les associacions podran demanar ajuts, mitjançant la presentació del model oficial
de sol·licitud (ANNEX 1-A i B), emplenat i signat pel representant legal de l'associació,
acompanyada del formulari oficial de sol·licitud degudament emplenat. La sol·licitud i el
formulari s'adreçaran a la Regidoria de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Sant
Quirze

7/14

del Vallès es lliurarà al Registre General al servei de l’OAC (OFICINA D’ATENCIÓ A LA
CIUTADÀNIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS) plaça de la Vila 6
planta baixa del termini establert.

3.3. Quan la instància o documentació de sol·licitud siguin incorrectes o incompletes, es
donarà un termini de 10 dies naturals per a l’esmena dels defectes. Transcorregut el
termini, sense que s’hagi esmenat, la Regidoria de Solidaritat i Cooperació de
l'Ajuntament declararà el desestimen de l’interessat i arxiu de la petició, la qual no serà
admesa al tràmit de valoració.
3.4 D'acord amb el formulari oficial de la convocatòria es demanen dades dels següents
capítols:
1 Descripció del Projecte: Origen del projecte, context històric, econòmic, social i polític
2 Dades generals del projecte
3 Objectius i resultats esperats
4. Organització del projecte
5. Dades econòmiques del projecte. Aportacions de les parts
6. Recursos humans i materials del projecte, definint el número i el perfil de beneficiaris
directes o indirectes
7. Viabilitat del projecte compromisos de cadascuna de les parts
8. Dades de l'entitat sol·licitant (Promotora del projecte)
9. Dades de la contrapart
10.
Programació i temporització del projecte (cronograma) Calendari d'actuacions,
coordinació i organització
11.
Proporció i desclòs per partides i finalitats dels recursos econòmics que es
sol·liciten a l'Ajuntament
12.

Mecanismes de seguiment i verificació del projecte.

3.5 La sol·licitud haurà d'acompanyar-se de la següent documentació:
1.Documentació acreditaria de la/les contrapart/s
2.Mapes i referents de localització
3.Plànols, en cas de construccions
4.Aval d'altres entitats participants o col·laboradores en el projecte
5. Carta de recolzament al projecte de l’administració competent del territori.
6. Certificació d’execució
7. Justificació de les subvencions que s’hagin pogut rebre a les convocatòries precedents
d’aquest Ajuntament. Cas de manca de justificació, s’haurà d’acreditar haver fet els
corresponents reintegraments.
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8. Justificació d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions tributàries i davant
la Seguretat Social.
4. CONDICIONS BÀSIQUES DELS PROJECTES
Per tal que els projectes siguin considerats i avaluats hauran de complir les següents
condicions:
4.1 Geogràfiques
Els projectes aniran prioritàriament dirigits al desenvolupament humà i ajut humanitari
dels països del Magrib, l'Amèrica Llatina i l'Àfrica subsahariana i altres països amb els
quals Catalunya ha tingut o té especials relacions de caràcter històric social, econòmic.
Els projectes destinats a ciutats amb les quals el poble de Sant Quirze té establerts
agermanaments o projectes de treball continuat i/o on els ciutadans de Sant Quirze hi
participen tindran un suplement en la puntuació.
4.2 Sectorials
Projectes que tinguin com a finalitat la salut, l'educació bàsica i l’ajut humanitari davant de
situacions d’emergència i la formació del recursos humans del desenvolupament rural
integrat o d'un sector productiu.
4.3 Dels beneficiaris.
Es valorarà l’adequació dels objectius del projecte a la realitat cultural, forma
d’organització social dels beneficiaris així com l’impuls a la democràcia i la implicació
local.
Es donarà prioritat a aquells projectes que tinguin com destinataris els sectors més
vulnerables de la població: els infants, les dones, els vells i les comunitats indígenes, els
refugiats, els desplaçats, els retornats i d’altres.
Es consideraran prioritaris aquells projectes que tinguin una continuïtat d’anys anteriors.
Hauran de ser :
4.4 Econòmicament viables.
4.5 Viabilitat en recursos humans. Capacitació dels destinataris organitzativa i tècnica
perquè es pugui afavorir la seva continuïtat en acabar el suport extern.
4.6 Tots els projectes hauran de preveure accions destinades a informar als ciutadans i
ciutadanes de Sant Quirze del Vallès i fomentar els valors de la solidaritat i la cooperació.
En la informació, tant del nord com del sud, es farà constar que el projecte ha estat
subvencionat per l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
4.7 Hi haurà una participació activa de ciutadans i/o ciutadanes de Sant Quirze del Vallès
en la preparació, seguiment i justificació del projecte presentat.
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4.8 S’haurà d’informar de la puntuació obtinguda en la justificació del projecte anterior o
experiència en projectes.
5. CRITERIS D’AVALUACIÓ
Els projectes s’avaluaran d'acord amb un barem de punts amb els criteris següents:
Aquells projectes que obtinguin menys de 45 punts no seran finançats.
En relació amb l’entitat sol·licitant( fins a 40 punts)
a)
Valoració de la incidència de l’entitat en la elaboració i seguiment del projecte - 5
punts
b)
Experiència de l’entitat en projectes de desenvolupament – 7 punts.
c)
Col·laboració i concertació d’esforços amb altres entitats solidàries- 5 punts.
d)
Col·laboració i concertació d’esforços amb altres entitats- 2 punts
e)
Nivell d’autofinançament. Capacitat de captació de recursos aliens als ajuts
públics- 5 punts.
f)
Participació activa en la Mesa de Solidaritat- conferències, formació,etc- 7 punts.
g)
Valoració de la contra part- 3 punts.
h)
Valoració dels objectius assolits en projectes i campanyes de sensibilització en
matèria de cooperació al desenvolupament- 6 punts.
En relació amb el projecte ( fins a 60 punts)
a)
Criteris geogràfics. Valoració dels projectes amb incidència en eles zones
geogràfiques prioritzades en les bases Reguladores de la concessió d¡Ajut i Projectes de
Cooperació al Desenvolupament Promoguts per les ONGs i entitats solidàries de Sant
Quirze del Vallès: Països d’Amèrica Llatina, Magrib i Àfrica subsahariana i altres països
amb els que Catalunya ha tingut o té especials relacions de caràcter històric, econòmic,
etc- 10 punts
b)
Projectes de suport a l’economia social: Cooperatives de treballadors i/o
camperols, projectes d’auto ocupació, unitats productives integrades en xarxes de comerç
just i en general i aquells que tendeixin al foment de la redistribució de la riquesa- 8 punts.

c)
Projectes que incideixen en els sectors més desfavorits de la població de la
comunitat beneficiària: infància, dones, vells, persones amb disminució, malalts crònics,
minories i col·lectius tradicionalment discriminats, sectors de població en situació
d’extrema pobresa, refugiats i víctimes de guerra o de catàstrofes naturals- 6 punts .
d)
Projectes educatius:dirigits a cercar formació de diferents col·lectius de la
població (infants,dones, joves), per tal de que els hi possibiliti aconseguir una millora en
les seves condicions de vida i també la del seu entorn- 8 punts.

e)
Projectes que respectin el medi natural, la cultura de la comunitat beneficiària i
amb caràcter de permanència i estabilitat- 5 punts.
f)
Projectes destinats a ciutats amb les quals el poble de Sant Quirze té
establerts agermanaments o projectes de treball continuat i/o el ciutadans de Sant Quirze
hi participen- 6 punts.
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g)
Projectes que tinguin en compte la participació dels implicats. Grau de
participació dels beneficiaris en la planificació, execució i avaluació del projecte- 7 punts.
h)
Projectes viables: la coherència i adequació dels objectius perseguits respecte
als recursos econòmics, tècnics i humans de que es disposi- 10 punts.
En relació als ajuts d’emergències.
Les entitats que han presentant projectes pel desenvolupament podran presentar un
projecte d’emergència també.
En el cas que es presentin diverses propostes s’haurà de tenir en compte els punts 5.1 i
5.2os projectes
a) Si es presenten més d’un a proposta d’emergència només una rebrà el total de diners
previstos per emergència de l’any.
b) Es prioritzarà els projectes següents:
1- Ciutats agermanades.
2- Projectes propis que no s’hagin tancat.
3- Projectes realitzats directament per una ONG del municipi.
4- Catàstrofes de zones on s’estigui treballant.
5- Altres zones que faci referència les bases en el punt 5.2a).
6. QUANTIES DELS AJUTS
6.1. L’import total d’ajuts a projectes de Cooperació al desenvolupament promoguts per
ONG i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès en aquesta convocatòria és de
92.161,35 €, d’acord amb la partida 5133.3220.480.00.00 del pressupost per a l’exercici
2010. L’ajuntament es reservarà un 10% de la partida anual, que es consigni per aquests
ajuts, per a l’atenció d’emergències de solidaritat que es puguin produir. Si durant l’any en
curs no es produeix cap, aquesta reserva podrà ser distribuïda i ampliar-se les
subvencions atorgades, d’acord amb els criteris i procediments previstos en aquestes
bases per als atorgaments.
6.2. Quanties mínimes i màximes dels ajuts. Els ajuts que es poden atorgar tindran els
següents límits, en ambdós casos referits a la quantia total destinada als ajuts: a) fins un
màxim del 90 % del pressupost del projecte. Quan la subvenció superi el 50% del cost del
projecte s’haurà de justificar la raó a l’expedient. L'entitat sol·licitant haurà d'aportar com a
mínim un 10% del cost total amb fons propis o finançament de tercers.
7. PROCEDIMENT D’ATORGAMENT
7.1 Avaluació de les sol·licituds.
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Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’estudiarà els diversos
projectes i es farà una proposta tècnica de distribució i assignació de recursos per part de
la Regidoria de Cooperació al desenvolupament adreçada a la Mesa de solidaritat, qui
elevarà la proposta a la Junta de govern Local de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Es podrà sol·licitar, si s'escau, el concurs dels tècnics del Gabinet de Relacions
Internacionals de la Diputació de Barcelona o d’0altres de reconegut prestigi en aquest
àmbit.
7.2 Atorgament de l’ajut.
L’atorgament o denegació dels ajuts es resoldrà per acord motivat de l’òrgan competent ,
d’acord amb l’acta de la Mesa de Solidaritat, la proposta del servei gestor i l’informe previ
de la Intervenció general municipal.
La concessió o denegació de l'ajut es resoldrà i notificarà expressament a cada entitat en
un termini màxim de 1 mes de l’aprovació de la Junta de Govern Local de l’ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.
7.3 Acceptació expressa de la subvenció i obligacions derivades.
Per tal de perfeccionar la subvenció, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de rebre la notificació de l’acord d’atorgament, les entitats beneficiàries d’ajuts, hauran de
presentar davant del registre general de l’Ajuntament, l’escrit d’acceptació de la
subvenció atorgada, segons model oficial (ANNEX 2). Juntament amb la presentació
d’aquest escrit, hauran de presentar:
-

La justificació documental de disposar del 10% dels recursos propis de l'import total
del projecte.

8. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS DE LES SUBVENCIONS
Entre altres obligacions derivades d’aquestes bases i de la legislació general d’aplicació,
les entitats beneficiàries en tenen expressament les següents:
a) A partir de la confirmació de la data d'inici del projecte, caldrà presentar a la Regidoria
de Cooperació al desenvolupament un informe del seu estat d’execució i l’estat de
comptes del projecte.
b) Sempre que es requereixi, l'entitat concessionària facilitarà l’accés a la informació que
l'Ajuntament consideri necessària per a la comprovació de l’efectivitat de l'ajut.
c) Amb una periodicitat semestral, a comptar de la transferència feta per l’Ajuntament a
l’entitat receptora de l’ajut haurà de presentar un avenç de l’estat d’execució del
projecte. La justificació final, mitjançant el formulari establert, haurà de presentar-se
en un termini màxim de dos mesos des de la finalització del projecte.
d) Els projectes hauran de fer constar en totes les publicacions o materials de difusió
l’anagrama de l’ Ajuntament.
e) Totes les entitats que hagin rebut algun tipus d'ajut es comprometen a aportar
imatges per a il·lustrar la difusió pública de la destinació dels projectes.
f) Amb la presentació de la sol·licitud s’entendrà implícita l’acceptació total d'aquestes
bases, per la qual cosa l'incompliment d'algun dels seus punts podrà considerar-se
com a causa de no admissió o de revocació de l'ajut concedit.
g) Comunicar a l'Ajuntament qualsevol modificació que afecti la seva realització. Si
aquest
canvi és substancial, l’òrgan competent de l'Ajuntament podrà revisar-ne la
subvenció.
9. PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ
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9.1 El pagament de l'ajut s’efectuarà segons les previsions econòmiques de l'Ajuntament,
tenint en compte la naturalesa del projecte.
9.2 En la resolució de concessió
La subvenció serà tramesa a l’entitat sol·licitant durant el mes de juny, mitjançant
transferència bancària i tot l’import, sempre que l’economia de l’ Ajuntament ho permeti.
9.3 En el cas que resti pendent de justificar part de la subvenció de l’any anterior, només
es pagarà la part justificada.
9.4 La justificació de l'ajut haurà de realitzar-se com a màxim a l’ any d’haver rebut la
subvenció si el projecte així ho especifica en el seu cronograma d’activitats i presentant
la documentació adient, segons el formulari oficial (ANNEX 3) de justificació, en el
registre general, a l’OAC de l'Ajuntament.
Si el projecte és la compra de material , el termini de justificació serà a finals de l’’any
subvencionat. La memòria inclourà els resultats obtinguts, el balanç econòmic amb la
justificació de les despeses, material gràfic documental (fotografies i vídeos) del projecte i
l'informe d'un tercer avaluador (Ajuntament, ambaixada o consolat d'Espanya a la zona,
agència de cooperació, ONG acreditada,....) que acrediti la seva realització.
9.5 Si la documentació presentada no compleix els requisits mínims establerts, els
serveis de Cooperació al desenvolupament ho notificarà a l'entitat, la qual en un termini
d'un mes haurà d'esmenar-ho. Si aquesta esmena no es produís, es procediria a la
revocació de l'ajut, I el retorn dels diners anticipats i que impediria, a més, la concessió de
nous ajuts en altres convocatòries.
9.6 L’entitat beneficiària haurà de comunicar qualsevol canvi que afecti la realització del
projecte. Si aquest canvi és substancial podrà comportar l’anul·lació de la subvenció.
Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització de despesa, per import de
92.161,35 €, amb càrrec a la partida 5133.3220.4800000 del pressupost del 2010.
Tercer.- Obrir el procés de convocatòria d’aquestes subvencions.
Quart.- Publicar les bases al tauler d’anuncis municipal i al Butlletí municipal Informem, a
l’efecte d’inici del procés de convocatòria.

4.5.

Sol·licitud canvi de destinació de les subvencions núm. ET 876/2008
Aplicació de noves tecnologies de caràcter hídric i ET 875/2008 Pla
integral de senyalització i mesures urgents per a la mobilitat.

ANTECEDENTS DE FET
1. Vist que per el quadrienni 2008-2012, es va concedir a l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès subvenció del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per les obres núm. ET
876/2008 Aplicació de noves tecnologies de caràcter hídric i ET 875/2008 Pla integral
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de senyalització i mesures urgents per a la mobilitat, per import de 37.500,00 € i
30.000,00 € respectivament.
2. Vist la impossibilitat de dur a terme aquestes dues actuacions i donat que a aquest
ajuntament l’interessa aprofitar aquestes subvencions per incrementar la subvenció
atorgada, dins del mateix programa, per el projecte Millores de la Via Pública per l’any
2009, número PG 977/2009.
3. Considerant l’informe del Cap d’Àrea de Territori, de data 29 de gener de 2010.
FONAMENTS DE DRET
Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen els criteris de finançament del
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la distribució i el
finançament de les obres i serveis a incloure-hi (modificada per la Llei 13/1988 i la
Sentència del Tribunal Constitucional 109/1998, de 21 de maig).
Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012.
Bases d’execució, del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al quinquenni 20082012.
ACORD GOV/133/2008, de 22 de juliol, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya, any 2008.
ACORD GOV/44/2009, de 17 de febrer , d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya, any 2009.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya, el canvi de destinació de les subvencions ET 876/2008 Aplicació de noves
tecnologies de caràcter hídric i ET 875/2008 Pla integral de senyalització i mesures
urgents per a la mobilitat, per import de 37.500,00 € i 30.000,00 € respectivament i sigui
incorporat a l’obra projecte Millores de la Via Pública per l’any 2009, número PG
977/2009.
Segon .- Donar trasllat de l’esmentat acord a la Generalitat de Catalunya, Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya.

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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