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

CIU
PSC
PSC
CIU
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Pep Llamas i Gironés

CIU

PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARI
Joan Cabré Gascón.
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.

1. Aprovació del reemborsament al Servei d'Ocupació de Catalunya de l'excedent
no gastat de la subvenció de Plans Extraordinaris d'Ocupació
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 9 de juny de 2010 el SOC comunica a l’Ajuntament de Sant Quirze
l’atorgament d’un total de 157.487,96 euros per tal de desenvolupar els Plans
Extraordinaris d’Ocupació durant els exercicis 2010 i 2011.
2. A l’inici del projecte, el SOC avança la totalitat de la subvenció, ingressant-la en
aquesta corporació.
3. Degut a períodes en que les persones contractades han estat de baixa, el dia de vaga
del passat novembre de 2010, i la indemnització per finalització de contracte, tots
conceptes no imputables a la subvenció, s’ha de retornar al SOC la quantitat de
6.246,67 euros que no ha estat gastada en aquest projecte
FONAMENTS DE DRET
•

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

•

Ordre TRE/84/2010, de 22 de febrer, per la qual s’estableixen les bases reguladores i
la convocatòria per a la realització de plans extraordinaris d’ocupació local ,
modificada per l’Ordre TRE/213/2010, de 9 d’abril.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el reemborsament al Servei d’Ocupació de Catalunya de l’excedent no
gastat de la subvenció de Plans Extraordinaris d’Ocupació que ascendeix a un total de
6.246,67 euros, distribuïts com s’indica a continuació:

DESPESES SALARIALS
Número Expedient

Subvenció

Justificat

2010Y7X330419/01

27.997,70

26.265,46

2010Y7X330419/02

55.995,41

55.123,35

2010Y7X330419/03

27.997,70

25.735,67

Diferència
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2010Y7X330419/04

6.999,43

6.587,04

2010Y7X330419/05

6.999,43

6.587,04

2010Y7X330419/06

6.999,43

6.587,04

2010Y7X330419/07

13.998,86

13.767,17

Segon.- Notificar el present acord als interessats.

2. Contractació d'una operació de tresoreria de 500.000,00 Euros.
ANTECEDENTS DE FET
Des de la Tresoreria municipal es preveu un desajustament temporal entre els
cobraments dels drets reconeguts i els pagaments de les obligacions contretes durant els
primers mesos de l’exercici.
A fi i efecte de fer front a aquesta manca de liquiditat temporal, provocada pel volum de
drets pendents de cobrament i pel calendari fiscal dels tributs, ja s’ha renovat la pòlissa
de tresoreria per un import de 1.000.000,00 d’euros contractada amb el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria.
Malgrat aquesta primera renovació, es fa necessari la renovació de la segona pòlissa de
Tresoreria contractada fins ara amb BANESTO per 1.000.000,00 d’euros, raó per la qual,
l’Alcaldessa, mitjançant providència del vint i tres de febrer, va instar l’inici de l’oportú
expedient.
Una vegada l’entitat BANESTO ha desestimat la renovació, s’ha iniciat un procés del que
finalment només s’ha rebut una oferta per 500.000,00 euros per part de Banco
Santander.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal
FONAMENTS DE DRET
Articles 48 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 14.3 del Reial Decret - Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Únic.- Procedir a concertar una operació de tresoreria per l’import de 500.000,00 Euros
amb l’entitat Banco Santander en les condicions següents:
-

Import: 500.000,00 EUROS.
Tipus d’ interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 2,75 %.
Termini: fins el 31 de desembre de 2011.
Periodicitat trimestral.
Comissió obertura 0,50 %.
Comissió per no disposició 0,10 % trimestral.

3. Aprovació del conveni entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament per a la cessió d'un espai per realitzar un concurs de graffitis
ANTECEDENTS DE FET
En el marc de la campanya de civisme “Si volem, si podem, si civisme”, l’ajuntament té la
voluntat de promoure accions de caire cívic per millorar la convivència.
0.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el conveni de col·laboració entre Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès que diu el següent:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS I FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
A Sant Quirze del Vallès, a 18 de març de 2011
D’una part la I·Ima. Sra. Montserrat Mundi, alcaldessa de Sant Quirze del Vallès.
De l’altra part, el Sr. dades protegides, president del Consell d’Administració de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (en endavant FGC)
Ambdues parts,
MANIFESTEN:
Que FGC és un ens públic, depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya que té com objectiu, entre d’altres, la missió de gestionar amb
eficiència i eficàcia els serveis i les infraestructures que li han estat assignades com a
empresa pública, amb la finalitat de contribuir a la millora de la mobilitat a Catalunya.
Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és un ens públic que té com a objectiu, entre
d’altres, promoure accions de caire cívic per tal de millorar la convivència.
Que FGC dóna servei ferroviari a la ciutat de Sant Quirze del Vallès i totes dues
institucions estan mútuament interessades en aprofitar les sinèrgies que les seves
respectives activitats poden generar.
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ACORDEN:
1. Que FGC col·laborarà amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en la promoció
del civisme a la població, amb la cessió d’un espai per realitzar un concurs de
graffitis, sota el lema “Civisme vol dir llibertat per a tots”.
2. Que l’espai que FGC cedeix per a la realització dels graffittis és la base del pont
de la via d’FGC situat al Passeig del Colomer, amb una superfície de 94,20
metres quadrats distribuïts en les dues parets interiors que sustenten el pont
esmentat.
3. Que FGC es compromet a habilitar i higienitzar l’espai destinat al concurs amb
l’objectiu de deixar-lo en les condicions òptimes.
4. Que l’Ajuntament de Sant Quirze garantirà la seguretat de tots els participants i
organitzadors i habilitarà l’espai i l’entorn durant la realització de la jornada.
5. Que la data de realització del concurs serà els diumenges 3 i 10 d’abril de 2011,
de 10h a 19h.
6. Que tant l’Ajuntament de Sant Quirze com FGC es comprometen a fer divulgació
pública del concurs mitjançant els mitjans d’informació propis, via mitjans de
comunicació, pàgines web i xarxes socials.
7. Que tant l’Ajuntament de Sant Quirze com FGC estableixen unes bases que
regularan les condicions de participació, així com la selecció dels guanyadors/es.
Segon .-

Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni el proper 18 de març.

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