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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 7 de juny
de 2010, sessió ordinària de 21 de juny de 2010, sessió ordinària de 5 de juliol de 2010 i
sessió extraordinària i urgent de 13 de juliol de 2010.
2. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona del Programa extraordinari
d'ajuts econòmics d'urgència social
ANTECEDENTS DE FET
Atès que la Diputació de Barcelona va crear un programa complementari d’ urgència
social de suport als municipis de la província de Barcelona;
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 (aliments, llibres escolars, activitats extraescolars, esportives
i de lleure, serveis a domicili, habitatge, subministraments..).
Atès que la Diputació de Barcelona ens ha notificat la distribució del fons extraordinari per
municipis segons ràtio poblacional de menors de 65 anys;
Atès que l’ import que li correspon a Sant Quirze del Vallès, és de 38.124,65 €;
Atès que ens van enviar el document amb la descripció del procediment que hem de fer
per l’ acceptació i posterior pagament de l’ ajut;
Considerant l’informe de la tècnica de Benestar Social de data 12 de juliol de 2010.
Considerant l´informe favorable d´intervenció (D.R)
FONAMENTS DE DRET
-

Decret 103/2008 de 23 de juliol, pel qual s’aprova el contracte programa 20082011 del Departament d’Acció Social i Ciutadania i el Consell Comarcal del Vallès
Occidental i altres programes relatius a benestar social.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció extraordinària de la Diputació de Barcelona del
programa complementari d’urgència social, per un import de 38.124,65 €.
Segon .- Incorporar l’import de 38.124,65 €, a la partida de Pla d’inclusió social 5120
2310 4800001 del pressupost d’enguany.

2/34

Tercer .- Comunicar aquest acord a l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de
Barcelona i al Servei d’Economia i Finances de l’Ajuntament

3. Acceptació subvenció Generalitat dels ajuts per a l'escolarització de nens i
nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques
desfavorides durant el curs 2009-2010 (1r i 2n termini)
ANTECEDENTS DE FET
Amb data 11 de març de 2009 la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa va
publicar l’ORDRE EDU/85/2009 de l’11 de març, per la qual s’aprovaven les bases
generals de la línia d’ajuts i subvencions a les entitats locals, i les bases específiques dels
diversos programes que la integren, obrint la convocatòria pública per a l’any 2009.
Segons s’estableix al Programa C, s’obre una línia d’ajuts als ajuntaments titulars de llars
d’infants per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions
socioeconòmiques desfavorides.
Amb data 20 de juliol de 2009 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va aprovar les
bases que regeixen el procés selectiu de concurrència pública per a l’atorgament dels
esmentats ajuts a les famílies que tinguin nens escolaritzats a l’Escola Bressol Municipal
El Patufet.
Es van presentar 13 sol·licituds a l’esmentada convocatòria, que van ser aprovades amb
data 23 de desembre de 2009 per la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa,
atorgant la quantitat de 12,924 € corresponent als ajuts de 12 alumnes escolaritzats a
llars d’infants del municipi.
Tal com indicaven les Bases esmentades, amb data 24-3-10 es van presentar, en el
segon termini establert, 3 noves sol·licituds de famílies que no havien demanat l’ajut en el
primer termini.
Amb data 5 de juliol de 2010, notificat amb data de registre d’entrada núm. 2010009843
del 9-7-10, ens notifiquen l’atorgament de l’import de 2.055 €, corresponent als 3 alumnes
que ho van sol·licitar.
Considerant l’informe de la tècnica d’Educació de data 13 de juliol de 2010,
FONAMENTS DE DRET

-

Articles 239 al 241 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Test refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

-

Articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny de 1995
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer:- Acceptar la quantitat de 12.924,00 € atorgada pel Departament d’Educació de la
Generalitat corresponent als ajuts per a 12 alumnes escolaritzats a l’Escola Bressol
Municipal El Patufet que es troben en situacions socioeconòmiques desfavorides durant
el curs 2009-2010 (1r termini), d’acord amb el que estableix l’Ordre EDU/85/2009, d’11 de
març (DOGC núm. 5336, d’11 de març de 2009)
Segon.- Acceptar la quantitat de 2.055 € atorgada pel Departament d’Educació de la
Generalitat corresponent als ajuts per a 3 alumnes escolaritzats a l’Escola Bressol
Municipal que es troben en situacions socioeconòmiques desfavorides durant el curs
2009-2010 (2n termini), d’acord amb el que estableix l’Ordre EDU/85/2009, d’11 de març
(DOGC núm. 5336, d’11 de març de 2009) i amb l’Ordre EDU/352/2010, de 17 de juny,
que modifica la base específica 3.1 del programa C de la línia de subvencions adreçada
als ajuntaments, de l’annex 2 de l’esmentada Ordre EDU/85/2009
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat, a l’Escola
Bressol Municipal i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

4. Bases per a l'atorgament d'ajuts per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3
anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides durant el curs
2010-2011
ANTECEDENTS DE FET
L’1 d’octubre de 2007 es van iniciar les classes de l’Escola Bressol Municipal, El Patufet,
una vegada finalitzat el procés de concessió del servei públic per a la gestió i la
finalització de les obres de l’edifici escolar.
Amb data 1 de març de 2010 el Departament d’Educació de la Generalitat ha publicat
l’ORDRE EDU/123/2010 per la qual s’aproven les bases generals de la línia d’ajuts i
subvencions a les entitats locals, i les bases específiques dels diversos programes que la
integren, i s’obre la convocatòria pública per a l’any 2010.
Segons s’estableix al Programa C, s’obre una línia d’ajuts als ajuntaments titulars de llars
d’infants per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions
socioeconòmiques desfavorides.
Per tot el que s’exposa, es veu convenient que L’Ajuntament de Sant Quirze porti a terme
la convocatòria d’un concurs públic per a seleccionar els beneficiaris dels ajuts abans
indicats, d’acord amb les bases reguladores de l’esmentada Ordre, per tal de respectar
els principis de publicitat i concurrència.
Considerant l’informe de la tècnica d’Educació de data 12 de juliol de 2010,
FONAMENTS DE DRET
-

Articles 239 al 241 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova els
Test refós de la Llei municipal i de règim local a Catalunya.
Articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny de 1995

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Aprovar les Bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió
d'ajuts econòmics a les famílies que es trobin en situacions socioeconòmiques
desfavorides i tinguin els seus infants escolaritzats a l’Escola Bressol Municipal El Patufet
en el curs 2010-2011, següents:
“BASES GENERALS QUE HAURAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU DE
CONCURRÈNCIA PÚBLICA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER A
L’ESCOLARITZACIÓ DE NENS I NENES DE 0 A 3 ANYS QUE ES TROBIN EN
SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES DESFAVORIDES DURANT EL CURS 2010-2011
1. Objecte de la convocatòria
Donar ajuts indirectes individuals per minorar la quota mensual de pagament de la llar
d’infants de titularitat municipal de Sant Quirze del Vallès, per tal de facilitar
l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions
socioeconòmiques desfavorides, amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats, la
inclusió educativa, la no discriminació, i actuar com a element compensador de les
desigualtats personals, econòmiques i socials.
2. Destinataris dels ajuts
Podran ser beneficiaris d’aquest ajut, les famílies que tinguin els seus fills/es o menors a
càrrec de 0 a 3 anys, escolaritzats durant el curs 2010-2011 a l’Escola Bressol Municipal
El Patufet de Sant Quirze del Vallès.
Les famílies que es vulguin acollir a aquest ajut hauran d’acreditar no haver tingut en el
darrer exercici fiscal liquidat una renda familiar superior als llindars màxims que
s’estableixen a continuació, en funció del nombre de membres que integren la unitat
familiar.
Família de dos membres:

17.377,00 euros

Família de tres membres:

22.820,00 euros

Família de quatre membres:

27.069,00 euros

Família de cinc membres:

30.717,00 euros

Família de sis membres:

34.241,00 euros

Família de set membres:

37.576,00 euros

Família vuit membres:

40.882,00 euros

A partir del vuitè membre s’afegiran 3.282,00 euros per cada nou membre computable.
La renda de les famílies, als efectes d’aquests ajuts, s’obtindrà per agregació de les
rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres
computables de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de
les persones físiques.
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Es denegarà l’ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de que siguin titulars els
membres computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal un volum de
facturació superior a 155.500,00 euros.
3. Criteris de baremació
L’aprovació de la sol·licitud serà en funció de la puntuació obtinguda, segons el següent
barem:
A) Capacitat econòmica de la unitat familiar
Per no superar els llindars màxims de renda familiar establerts a la base: 2,50 punts.
En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació referida a
la capacitat econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant, l’Ajuntament podrà
fer una valoració dels ingressos d’acord amb la taula establerta anteriorment.
B) Dades familiars
1. Que es tracti d’infants en acolliment: 10 punts
2. Que l’infant, el pare, mare, tutor/a o germans tinguin una
discapacitat reconeguda: 10 punts
3. Que es tracti de família nombrosa: 10 punts
4. Que es tracti de família monoparental: 10 punts
A aquests efectes, s’entén per família monoparental la formada pel pare/mare sol/a amb
infants, en qui la custòdia dels menors estigui atribuïda en exclusiva a una persona física,
sempre que aquests convisquin amb aquell o aquella i s’acrediti que tot el suport
econòmic està atribuït a aquesta persona de manera exclusiva.
L’import dels ajuts estarà en relació a la puntuació obtinguda per aquest barem i en funció
de l’aportació del Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya.
L’import màxim que s’atorgarà serà de 1.400 € per alumne beneficiari.
4. Termini per presentar les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds, serà des de l’endemà de la data de publicació
d’aquestes bases fins al dia 8 de setembre de 2010, ambdós inclosos.
L’alumnat matriculat a l’Escola Bressol Municipal amb posterioritat al termini establert de
matrícula (incorporació tardana) haurà de presentar les sol·licituds de l’ 1 al 12 de març
de 2011 (ambdós inclosos) a l’Ajuntament. En aquest cas els efectes econòmics tindran
lloc a partir del mes de gener de 2011, si s’escau.
5. Documentació a aportar
Les persones sol·licitants dels ajuts hauran d’omplir el model de sol·licitud que s’adjunta a
l’annex I de les presents bases. La documentació que hauran d’aportar, per accedir a la
puntuació del barem expressat a l’apartat 3, és la següent:
a) Justificant Renda. (darrer exercici fiscal)
b) Document acreditatiu si es tracta d’infant en acolliment
c) Reconeixement de discapacitat (pare, mare, tutor/a, germans)
d) Fotocòpia del títol de família nombrosa
e) Família monoparental. Justificació amb el llibre de família i/o altre document
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Annex I: Model de Sol·licitud. Documentació acreditativa del compliment dels criteris
establerts per accedir a l’ajut i a efectes de barem.
6. Procés
L’Escola Bressol Municipal de Sant Quirze del Vallès distribuirà els impresos de sol·licitud
de l’ajut als familiars dels alumnes que per motius socioeconòmics es valorin com a
possibles beneficiaris de l’ajut. Un cop degudament complimentats i signats, les famílies
retornaran els impresos, junt amb la documentació que es demana, a l‘Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.
La valoració de la totalitat de sol·licituds presentades, es farà aplicant els criteris
d’atorgament dels ajuts establerts a l’ordre EDU/123/2010, d’1 de març, de la Generalitat
de Catalunya i aplicant els barems aprovats per la corporació local.
Realitzada la valoració i pertinent puntuació de les sol·licituds, es trametrà ofici al
Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya per a la seva
resolució.
Un cop es rebi resolució de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès comunicarà als interessats les sol·licituds concedides o denegades.
El pagament es realitzarà mitjançant el corresponent descompte en la emissió dels rebuts
mensuals d’escolarització.
7. Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal
D’acord amb la Llei orgànica de 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels/les peticionaris/es
d’aquests ajuts serà tractada en un fitxer degudament protegit per a la gestió d’aquest
programa.
Els/les interessats/es podran sol·licitar a l’administració l’exercici dels seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició.
8.- Règim Jurídic .
En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa, serà d'aplicació el
que es disposa als articles 239 a 241 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, 118 a 129 del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de
13/6/1995. “
Segon.- Lliurar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya les sol·licituds
presentades per les famílies de Sant Quirze en relació a les presents bases. El pagament
dels ajuts convocats es farà efectiu a les famílies beneficiaries amb càrrec a la partida
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pressupostària 5103 3210 480 00 01, una vegada la Generalitat hagi notificat el seu
atorgament a l’Ajuntament.
Tercer.- Publicar les bases al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i de l’Escola
Bressol Municipal El Patufet
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Escola Bressol Municipal, i als Serveis Econòmics de
l’Ajuntament.

5. Bases concessió d'ajuts econòmics de caràcter individual a les famílies per al
pagament de l'Escola Bressol Municipal El Patufet, en el curs 2010-2011
ANTECEDENTS DE FET
L’1 d’octubre de 2007 es van iniciar les classes de l’Escola Bressol Municipal El Patufet,
una vegada finalitzat el procés de concessió del servei públic per a la gestió i amb la
finalització de les obres de l’edifici escolar.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, considera l’educació com un dels eixos
d’actuació municipal, i considerat de gran interès públic i social.
L’Ajuntament de Sant Quirze, dins de l’àmbit de les seves competències, té l’objectiu
d’assistir i cooperar amb l’escolarització de l’educació infantil de 0 a 3 anys i contribuir a
ajudar als pares i mares dels alumnes d’aquesta franja d’edat, i que estiguin matriculats a
l’escola bressol municipal, amb ajuts econòmics que ajudin a suportar les despeses
econòmiques del cost anyal del curs.
Considerant l’informe de la tècnica de data 9 de juliol de 2010,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les Bases que regeixin la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts
econòmics de caràcter individual a les famílies per al pagament de l’Escola Bressol
Municipal El Patufet, en el curs 2010/2011, següents:
“Bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts econòmics,
de caràcter individual a les famílies, destinats a les quotes de la llar d'infants
municipal, en el curs 2010-11
Clàusula 1ª. Objecte de la convocatòria.
Constitueix l'objecte d'aquestes bases regular el règim dels ajuts individuals a les
famílies, destinats a les quotes de la llar d'infants municipal.
Clàusula 2ª. Destinataris de l'ajut.
Són beneficiaris dels ajuts els responsables dels infants empadronats a Sant Quirze del
Vallès, que estiguin matriculats a la llar d’infants municipal en el curs 2010-2011, i ho
justifiquin documentalment.
Clàusula 3ª. Criteris de priorització en les concessions d'ajut.
Estar empadronat i trobar-se en els casos següents:
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a) Tenir la condició de família nombrosa
b) Tenir un segon o més fills al centre
c) Estar-hi matriculat a jornada sencera.
Clàusula 4ª. Import dels ajuts.
4.1 En cas de família nombrosa:
L'import dels ajuts, per infant i mes, serà d’un màxim del 20 % de l’import total de la
despesa.
4.2 En cas de tenir més d’un fill al centre.
L'import dels ajuts, pel segon o més fills, serà d’un màxim del 10 % de l’import total de
la despesa, per infant i mes.
4.3 En cas d’estar matriculat en jornada sencera al centre.
L'import dels ajuts, per infant i mes, serà de 25 euros.
Clàusula 5ª. Incompatibilitats.
Els ajuts regulats a les presents bases són incompatibles amb qualsevol ajut d'un altre
organisme públic o privat, rebut pel mateix concepte. Queden fora d’aquesta excepció els
ajuts inclosos dintre de l’ordre EDU/123/2010 de la Generalitat de Catalunya.
Clàusula 6ª. Tramitació de les sol·licituds.
6.1. Les sol·licituds individuals les presentaran els representants legals dels infants
a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Les sol·licituds s'han de formular en el
model normalitzat establert a tal efecte.
6.2. La sol·licitud, degudament emplenada, s'ha d'acompanyar amb la documentació
següent:
a) Fotocòpia del llibre de família complet.
b) Fotocòpia del DNI dels pares o tutors.
c) Volant de convivència.
d) Fotocòpia del títol de família nombrosa.
Clàusula 7ª. Termini per presentar les sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds, serà des del dia següent al de la publicació
d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, fins el dia 15 de
setembre de 2010.
Les sol·licituds podran presentar-se també al llarg del curs escolar 2010-2011 perquè les
famílies puguin ser considerades beneficiàries dels ajuts de les presents bases, a partir
de la data de la seva presentació.
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Si al llarg del curs es produeixen circumstàncies que poden fer variar les condicions de
l’alumnat (passar de mitja jornada a jornada sencera o passar a consideració de família
nombrosa) aquestes hauran de ser comunicades i documentades a l’Ajuntament en el
moment en que es produeixin, per tal d’optar a l’ajut corresponent.
Clàusula 8ª. Pagament.
L’Ajuntament comunicarà a l’empresa SUARA SCCL, concessionària de la gestió de
l’Escola Bressol Municipal El Patufet, la relació de famílies que han sol·licitat els ajuts i
que han acreditat complir els criteris de la clàusula 3ª de les presents bases.
L’empresa SUARA realitzarà mensualment la verificació de les dades objecte dels
esmentats ajuts i procedirà a descomptar de l’import mensual vençut de cada rebut, la
quantitat que correspongui, segons queda especificat a la clàusula 4ª de les presents
bases.
Per a rebre els imports descomptats, l’empresa SUARA haurà de justificar davant de
l’ajuntament que les quantitats abonades es destinen a la finalitat per a les quals han
estat concedides.
Per acreditar això se seguirà el següent procediment:
a) L’empresa SUARA presentarà mensualment la relació d’abonaments mensuals
efectuats, certificant l’assistència dels alumnes a l’Escola Bressol. Si una
sol·licitud s'aprova en concepte de mitja jornada i al llarg del curs augmenta
l'assistència a jornada complerta o a l’inrevés, s’augmentarà o disminuirà l'import
inicialment aprovat en la quantia que correspongui i a partir de la data de la nova
situació. La no assistència del nen o nena a la llar d'infants per causes
justificades, no fa decaure el dret al cobrament de l'ajut. La no assistència
injustificada i perllongada, en canvi, pot motivar la incoació d'expedient de
revocació per incompliment de la finalitat de l'ajut.
Igualment es tindrà en consideració la incorporació d’un nou membre a la unitat
familiar quan aquest determini la consideració de família nombrosa
b) Un cop revisada per l’Ajuntament la justificació d'assistència i la relació d’imports
que presenti l’empresa SUARA, s'ordenarà el pagament de les quantitats
efectivament justificades.
c) El pagament dels ajuts a l’empresa SUARA es liquidarà mensualment a partir de
la recepció de la factura corresponent.
Clàusula 9ª. Règim jurídic.
En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa, serà d'aplicació el
que es disposa als articles 239 a 241 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, 118 a 129 del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de
13/6/1995, 8 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i també, al RD 87/2006, de 21/07/2006, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei general de subvencions.”
Segon.- Publicar les bases al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i de l’Escola
Bressol Municipal El Patufet.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Escola Bressol Municipal i als Serveis Econòmics de
l’Ajuntament.
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6. Aprovació Infraestructures barraques 2010
FONAMENTS DE DRET
-

Articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis aprovat pel decret
179/1995.
Llei 38/2003 General 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
D’acord amb el que recull l’informe del servei de Joventut en el que es justifica la
conveniència d’aprovar la relació d’infraestructures per l’edició de les Barraques 2010 així
com els corresponents documents comptables que se’n deriven.
S’adopta l’acord següent:
Primer .-

Aprovar els documents comptables ADOFJ següents:

ADOFJ
a
justificar
(assegurança de pluja)

Joventut

5140 2300 226 09 07

318,45€

ADOFJ a justificar Joventut (servei
de vigilància)

5140 2300 226 09 07

458,43€

ADOFJ
a
justificar
Joventut
(adequació zona bosc al costat Club
Petanca carrer Priorat per l’ Espai
Techno)

5140 2300 227 99 00

1400,00€

ADOFJ
a
justificar
Joventut
(despeses generades per Barraques)

5140 2300 226 09 05

300,00€

Segon .-

Aprovar els documents comptables d’Autorització i Disposició (AD) següents:

Poly-klyn (lloguer cabines sanitàries)

5140 2300 227 99 00

525,10€

Casa Gay, SA (tarimes)

5140 2300 227 99 00

1.000,64€

Mecatubs (camerino)

5140 2300 226 09 07

354,00€

Alquileres Terrassa (generadors)

5140 2300 226 09 07

314,51€

Lis Digita (lloguer equip de so per
escenari gran)

5140 2300 226 09 05

3.138,80€

11/34

7. Aprovació despeses infraestructures Festa Major 2010
FONAMENTS DE DRET
-

Articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis aprovat pel decret
179/1995.
Llei 38/2003 General 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 els documents comptables ADOFJ següents:

ADOFJ a justificar cultura

5110 3380 226 09 01

7.000,00€

ADOFJ a justificar cultura

5110 3380 226 09 01

4.872,00€

ADOFJ a justificar cultura

5110 3380 226 09 01

1.392,40€

ADOFJ a justificar cultura

5110 3380 226 09 01

1.384,71€

ADOFJ a justificar cultura

5110 3380 226 09 00

1.750,00€

Segon.- Aprovar els documents comptables d’Autorització i Disposició (AD) següents:
Lloguer de 1 grup electrogen a
Morillo

5110 3380 226 09 01

804,39€

Lloguer de 2 cabines sanitàries a
Poly-klyn

5110 3380 226 09 01

389,40€

Lloguer de Taules i cadires a Casa
Gay, SA

5110 3380 226 09 01

1.084,60€

Lloguer de tarima Casa Gay, SA

5110 3380 226 09 01

883,92€

Lloguer de un camerí Mecatubs

5110 3380 226 09 01

509,76€

8. Plec clàusules contractació servei dipòsit i desballestament vehicles declarats
fora d'ús
FONAMENTS DE DRET
L’article 85 i 86 del R.D. Legislatiu 339/1990, de 2 de març, text articulat de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (LSV) amb les modificacions
introduïdes per la Llei 18/2009, de 23 de novembre, regulen la retira, dipòsit i tractament
residual dels vehicles declarats fora d’us i estableix que l’administració competent en
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matèria de gestió de trànsit podrà ordenar el trasllat dels vehicles a un Centre autoritzat
de tractament de vehicles per a la seva posterior destrucció i descontaminació.
L’article 2 del Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús,
regula que s’entendrà que un vehicle de motor està fora d’ús i esdevindrà residu perquè
es tracta d’un vehicle abandonat o pel fet que el posseïdor se’n desprengui.
L’article 3.3.a del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora dels residus, considera residu municipal els vehicles abandonats i
obliga que siguin tractats d’acord amb les seves disposicions.
Atès el que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes dels Sector Públic, el
Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de subministrament
publicades en el BOP núm. 172 de data 19 de juliol de 2002, i de conformitat amb les
competències delegades en aquesta Junta de Govern Local per la resolució d’alcaldia de
data 19 de juny de 2007,
Vist l’informe favorable emès per d’interventor
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars reguladores
de l’adjudicació del contracte de contractació del servei de retirada, trasllat, dipòsit i
desballestament dels vehicles declarats fora d’ús.
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació i obrir el procediment d’adjudicació mitjançant
tramitació ordinària i pel procediment obert i amb la forma de concurs.

9. Expedient d'acceptació de l'ajut de l'OERC de la Diputació de Barcelona, per a
l'actuació Celler de Can Barra, en el marc del Pla de Concertació 2008-2011, per
import de 30.000 €
ANTECEDENTS DE FET
1. Instruït l’expedient per a l’acceptació de l’ajut de 30.000 €, per a l’actuació “Celler de
Can Barra”, per part de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla de Concertació
2008-2001.
2. Considerant l’informe de l’Àrea d’Economia, Indústria, Comerç i Promoció de la Ciutat
de data 13 de juliol de 2010,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Aprovar l’acceptació de l’ajut de l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals de la
Diputació de Barcelona, per a l’actuació “Celler de Can Barra”, en el marc del Pla de
Concertació 2008-2011, per import de 30.000 € (Codi XBMQ 10/X/67296).
Segon .-

Notificar el present acord als interessats.

10. Acceptació de la subvenció i aprovació del conveni del projecte ILOQUID
ANTECEDENTS DE FET
1. El 3 de juliol de 2008 la Diputació de Barcelona accepta la subvenció atorgada pel
Ministeri de Política Territorial amb l’objectiu de desenvolupar el projecte ILOQUID.
2. En data 30 de març de 2009 l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès s’adhereix al
Pacte per a la dinamització territorial i el foment de l’ocupació en el sector de serveis
d’atenció a les prsones en el territori del Vallès Occidental, acceptant al Consorci per
l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental com a entitat coordinadora
d’aquest.
3. L’execució de l’ILOQUID s’estén des de gener de 2009 fins a juny de 2012. Durant el
2009 el COPEVO ha desenvolupat l’Eix 1 que ha consistit en la detecció de les
necessitats d’aquest sector en el nostre territori. A partir d’aquest moment les entitats
han de desenvolupar la resta d’eixos que inclouen orientació, formació transversal i
formació professionalitzadora (en el cas de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès un
curs de Treballador/a familiar).
4. En data 25 de febrer de 2010 es sol·licita la subvenció de 17009,41 € que és atorgada
en data 29 d’abril de 2010.
FONAMENTS DE DRET
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 93 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.
Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Resolució de 14 de maig de 2008 de la Direcció General de Cooperació Local de la
Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial del Ministeri d’Administracions Públiques
(actualment Ministeri de Política Territorial).
Decret 6569/08 de data 3 de juliol de 2008 de la Diputació de Barcelona.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per import de
17.009,41 € (disset mil nou euros amb quaranta-un cèntims) amb l’objectiu de
desenvolupar els eixos 2 i 3 del Projecte ILOQUID durant els exercicis 2010-2012.
Segon .- Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració que s’adjunta, entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per el desenvolupament
del projecte ILOQUID
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Tercer .-

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

Quart .Notificar el present acord a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la
Diputació de Barcelona.

11. Conveni per l'accés a la base de dades de l'arxiu d'identificació d'animals de
companyia
ANTECEDENTS DE FET
1. Per tal de realitzar adequadament els serveis que en matèria de protecció dels animals
corresponen a l’Ajuntament, com és el cas de la captura dels gats i gossos perduts o
abandonats a la via pública, és necessari poder disposar d’accés a l’arxiu
d’identificació d’animals de companyia (AIAC) del Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya. Aquesta aplicació podrà agilitzar la tasca de primera identificació, per part
de la Policia Local, dels animals domèstics trobats a la via pública, en cas que aquests
estiguin marcats amb un xip. L’AIAC conté les dades dels propietari/propietària de
l’animal així que, un cop identificat, es podrà reclamar la seva recollida sense
necessitat d’intervenció d’una tercera empresa.
2. L’accés al registre es realitza mitjançant un conveni amb el Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya, que per als municipis de 5.001 a 50.000 habitants, com és el
cas de Sant Quirze del Vallès, és de 303,00 € més IVA, resultant un total de 351,48 €.
3. La durada del conveni és anual, prorrogable automàticament si no hi ha denúncia
expressa. L’Ajuntament està en disposició de complir amb aquestes obligacions pel
qual cal informar favorablement la seva aprovació i signatura.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i el Consell de
Col·legis de veterinaris de Catalunya per a l’accés a la base de dades de l’arxiu
d’identificació d’animals de companyia següent:
“CONVENI ENTRE EL CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS PER A L’ACCÉS A LA BASE DE
DADES DE L’ARXIU D’IDENTIFICACIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA.
A Sant Quirze del Vallès, el dia 12 de juliol de 2010

REUNITS
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D’una banda el Sr. dades protegides, amb DNI núm. dades protegides, com a President
del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, amb NIF Q5856091C, i domicili al
C/ dades protegides, núm. dades protegides, dades protegides-Barcelona.
I, d’altra banda, la Sra. Montserrat Mundi i Mas, amb DNI núm. dades protegides,
alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb NIF P0823800H i
domicili a la Plaça de la Vila, núm. 6 de Sant Quirze del Vallès.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal necessària per formalitzar
aquest Conveni, i en la representació amb la que actuen
EXPOSEN
PRIMER – Que el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya és una corporació de dret
públic, formada per tots els Col·legis Oficials de Veterinaris existents a Catalunya, que al
seu moment va crear i gestiona la base de dades denominada “Arxiu d’Identificació
d’Animals de Companyia” (“AIAC”).
SEGON – Que l’AIAC ha esdevingut una eina molt eficaç per a la localització dels
propietaris dels animals perduts o extraviats identificats amb xip i registrats a l’esmentada
base de dades, i per la lluita contra el seu abandonament. Actualment s’ha desenvolupat
una aplicació informàtica que permet accedir “on-line” a l’AIAC per una més ràpida
localització dels propietaris dels animals de companyia enregistrats.
TERCER – Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, donades les seves obligacions
derivades del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de protecció dels animals, està interessat en poder accedir a la base de dades de
l’AIAC exclusivament per localitzar als propietaris dels animals perduts o extraviats a
l’àmbit del territori municipal.
QUART – Que per regular la forma, preu i condicions en que es farà per part de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès l’accés a l’esmentada base de dades de l’AIAC,
ambdues parts formalitzen aquest conveni, que resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, segons preveu l’article
4.1.c) amb subjecció a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és establir el procediment pel qual l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès tindrà accés a la base de dades de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de
Companyia que gestiona el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
SEGONA. OBLIGACIONS DE LES PARTS
A. Obligacions de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
A.1) L’Ajuntament s’obliga a custodiar les claus d’accés a l’esmentada base de dades
de l’AIAC que li faciliti el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i a no cedir-les
a terceres persones o entitats en cap cas.
A.2) L’Ajuntament s’obliga a accedir a la base de dades de l’AIAC únicament amb la
finalitat de posar-s’hi en contacte amb el propietari o posseïdor de l’animal de
companyia perdut o extraviat a l’àmbit territorial del municipi, per tal d’avisar-lo i que
passi a recollir-lo.
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A.3) L’Ajuntament s’obliga a informar al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya
de totes les localitzacions que faci i del seu resultat.
A.4) L’Ajuntament s’obliga a abonar al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya la
quantitat establerta com a preu del servei a la clàusula Quarta d’aquest Conveni, per
tenir dret a l’esmentat accés a la base de dades de l’AIAC durant el període inicial de
duració d’aquest conveni.
B. Obligacions del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya
B.1) El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya facilitarà a l’Ajuntament les claus
d’accés a l’aplicació de la base de dades de l’AIAC per tal de que pugui localitzar les
dades (nom i cognoms, DNI, adreça, postal, població, província i telèfons) del
propietari i/o posseïdor de l’animal perdut o abandonat que s’hagi trobat dins l’àmbit
territorial del municipi.
B.2) El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya s’obliga a tenir actualitzada
l’esmentada base de dades amb la informació que pugui rebre dels propietaris o
posseïdors dels animals de companyia, directament o a través dels veterinaris
col·laboradors de l’AIAC.
B.3) Així mateix el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya s’obliga a que l’accés
a l’esmentada base de dades es podrà realitzar “on-line” per part de l’Ajuntament en
qualsevol moment i tots els dies de l’any, llevat els casos de força major o per altres
causes que no siguin de la seva responsabilitat.
TERCERA. FORMA
L’AJUNTAMENT.

D’ACCÉS

A

LA

BASE

DE

DADES

PER

PART

DE

El procediment a seguir per part de l’Ajuntament per accedir a la base de dades de l’AIAC
serà el següent:
1er.: Haurà d’introduir la seva clau d’accés i contrasenya, que amb caràcter previ l’haurà
facilitat el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
2ón.: Haurà d’introduir les dades alfanumèriques del microxip implantat a l’animal perdut
o extraviat, respecte del qual estigui interessat en localitzar les dades del seu propietari o
posseïdor.
Un cop s’hagin fet els passos anteriors, s’obtindran les dades del propietari o posseïdor
de l’animal per que l’Ajuntament pugui posar-se en contacte amb ell. Del resultat
d’aquesta localització l’Ajuntament haurà d’informar al Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya.
L’accés a la base de dades de l’AIAC es farà per la persona responsable designada a
l’efecte per l’Ajuntament, amb l’única finalitat d’informar al propietari de la localització del
seu animal per tal que passi a recollir-lo o per aquells altres supòsits que estiguin
legalment autoritzats.
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QUARTA. DURADA DEL CONVENI I PREU DEL SERVEI.
El present conveni tindrà una durada inicial a comptar des de la data de la seva signatura
i fins el 31 de desembre de 2010.
Per tal de tenir dret a l’esmentat accés a la base de dades de l’AIAC durant el període
conveniat, l’Ajuntament s’obliga a abonar al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya
la quantitat de 303,00 euros, més l’IVA (16%) corresponent (en total: 351,48 euros).
Aquest conveni es prorrogarà automàticament per successives anualitats (des de 1 de
gener al 31 de desembre de cada any), llevat que amb una antelació de dos mesos a la
data de finalització del termini inicial o de les seves pròrrogues, qualsevol de les parts el
denunciï. Per a cada una de les anualitats de pròrroga el preu del servei s’adaptarà
automàticament en funció de les variacions que experimenti l’IPC (Índex de Preus al
Consum) des de gener de 2010 que són el mes i any que serviran de referència.

CINQUENA. EXTINCIÓ DEL CONVENI

Aquest conveni s’extingirà per alguna de les causes següents:
a) L’acord mutu de les parts que el subscriuen
b ) L’incompliment de qualsevol de les clàusules.
c) La finalització del període inicialment pactat o de qualsevol de les seves prorrogues
anuals (prèvia denúncia amb dos mesos d’antelació que haurà de fer la part que no
estigui interessada en que continuï vigent el conveni).
SISENA. TRIBUNALS
Les qüestions litigioses que puguin derivar-se d’aquest conveni, atesa la seva naturalesa
jurídic-administrativa, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa de la
ciutat de Barcelona.
I, en prova de conformitat amb el contingut del conveni, les parts el signen per duplicat i a
un sol efecte en el lloc i la data assenyalats a l’encapçalament.

Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya
Segon .-

Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès

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

Tercer .- Aprovar el document comptable d’autorització i disposició (AD) per import de
351,48 € amb càrrec a la partida 2112 1720 2269900 del pressupost vigent.
Quart .-

Notificar el present acord als interessats.

12. Llicència d'obres majors. Exp. núm. 246/2008- Legalització de dos altells
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ANTECEDENTS DE FET
En data 1 de desembre de 2008, dades protegides, en representació de ISOFIX, S.L.
ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística (N.RGE.:
2008016376) per a la legalització de dos altells al carrer dades protegides,
núm.dades protegides, d’aquest municipi.
L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 29 de desembre de 2009
del qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica
d’aplicació, amb les consideracions fixades en l’informe tècnic.
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’esmentat 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.
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
Atesos els articles 53.1.r) 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; l’article 43 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals; i el Decret 502-S/2007, de 19 de juny,
modificat pel Decret 783-S/2007, de 26 de setembre, de Delegació de Competències i
altres vigents de pertinent aplicació, la competència per proposar a la Junta de Govern
Local l’atorgament de les llicències d’obres majors correspon al tinent d’alcalde delegat
de l’Àrea de Territori, Seguretat Ciutadana i Noves Tecnologies.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
.-.
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors a dades protegides en
representació de ISOFIX, S.L., per a la legalització de dos altells, emplaçada
al carrer Tagomago, 10, d’aquest municipi.
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 .-

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

Quart .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:
Liquidació provisional núm. 201031369, amb el següent desglossament:
Per Impost sobre construccions, instal·lacions i obres .............. 6.672,73 euros
Liquidació provisional núm.201031368, amb el següent desglossament:
Per Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques ........................... 2.835,91 euros

Cinquè .- Notificar presents acords als interessats

13. Llicència d'obres majors- Exp. Núm. 246/08 - Legalització d'obres existents en
nau industrial interiors i exteriors
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 6 de febrer de 2009, ACCES INDUSTRIE ESPAÑA, S.A ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística (N.RGE.: 2009001905) per
a la legalització obres existents en nau industrial al carrer dades protegides,
d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 29 de desembre de
2009 del qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica
d’aplicació, amb les consideracions fixades en l’informe tècnic.
3. Considerant l’informe de la lletrada d’Urbanisme de data 13 de gener de 2010.
4. En data 20 d’abril de 2010 mitjançant decret número 2010000718 es va atorgar la
llicència municipal d’obertura a ACCES INDUSTRIE ESPAÑA, SA per l’ampliació de
l’activitat de magatzem i lloguer de plataformes elevadores emplaçat al carrer dades
protegides i carrer dades protegides d’aquest municipi.

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
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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’esmentat 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.
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.
Atesos els articles 53.1.r) 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; l’article 43 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals; i el Decret 502-S/2007, de 19 de juny,
modificat pel Decret 783-S/2007, de 26 de setembre, de Delegació de Competències i
altres vigents de pertinent aplicació, la competència per proposar a la Junta de Govern
Local l’atorgament de les llicències d’obres majors correspon al tinent d’alcalde delegat
de l’Àrea de Territori, Seguretat Ciutadana i Noves Tecnologies.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors a ACCES INDUSTRIE ESPAÑA, S.A per
a la legalització d’obres existents a la nau industrial emplaçada al carrer dades
protegides, d’aquest municipi.
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 .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Liquidació provisional núm. 201031366, amb el següent desglossament:
Per Impost sobre construccions, instal·lacions i obres ................ 1.192,00 euros
Liquidació provisional núm. 201031365, amb el següent desglossament:
Per Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques .................................506,60 euros
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Quart .-

Notificar els presents acords als interessats.

14. Llicència d'obres. Exp. núm. 64/2010 per a la rehabilitació de la façana i
reparació de la corberta en edifici cantoner i col·locació de bastida
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 16 de juny de 2010, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès (N.RGE.:2010008591) llicència urbanística per a la rehabilitació de
la façana i reparació de la corberta en edifici cantoner i col·locació de bastida a dades
protegides, d’aquest municipi.
2. A la sol·licitud de llicència s’adjunta projecte amb les següents dades:
Redactor: dades protegides
Núm. Col·legiat: dades protegides
Núm de visat: dades protegides
Data del visat: dades protegides
3. L’arquitecta tècnica municipal ha emès informe tècnic favorable en data 21de juliol de
2010 del qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística d’aplicació
i amb subjecció a les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic següents:
-

Abans de l’inici de les obres s’haurà de sol·licitar i tenir atorgada, a Seguretat
Ciutadana (Policia Local), l’autorització d’ocupació de la Via Pública per la bastida.

-

Garantir el compliment de totes les condicions establertes en l’ordenança
municipal d’ocupació de les vies i espais públics i de convivència ciutadana.

-

Garantir en el transcurs de les obres, la circulació rodada i de vianants per la via
pública, raó per la qual caldran disposar-se les corresponents proteccions i
senyalitzacions d’acord amb la policia local. Per tant ha de garantir el pas de
vianants pels diferents trams de voreres afectats per la instal·lació de la bastida.
Les dimensions diferents trams de voreres afectats per la instal·lació de la bastida.
Les dimensions mínimes de pas seran 0,90 m d’amplada i 2,10 m d’alçada.

-

Garantir l’accessibilitat als habitatges i locals.

-

La bastida estarà senyalitzada i protegida, de manera que pugui ser detectada per
persones amb discapacitat visual. Es disposarà d’iluminació per la nit.

4. La lletrada de l’Àrea de Territori ha emès informe jurídic favorable el dia 29 de juny 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.
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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’esmentat 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.
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 menors a dades protegides per Obra menor per a
la rehabilitació de la façana i reparació de la corberta en edifici cantoner i col·locació
de bastida a 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 .- En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, i el termini per acabar-les és també d’un any. Advertir que un cop transcorregut el
termini per a iniciar o executar l’obra, la llicència caducarà..
Quart .tercers..

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

Cinquè .- Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:
Liquidació provisional núm. 201030899 / 0, amb el següent desglossament:
Per Impost sobre construccions, instal·lacions i obres ...................... 135,20 euros
Sense perjudici de les comprovacions que procedeixin sobre el cost real i efectiu de
l’obra, un cop finalitzada, i de les liquidacions que resultin convenients.
Sisè .-

Notificar els presents acords als interessats.
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15. Llicència d'obra Major Exp. núm. 26/2010 - Connexió de clavegueram del
col·legi La Vall a la xarxa general.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 10 de març de 2010, el senyor dades protegides en representació de la
societat IMMOBILIARIA DE PROMOCIONS ESCOLARS SA ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (N.RGE.:2010003528) llicència urbanística per
a la connexió de clavegueram del col·legi dades protegides a la xarxa general. a C
dades protegides, d’aquest municipi.
2. A la sol·licitud de llicència s’adjunta projecte amb les següents dades:
Redactor: dades protegides
Núm. Col·legiat: dades protegides
3. L’arquitecta tècnica municipal i l’arquitecte municipal han emès informe tècnic
favorable en data 16 de juny de 2010, del qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la
normativa urbanística d’aplicació i amb subjecció a les condicions tècniques que
consten a l’informe tècnic següents:
-

Efectuar la instal·lació soterrada a una fondària mínima de 1,00 m. Cap tram de
col·lector anirà vist.

-

Les condicions determinades per l’informe de FGC.

-

Les condicions determinades per l’Ajuntament de Sabadell tant per l’execució de
les obres com pel permís d’abocaments.

-

La reposició dels elements urbanístics afectats per l’obra (paviments, serveis,
vegetació, senyalització horitzontal i vertical, arbres, etc) i a la constitució d’un
dipòsit que els garanteix per import de 6.000,00 € a retornar, prèvia inspecció dels
serveis tècnics municipals.
o

El reblert de les rases s’executarà amb material adequat i convenientment
compactat.

o

Restituir la senyalització vertical i horitzontal urbá per les obres.

o

La reposició dels elements urbanístics afectats per l’obra ( paviment,
serveis, vegetació, etc.).

-

S’haurà de preservar la vegetació existent. Caldrà autorització del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

-

El termini de vigència de la llicència serà de tres mesos.

-

Durant les obres caldrà garantir la circulació rodada i de vianants, raó per la qual
caldran disposar-se les corresponents proteccions i senyalitzacions d’acord amb la
policia local.

-

Presentar l’autorització de l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Via Pública municipal
per l’ocupació de la via pública i el justificant d’haver abonat les taxes
corresponent.

-

Comunicar la data d’inici i acabament dels treballs a la policia local i a l’Àrea de
Territori d’aquest ajuntament.
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-

L’interessat disposarà els rètols necessaris en les tanques de protecció que
indiquin les dates d’inici i de finalització de les obres.

4. La lletrada de l’Àrea de Territori ha emès informe jurídic favorable el dia 16 de juny 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.p de l’esmentat article 179 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina
que resten subjectes a llicència urbanística les instal·lacions i les actuacions que afectin
el subsòl.
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 menors a IMMOBILIARIA DE PROMOCIONS
ESCOLARS SA per a la connexió de clavegueram del col·legi dades protegides a la
xarxa general del terme municipal de Sant Quirze del Vallès al C ,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 .- En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, i el termini per acabar-les és també d’un any. Advertir que un cop transcorregut el
termini per a iniciar o executar l’obra, la llicència caducarà.
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Quart .tercers.

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

Cinquè .- Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:
Liquidació provisional núm. 201030816, amb el següent desglossament:
Per Impost sobre construccions, instal·lacions i obres ...................... 1.591,03 euros
Sense perjudici de les comprovacions que procedeixin sobre el cost real i efectiu de
l’obra, un cop finalitzada, i de les liquidacions que resultin convenients.
Sisè .-

Notificar els presents acords als interessats.

16. Desistiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per Sr.
dades protegides en quant a danys vehicle dades protegides, sense afectar la
resta de la reclamació i comunicar inici procediment
MOTIVACIÓ
En data 21 de gener de 2010 el Sr. dades protegides, en representació de
Interelevadors, S.L, va presentar escrit de reclamació patrimonial per danys causats
a habitatge del carrer dades protegides, número dades protegides i a tres vehicles
de la seva propietat, com a conseqüència de la caiguda d’arbres que es van produir
arrel de la tempesta ciclònica atípica ocorreguda el dia 24 de gener de 2009. Figura al
Registre general d’entrades amb el número d’anotació 2010001065.
Mitjançant instància de la mateixa data, 21 de gener de 2010, amb número d’anotació
2010001066, aporta documentació per incloure a la petició suara indicada.
Detectades deficiències a la sol·licitud, es va requerir a l’interessat mitjançant escrit
notificat en data 5 de febrer de 2010, per tal que les esmenés.
Mitjançant escrit registrat el dia 16 de febrer de 2010 amb el número d’anotació
2010002382 del registre general d’entrades, la representació de la reclamant presenta
escrit d’esmenes de les deficiències suara indicades.
El dia 12 de juliol de 2010 el secretari municipal va emetre la provisió que serveix de
motivació a la present resolució i que seguidament es reprodueix literalment:
“1. Respecte a l’esmena relativa a la legitimació:
A) Queda acreditada la titularitat de la finca del carrer dades protegides, número
dades protegides de Sant Quirze del Vallès.
B) Queda acreditada la titularitat dels vehicles dades protegides i dades protegides.
C) No queda acreditada la titularitat del vehicle matrícula dades protegides, el qual és
titularitat del Sr. dades protegides quan la reclamació es realitza en nom de
Interelevadors, S.L., per la qual cosa es proposarà en el moment procedimental
oportú tenir per desistit al sol·licitant quant a aquesta reclamació i en tot cas en
aquest acte se li declara decaigut en el tràmit d’esmena de deficiències.
2. Respecte a l’esmena relativa a la representació: la representació de la societat queda
acreditada.
3. Respecte de l’esmena relativa a la quantia dels danys, es té per declarada de manera
individualitzada.
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4. Sol·licitar informe, sobre les qüestions plantejades a la reclamació, a l’Àrea de Via
Pública, Transports i Serveis Urbans i al Servei de Policia Local. Aquests informes
s’hauran d’emetre en l’improrrogable termini de deu dies des de l’endemà de la recepció
de la notificació d’aquesta provisió. “
De conformitat amb els articles 42.4, 71 i 89 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (redactada conforme a la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, amb la incorporació de les modificacions vigents
introduïdes per la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre i per les lleis 4/1999, de 13
de gener, 24/2001, de 27 de desembre, 57/2003, de 16 de desembre, 62/2003, de 30 de
desembre, i interpretada quant als preceptes afectats per la sentència del Tribunal
Constitucional 50/1999, de 6 d’abril de 1999).
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Tenir per desistit el Sr. dades protegides, en representació de Interelevadors,
S.L, en la seva reclamació de responsabilitat patrimonial formulada el dia 21 de gener
de 2010, que figura al registre general municipal amb el número d’entrada
2010001065, quant a la reclamació relativa als danys produïts al vehicle dades
protegides, sense afectar la resta d’aquesta reclamació.
Segon. Comunicar a la reclamant, quant a la resta de danys reclamats i als efectes de
donar compliment als articles de la Llei 30/1992 indicats a la part expositiva, l’inici
d’aquest procediment de reclamació patrimonial, el termini per a resoldre i notificar el qual
és de 6 mesos. La manca de notificació de la resolució dins d’aquest termini té efectes de
silenci administratiu negatiu i suposa una desestimació de la pretensió del sol·licitant als
sols efectes de poder interposar els recursos que en dret corresponguin. L’instructor del
procediment és el secretari municipal, Josep González i Ballesteros.
Tercer. Notificar la present resolució a la representació de la reclamant i a l’asseguradora
de l’Ajuntament.

17. Assumptes sobrevinguts

17.1.

Acceptació de subvenció per l'activitat anomenada "Taller de creixement
personal" del Catàleg d'activitats d'igualtat i ciutadania 2010 de la
Diputació de Barcelona

ANTECEDENTS DE FET
L’any 2000, la Regidoria de Benestar mitjançant el Programa Dona va posar en
funcionament el servei d’assessorament per a dones al nostre municipi, gràcies al suport
de la Diputació de Barcelona.
Els primers anys van posar-se en funcionament els serveis de suport jurídic i psicològic,
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així com els programes d’activitats per a Dones (8 de març, Dia de les Dones i 25 de
novembre, Dia contra la violència de gènere) amb suport econòmic i tècnic de l’Oficina de
Promoció de les Polítiques d’Igualtat Dona - Home. Posteriorment es creà la Regidoria de
la Dona i l’any 2007 la Regidoria d’Igualtat, que des del març del 2009 és la Regidoria
d’Igualtat i Ciutadania. L’any 2007 s’aprovà el Pla municipal d’Igualtat entre dones i
homes, marc d’acció de les polítiques d’igualtat al nostre municipi, i es signà el conveni
de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per impulsar la figura de l’agent d’igualtat.
Enguany, un dels eixos principals de la política d’aquesta regidoria és la posada en
funcionament del Centre d’Informació i Recursos per a Dones, potenciant els serveis
d’atenció (psicològic i jurídic), les polítiques d’igualtat i la participació de les dones al
nostre municipi.
En data 15 d’abril de 2010, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat 2008-2010, es va sol·licitar a l’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat
Dona - Home de la Diputació de Barcelona una subvenció, pel procediment de concessió
directa, corresponent al 50% del cost de l’activitat “Taller de creixement personal” del
Catàleg d’activitats. Aquesta activitat va ser implementada durant el mes de maig en el
marc de la commemoració del Dia internacional d’acció per a la salut de les dones, amb
l’objectiu d’implementar les activitats que en el Pla anual té previst fer la Regidoria
d’Igualtat i Ciutadania.
Aquesta subvenció ens ha estat atorgada per import de 300€, segons notificació de la
Diputació de Barcelona, de data 2 de juny de 2010
Considerant l´informe favorable del Cap d’Àrea de Serveis Personals.
Considerant l´informe favorable d´intervenció (D.R)
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 38/2003 General 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 .- Acceptar la subvenció per a la realització d’activitats per a la promoció de la
igualtat entre dones i homes, per un import de 300 €, corresponent l’activitat anomenada
“Taller de creixement personal” amb Codi XBMQ 10/Y/66931 del Catàleg d’activitats
d’igualtat i ciutadania 2010, que ha estat realitzada durant el mes de maig al nostre
municipi amb motiu del Dia internacional d’Acció per a la Salut de les Dones.
Segon .- Incorporar els 300 euros a la partida pressupostària 5160-2300-2260901
corresponent a Activitats per la igualtat de la dona.
Tercer .- Notificar l´acceptació de la subvenció a l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la
Diputació de Barcelona i a l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès.

17.2.

Increment dels preus públics del Centre de Formació d'Adults Municipal
l'Olivera
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ANTECEDENTS DE FET
El Centre de Formació d’Adults Municipal, L’Olivera té una estructura de ordenança fiscal,
amb taxa per la utilització de serveis, instal·lacions i materials culturals municipals de
26,64 €, Tarifa 4. Cursos de Formació d’Adults. Per material (fotocopies) anual. Aquesta
estructura no s’ha modificat des de l’inici de l’escola al 1983.
Pel proper curs 2010-2011 l’escola realitzarà importants canvis com: el trasllat a un nou
local adaptat en la seva totalitat d’espais en un equipament educatiu, l’increment
d’alumnat i grups classe motivat per les necessitats de formació en aquest moments de
crisis d’un major nombre de ciutadans i ciutadanes de Sant Quirze del Vallès i la
contractació d’un nou professor/a a mitja jornada.
D’acord amb aquest canvis i tenint en compta la proposta del claustre del professorat de
l’escola indicant la pujada dels preus dels cursos, es fa necessari un increment en la
recaptació dels ingressos per alumne i curs per adaptar el preus a la nova realitat dels
programes docents i poder fer front a la contractació de mitja jornada d’un professor/a.
En l’actualitat el centre té una previsió d’ingressos de 9.910,08 € anuals per un nombre
d’alumnes de 372, amb la nova proposta les previsions serien la d’adaptar les previsions
d’ingressos a la quantitat de 25.000, €, provinent la quantitat d’increment de preus i
alumnes.
L’increment que es proposa s’ha extrec de fer la comparativa de tarifes de preu públics de
vuit municipis amb escoles municipals de formació d’adults: Montgat, Montmelò, Castellar
del Vallès, Sant Celoni, Tiana, Masnou, Arbúcies i Caldes de Montbui, amb curs similars,
donant el quadre següent:
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Castellar
Cursos
L/F

SANT

Q
SQV

Montgat Montmeló

del V.

Sant
Celoni

Tiana

Masnou Arbúcies Caldes

FORMACIÓ
BÀSICA

26,64

0,00

96,00

56,00

20,44

30,00

28,00

40,50

GES

26,64

64,50

120,00

83,00

68,97

62,00 120,00 141,00

80,70

PPACFGM

26,64

120,00

83,00

68,97

62,00 150,00

80,70

PPACFGS

26,64

120,00

151,00

171,67

150,00

50,00

ANGLÈS I A

26,64

96,00

76,00

128,75

100,00

52,00

ANGLÈS I B

26,64

96,00

76,00

100,00

52,00

ANGLÈS B A

26,64

96,00

76,00

100,00

52,00

ANGLÈS B B

26,64

96,00

76,00

100,00

52,00

ANGLÈS CF

26,64

96,00

76,00

100,00

52,00

CATALÀ BÀSIC

26,64

96,00

56,00

100,00

INFORMATICA 1

26,64

96,00

76,00

9,20

100,00

INFORMÀTICA 2

26,64

96,00

76,00

199,26

100,00

INFORMATICA 3

26,64

96,00

76,00

INFORMÀTICA 4

26,64

96,00

MANUALITATS

26,64

96,00

TALLER
MEMÒRIA

26,64

96,00

FRANCÈS

26,64

CATALÀ INICIAL

26,64

14,71

28

CASTELLÀ
INICIAL

26,64

9,2

28

80,70

100,00
100,00
66,42

I adaptant la proposta de la nostra escola per sota de la mitjana resultant del conjunt de
les 8 escoles analitzades establint els criteris d’un increment moderat de 8,36 €, resultant
d’un primer preu unitari de taxa per material i cost de curs de 35,00 € en la formació
inicial, bàsica i secundària obligatòria. De 13,36 € resultant d’un segon preu unitari de
taxa per material i cost de curs de 40,00 € pels tallers de manualitats. De 33,36 €
resultant d’un tercer preu unitari de taxa per material i cost de curs de 60,00 € pels cursos
especialitzats d’anglès, informàtica i cicles formatius, d’acord amb l’interés públic de
l’activitat del centre
FONAMENTS DE DRET
Article 22 de la Llei de bases de règim local
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Declarar l’activitat del Centre de Formació d’Adults Municipal d’interès públic
Segon.- Aprovar les tarifes dels preus públics pels cursos del Centre de Formació
d’Adults Municipal, L’Olivera, pel curs 2010-2011 següent:
Cursos SANT Q L/F

Preu públic del curs 2010-2011

FORMACIÓ BÀSICA

8,36 €

GES

8,36 €

PPACFGM

33,36 €

PPACFGS

33,36 €

ANGLÈS I A

8,36 €

ANGLÈS I B

8,36 €

ANGLÈS B A

33,36 €

ANGLÈS B B

33,36 €

ANGLÈS CF

33,36 €

CATALÀ BÀSIC

8,36 €

INFORMATICA 1

33,36 €

INFORMÀTICA 2

33,36 €

INFORMATICA 3

33,36 €

INFORMÀTICA 4

33,36 €

MANUALITATS

13,36 €

TALLER MEMÒRIA

8,36 €

FRANCÈS

8,36 €

CATALÀ INICIAL

8,36 €

CASTELLÀ INICIAL

8,36 €

31/34

Tercer.- Comunicar aquest acord a Serveis Econòmics de l’Ajuntament i procedir a l seva
exposició i publicació al tauler de l’Ajuntament, a la web municipal i als diaris oficials
BOPB i DOGC.

17.3.

Acceptació de la subvenció de la Direcció General de Recursos
Educatius, curs 2009-10, per import de 244.800,00€, pel funcionament de
l'escola bressol municipal El Patufet.

ANTECEDENTS DE FET
En data 12 de març de 2008 es va signar el conveni per la creació de l’escola bressol
municipal El Patufet, entre l’Ajuntament de Sant Quirze i el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, i en data 9 de febrer de 2009 es va signar també l’addenda del
conveni abans indicat, en la qual es reconeixen els efectes retroactius fins l’1 de
setembre de 2007, a la data d’efectes del conveni de 12 de març.
La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu ens ha comunicat, en data 6-710, Registre d’Entrada 2010009933 del 13-7-10, que ens ha estat atorgada la subvenció
per al curs 2009-2010, per import total de 244.800,00€. La Resolució del Conseller
d’Educació, de data 7-6-10, indica que, en base a la Llei 26/2009 de 23 de desembre, en
el seu article 38, per poder tramitar aquesta subvenció caldrà formalitzar el conveni que
ens adjunten i procedir a la seva signatura. Un cop subscrit aquest conveni ens serà
abonat l’import de la bestreta del 80% de la subvenció: 195.840,00 €
La tramitació del 20% restant (48.960,00 €) es farà quan es justifiqui el cost del servei del
curs escolar, abans del 30 de setembre.
Considerant l’informe de la tècnica d’Educació de data 15 de juliol de 2010,

FONAMENTS DE DRET
-

Articles 239 al 241 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 118 al 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny de 1995

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar la subvenció de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu
del Departament d’Educació per import de 244.800 €, i el redactat del conveni adjunt, a
subscriure entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
d’Educació i l’Ajuntament de Sant Quirze, per a la formalització de la subvenció per al
funcionament de Centres Educatius de Primer Cicle d’Educació Infantil de titularitat
municipal, curs 2009-10.
Segon.- Facultar a l’Alcaldessa per a la signatura del conveni abans indicat i la
documentació que se’n derivi.
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Tercer.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Recursos del Sistema
Educatiu del Departament d’Educació de la Generalitat i als Serveis Econòmics de
l’Ajuntament.
Quart.- Informar a la Generalitat de Catalunya que de conformitat amb el cartipàs
municipal de l’Ajuntament de Sant Quirze, la competència de l’acceptació de subvencions
recau en la Junta de Govern Local.

17.4.

Atorgament gratuïtat abonament familiar temporada piscina estiu de les
Fonts

ANTECEDENTS
A la vista de l’informe social emes per les educadores socials en data 16 de juliol de
2010, en relació a l’exempció de pagament de la quota d’abonament familiar de la
temporada d’estiu de la piscina de Les Fonts, en el qual valora positivament aquesta
possibilitat, donada la situació socioeconòmica de les famílies i el correcte compliment
dels acords signats en el pla de treball de millora redactada entre els serveis socials
municipals i les famílies.
Atès el que disposa l’Ordenança Fiscal núm. 4.11, Taxa per la utilització dels béns,
instal·lacions municipals i prestació de serveis d’esports i cursets, en l’article 4 apartat 4,
que contempla la possibilitat d’atorgar la gratuïtat o reducció de l’import de la taxa, en
atenció a raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic, de cada utilització i/o de
les persones obligades al pagament.
Considerant l’informe favorable del servei d’esports de data 19 de juliol de 2010.

FONAMENTS DE DRET
-

Ordenança Fiscal núm. 4.11, reguladora de la Taxa per la utilització dels béns,
instal·lacions municipals i prestació de serveis d’esports i cursets, article 4.4.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Atorgar la gratuïtat de l’abonament familiar de la temporada d’estiu de la piscina
municipal de Les Fonts, de la taxa per la prestació de serveis d’esports i cursets regulada
a la vigent ordenança fiscal núm. 4.11, a les següents unitats familiars:
1. dades protegides – dades protegides
2. dades protegides
3. dades protegides
1. dades protegides – dades protegides
2. dades protegides
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dades protegides – dades protegides
dades protegides
dades protegides
dades protegides
dades protegides
dades protegides
dades protegides – dades protegides
dades protegides – dades protegides
dades protegides – dades protegides
dades protegides
dades protegides
dades protegides
dades protegides – dades protegides
dades protegides
dades protegides
dades protegides
dades protegides
dades protegides

Segon.- Comunicar aquest acord als Serveis Socials municipals.

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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