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

CIU
PSC
CIU
PSC
CIU
CIU

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

1. Aprovació actes
S’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió ordinària de 7 de març
de 2011 i sessió extraordinària d’11 de març de 2011.

2. Extinció concessió funerària nínxol 120 2ª fila del bloc B
ANTECEDENTS DE FET
Aquest informe recau sobre la declaració d’extinció de la concessió funerària del nínxol
núm. 120 2ª fila del bloc B amb reversió del nínxol a favor de l’Ajuntament per tàcita
renúncia.
Instruït l’expedient corresponent, d’acord amb l’informe del cap d’Àrea de Serveis
Personals de data 2 de març de 2011.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 2/1997, de 3 d’abril, reguladora del Serveis Funeraris
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
La vigent Ordenança municipal reguladora dels serveis de cementiri i funeraris

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Únic.- Declarar extingida la concessió funerària del nínxol número 120 2ª fila del bloc B
amb reversió del nínxol a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, i procedir al trasllat de
les restes a la fossa comuna.

3. Proposta Acord conveni Diputació de Barcelona pel Portal d'entitats
ANTECEDENTS DE FET
L’ Oficina de Participació Ciutadana de l’Àrea d’igualtat i Ciutadania de la Diputació de
Barcelona té, entre les seves finalitats, afavorir els mecanismes de participació ciutadana
i fomentar l’articulació del moviment associatiu en l’àmbit local.
El teixit associatiu de les ciutats ha d’aprofitar les oportunitats que les tecnologies de la
informació i la comunicació posen al seu abast. La Diputació de Barcelona entén que
Internet ha de ser una eina al servei dels municipis perquè aquests dinamitzin i enforteixin
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el seu teixit associatiu. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona endegà el Portal
Provincial de les Entitats de Barcelona.
El projecte es posa en marxa al 2006 amb el disseny de la plataforma tecnològica que
sustenta el Portal i s’inicia una fase pilot amb 9 municipis. Superada aquesta fase l’any
2007 s’obre el projecte a la resta d’ens locals de la província.
L’any 2009 l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès manifesta a la Diputació de Barcelona
l’interés del municipi per formar part del projecte del Portal Provincial. En data 9 de
novembre de 2009 es signa el conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès per al desenvolupament del Portal Associatiu Municipal. Aquest
conveni tenia una durada fins al 31 de desembre de 2010.
Finalitzat el termini de durada d’aquest primer conveni, la Diputació de Barcelona a través
de l’Oficina de Participació Ciutadana, obre un nou període de col·laboració per aquest
any 2011 per als Ajuntaments ja inscrits al Portal. Aquest nou conveni tindrà una durada
des de la data de signatura fins al 31 de desembre de 2011.
FONAMENTS DE DRET
Decret 2011/561 de 21 de febrer de 2011 del diputat delegat de Participació Ciutadana,
Sr. Xavier Amor Martín, Llei General de Subvencions 38/2003 de 17 de novembre i el seu
Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006 de 21 de juliol,
Articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar el redactat del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès pel desenvolupament del portal municipal d’entitats en el marc
del projecte Portal Provincial de les entitats de Barcelona que tindrà una durada des de la
data de signatura fins al 31 de desembre de 2011, que s’adjunta com annex
Segon.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura del conveni
Tercer.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona

4. Aprovació de les Bases reguladores particulars de la convocatòria de
subvencions a entitats i associacions en matèria de serveis a les persones
ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient corresponent, i d’acord amb l’informe de la tècnica de la Unitat de
Participació Ciutadana de data 9 de març de 2011.
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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.

-

Bases generals per a l’atorgament de subvencions aprovades pel Ple de
l’Ajuntament el 26 de maig de 1999.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovació de les Bases reguladores particulars de la convocatòria de
subvencions a entitats i associacions en matèria de serveis a les persones i clàusules
específiques d’annexes, que s’adjunten com annex:
Segon .-

Aprovar els documents comptables d’autorització de les despeses següents:
Import
62.471,00 euros
4.000,00 euros
22.000,00 euros
6.000,00 euros
3.005,00 euros
1.000,00 euros
700,00 euros
6.000,00 euros
600,00 euros

Partida pressupostària 2011
5150.3400.4790000
5150.3400.4800000
5110.3340.4800000
5130.2320.4800000
5131.2300.4800000
5170.2320.4800001
5180.3130.4800000
5121.2320.4800000
5160.2300.4800000

Tercer.- Publicar les presents bases al Butlletí Oficial de la Província , a l’efecte d’inici del
procés de sol·licitud de subvenció, que serà d’un mes a partir de l’endemà de la seva
publicació.

5. Sol·licitud a la 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 2010-2011 - 2n termini.
ANTECEDENTS DE FET
1. Amb data 1 de març de 2010 el Departament d’Educació de la Generalitat va publicar
l’ORDRE EDU/123/2010 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 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 durant el curs 2010-2011
2. Amb data 19 de juliol de 2010 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
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esmentats ajuts a les famílies que tinguin nens escolaritzats a l’Escola Bressol Municipal
El Patufet.
3. A la convocatòria de setembre es van presentar 7 sol·licituds que van ser trameses a la
Generalitat i aprovades amb data 16 de desembre de 2010.
4. En el segon termini d’aquesta convocatòria, tal com estableixen les bases abans
esmentades en el període de l’1 al 12 de març, s’han presentat 2 noves sol·licituds que
han estat convenientment estudiades i valorades pels responsables tècnics de la Unitat
d’Educació de l’Ajutament
Considerant l’informe de la tècnica d’Educació de data 14 de març de 2011,
FONAMENTS DE DRET
-

Artícle 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

-

Artícles 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:
Primer.- Acollir-se al segon termini de la convocatòria d’ajuts del Departament d’Educació
de la Generalitat i sol·licitar una subvenció per a les famílies, amb nens escolaritzats a
l’Escola Bressol Municipal, que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides
durant el curs 2010-2011, d’acord amb les Bases publicades a l’ORDRE EDU/123/2010
d’1 de març
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, a l’Escola Bressol Municipal, als Serveis Econòmics de l’Ajuntament, i a les
famílies sol·licitants.

6. 56/08- Ampliació termini per complir requeriment de deficiències llicència
ambiental per instal·lar activitat d'exposició, venda i taller de reparació
d'automòbils, al c/. Carrasco i Formiguera, 22
ANTECEDENTS DE FET
En data 18 de juny de 2010, Alexis Sarró en representació de SOLMOBIL, S.A., amb
NRG: 2010008755, sol·licita a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, ampliació del
termini per complir els requeriments urbanístics derivats de l’expedient núm. 56/08 de
concessió de llicències d’activitats.
Que atesos els informes urbanístics, no sembla haver inconvenient tècnic per que es
concedeixi l’ampliació del termini sol·licitat.
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FONAMENTS DE DRET
L’ampliació del termini per executar l’adequació es fonamenta en el que preveu l’article
53.2 de la 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
Atesos els articles 21.1.q) i 21.3 de la 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; i el Decret 502S/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,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Concedir a la societat SOLMOBIL, SA, l’ampliació del termini per un màxim de 2
mesos, a comptar des de la notificació de la resolució, per aportar els documents i
requisits necessaris per poder complir els requeriments urbanístics en l’expedient
d’activitats núm. 56/08.
Segon.- Notificar els presents acords als interessats.

7. 57/08. Ampliació termini per complir requeriment de deficiències llicència
ambiental per instal·lació de taller de reparació de vehicles al c/. Carrasco i
Formiguera, 20 bis
ANTECEDENTS DE FET
En data 18 de juny de 2010, Alexis Sarró en representació de SOLMOBIL, S.A., amb
NRG: 2010008755, demana ampliació del termini per complir els requeriments urbanístics
derivats de l’expedient núm. 57/08 de concessió de llicències d’activitats.
Que atesos els informes urbanístics, no sembla haver inconvenient tècnic per que es
concedeixi l’ampliació del termini sol·licitat.
FONAMENTS DE DRET
L’ampliació del termini per executar l’adequació es fonamenta en el que preveu l’article
53.2 de la 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
Atesos els articles 21.1.q) i 21.3 de la 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; i el Decret 502S/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,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Concedir a la societat SOLMOBIL, SA l’ampliació del termini per un màxim de 2
mesos, a comptar des de la notificació de la resolució, per aportar els documents i
requisits necessaris per poder complir els requeriments urbanístics en l’expedient
d’activitats núm. 57/08.
Segon.- Notificar els presents acords als interessats.

8. Assumptes sobrevinguts
8.1.

Ratificar decret llicència urbanística SOLIMBAR, S.L. per deconstrucció
de la fàbrica de COBEGA, S.A.

ANTECEDENTS DE FET
En data 14 de març de 2011, el Sr. JOSÉ DOMINGUEZ GOYE, en representació de
SOLINBAR, S.L. ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (N.
RGE:2011004205) llicència urbanística per deconstrucció de la fàbrica COBEGA, S.A. a
Av. Egara, s/n al Polígon Industrial Can Casablancas, d’aquest municipi.
Per decret número 2011000635, de 21 de març de 2011, del regidor delegat de l’Àrea de
Territori, Seguretat Ciutadana i Noves Tecnologies s’ha atorgat la llicència urbanística
sol·licitada, amb subjecció a les condicions tècniques i jurídiques que consten als
informes tècnics i jurídic i al propi decret de concessió.
FONAMENTS DE DRET
Atès l’article 23.2.b. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i de conformitat amb l’article 3.2.j..1 del cartipàs municipal, tots dos textos normatius en
la seva redacció vigent.
DISPOSICIÓ
Ratificar el decret número 2011000635, de 21 de març de 2011, del regidor delegat de
l’Àrea de Territori, Seguretat Ciutadana i Noves Tecnologies, el qual té el contingut literal
següent:
“ANTECEDENTS DE FET
En data 14 de març de 2011, JOSÉ DOMINGUEZ GOYE, en representació de
SOLINBAR, SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
(N.RGE.:2011004205) llicència urbanística per deconstrucció de la fàbrica Cobega, SA
a Av. Egara, s/n. al Polígon Industrial Can Casablancas, d’aquest municipi.
A la sol·licitud de llicència s’adjunta projecte amb les següents dades:
Redactor: Luis Garcia Remolar, arquitecte
Núm. Col·legiat: 7803
Núm de visat: ALH625
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Data del visat: 09/03/2011
L’arquitecta tècnica municipal ha emès informe tècnic favorable en data 18/03/2011 del
qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística d’aplicació, amb les
següents consideracions:
Aportar la següent documentació abans del inici de les obres o en un termini màxim de 15
dies des de l’atorgament de la llicència:
1. Justificació del compliment de la normativa reguladora dels enderrocs i altres residus
de la construcció (Contracte d’acceptació de residus).
2. Justificació del compliment de la normativa específica quan manipulació i tractament
de residus especials i adjunti certificat de que l’empresa encarregada d’executar l’obra
figura en el RERA (registre d’empreses amb risc d’amiant).
3. Justificació del sol·licitant i/o el seu constructor disposa de pòlissa d’assegurança en
cobertura de la responsabilitat civil que es generi per l’execució de l’obra, amb un capital
mínim assegurat per valor de 300.000€.
Altres condicions:
4. Caldrà constituir un dipòsit d’un aval bancari, per tal de garantir la reposició dels
elements urbanístics afectats per l’obra (paviments, mobiliari urbà, serveis, etc) en el
tram on està situada la parcel·la, per import de 6.000 € a retornar prèvia inspecció
dels serveis tècnics municipals.
Si és necessari fer la reposició dels elements urbanístics afectats per les obres es
realitzarà d’acord amb els criteris que s’indiquen:
Els materials per la reposició del paviment de la vorera, la vorada i la rigola seran
del mateix tipus i característiques que els existent (dimensions, resistència, color,
tonalitat, etc.).
- Es refarà el paviment en tota l’amplada de la vorera.
- El reblert de la rasa en el tram que correspon a la vorera s’executarà amb material
granular (tot-ú natural) compactat al 98% del PM.
En el supòsit que les obres es realitzin, en la totalitat o en part en l’asfalt s’ha de
comunicar als serveis tècnics municipals, i efectuar la reparació de la capa
d’adherència i rodadura en tota la longitud de la rasa efectuada i en l’amplada total del
carrer.
-

5. En l’execució de les obres caldrà garantir la circulació rodada i de vianants, raó per la
qual caldrà disposar-se les corresponents proteccions i senyalitzacions d’acord amb la
Policia local.
6. Comunicar la data d’inici dels treballs a la Policia local i a l’Àrea de Territori d’aquest
Ajuntament.
7. Per la col·locació de contenidors, saques o qualsevol altre element a la via pública
s’haurà de sol·licitar, a l’Àrea de Seguretat Ciutadana (Policia local), la corresponent
autorització.
4. Atès l’informe del cap de l’Àrea de Territori.
La lletrada de l’Àrea de Territori ha emès informe jurídic favorable el dia 21/03/2011.
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 188.2 del el Text Refós de la Llei
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d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 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 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 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 187 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 188 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, els articles 234 i ss del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel
Decret 305/2006, de 18 de juliol ; i 89.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals.
- Atès el contingut de l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya,
no existint incompatibilitat entre la sol·licitud de la llicència d’enderroc i l’aprovació de
l’intrument de modificació del planejament general en el sector, de manera que aquest
serà necessari per poder desenvolupar les seves prescripcions una vegada aprovat
definitivament.
DISPOSICIÓ
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Territori, actuant per delegació de l'alcaldessa, de
conformitat amb el cartipàs vigent, resol:
Primer. Atorgar la llicència d’obres menors a JOSÉ DOMINGUEZ GOYE, en
representació de SOLINBAR SL per deconstrucció de la fàbrica Cobega, SA al Polígon
Industrial Can Casablancas a AV EGARA, s/n. d’aquest municipi, amb subjecció a les
condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se li uneix com a annex.
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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. La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Cinquè. Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:
Liquidació provisional núm. 201126985 / 0, amb el següent desglossament:
Per Impost sobre construccions, instal·lacions i obres ............................. 12.554,78 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. “

8.2.

Bases reguladores específiques per a la provisió, per promoció interna,
de 21 places d'administratiu/va de la plantilla de funcionaris, de l'escala
d'administració general, subescala administrativa (C1).

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar les BASES REGULADORES específiques i convocar la provisió, per
promoció interna, de 21 places d’administratiu/va de la plantilla de funcionaris, de l’escala
d’administració general, subescala administrativa (C1), en els termes següents:
«1. Definició i objecte de la convocatòria
1.1 La convocatòria té per objecte proveir mitjançant concurs-oposició per promoció
interna 21 places d’administratiu/va vacants de la plantilla de funcionaris, de l’escala
d’administració general, subescala administrativa (C1.
1.2 L’accés a les places d’administratiu/va comportarà l’amortització de les places i llocs
d’auxiliar administratiu/va d’acord amb el previst a la plantilla i el catàleg de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès aprovats pel Ple de la corporació en data 23 de desembre de
2010 i publicat al BOP de 08/02/11.
1.3 Els i les funcionaris/àries que promocionin romandran en el lloc de treball de contingut
substancialment coincident amb l’equivalent al que ja ocupen segons el catàleg i els
altres instruments vigents en matèria de classificació i adscripció del personal de la
plantilla municipal.
2. Requisits específics dels aspirants
2.1 Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits
següents:
a) Tenir ciutadania espanyola, sense perjudici del que preveu l’art. 57 de l’Estatut Bàsic
dels Empleats Públics sobre l’accés a l’ocupació pública de nacionals d’altres estats.
b) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
c) Haver complert 16 anys i no haver superat l’edat de la jubilació forçosa.

10/18

d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les
Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les
Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta especial per a treballs o
càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per
a exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral,
en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'altre Estat, no
trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció
disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes
l'accés a la funció pública.
e) Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic, equivalent o superior.
f) Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari/ària de carrera o
contractat/da laboral fix/a amb plaça d’auxiliar administratiu/va del grup de titulació C2
a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
2.2 Als efectes del requisit de titulació previst a l’apartat e) del punt anterior, s’estarà a lo
establert per la disposició addicional vint-i-dosena de la Llei 30/ 1984 respecte de la
dispensa de grau.
3. Presentació d'instàncies i justificació dels mèrits al·legats
3.1 Les persones aspirants a prendre part a la convocatòria hauran de fer-ho constar
mitjançant model normalitzat establert a tal efecte.
3.2 Les sol·licituds han d'anar acompanyades de:
 Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor.
 Fotocòpia dels títol acadèmic corresponent.
 Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs.
 Justificant d’haver liquidat les taxes corresponents a drets d’examen previstes a les
Ordenances Fiscals.
3.3 Als efectes anterior, d’acord amb l’art. 25.4 de la Llei 26/2010, les persones aspirants
no han de presentar els documents que ja es trobin en poder de l’Ajuntament, si bé en
aquest cas se’ls pot requerir perquè facilitin tota la informació necessària per completar el
seu expedient.
4. Admissió de les persones aspirants
4.1 Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcaldessa o la regidora amb
delegació segons cartipàs municipal, dictarà dins del termini màxim d'un mes un decret
amb el contingut següent:
a) Aprovació del llistat d'aspirants admesos i exclosos: aquest llistat indicarà pel que fa
als exclosos la causa de l'exclusió i si aquesta és o no esmenable.
b) Atorgament als/les sol·licitants, quan les seves sol·licituds incorrin en deficiències
esmenables, d'un termini de deu dies hàbils perquè procedeixin a corregir-les, amb
l'advertiment que la desatenció d'aquest requeriment comportarà que es declari la
caducitat de la seva sol·licitud.
c) Nomenament de les persones que integraran el tribunal qualificador, conforme a la
base cinquena.
d) Fixació del lloc, data i hora de constitució del tribunal i de l'inici de la celebració de les
proves.
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4.2. El decret serà exposat per edicte durant el termini de deu dies hàbils al tauler
municipal i a la web de la corporació. El termini d'esmena de deficiències conclourà
després de deu dies hàbils des de la darrera d'aquestes publicacions.
Transcorregut el termini per a l'esmena de deficiències, l'alcaldessa o regidora delegada
en un nou termini d'un mes dictarà un nou decret pel qual declararà admesos els
aspirants inicialment exclosos que hagin corregit adequadament les deficiències i
exclosos definitivament aquells que no hagin atès el requeriment adreçat a aquell efecte.
Aquest acte no es dictarà quan totes les persones aspirants hagin estat declarades
admeses al primer decret.
5. Tribunal qualificador
5.1 El tribunal qualificador del concurs oposició ha d'estar constituït, per funcionaris de
carrera, de la manera següent:
- President: Un funcionari municipal.
- Vocals:
Dos tècnics especialitzats en la matèria designats per la corporació.
Un membre proposat per l’Escola de l’Administració Pública de Catalunya.
- Secretari/ària: Un funcionari/ària de l’Ajuntament que actuarà amb veu i sense vot.
El tribunal ha d'estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser
designats conjuntament amb els titulars. El president i els vocals han de pertànyer com al
grup de titulació C1 o superior.
5.2 Els òrgans de representació del personal de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
podrà designar un dels seus membres, amb la condició de funcionari, per assistir a les
deliberacions del tribunal, amb veu i sense vot.
6. Procés de selecció
6.1 La selecció consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits
o nivell d’experiència relacionats amb la tasca professional a exercir i en la superació de
les proves corresponents. La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicarse per superar els exercicis de la fase d’oposició.
6.2 Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no
compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major,
seran definitivament exclosos del procés selectiu.
7. Fase d’oposició
La fase d’oposició tindrà caràcter obligatori i consistirà en les següents proves: Prova de
coneixements teòrics, prova de coneixements de la llengua catalana i exercici pràctic.
7.1 Prova de coneixements teòrics. Els i les aspirants hauran de contestar un qüestionari
de 25 preguntes amb respostes alternes, proposades pel tribunal. Aquesta prova s'haurà
de resoldre en el temps màxim d’una hora.
L’exercici puntua de 0 a 5 punts i és eliminatori. Cada resposta correcta val 0,20 punts.
Les respostes incorrectes no descomptaran. Per tal de superar la prova s’haurà de treure
una nota mínima de 2,5 punts.
7.2 Prova de coneixements coneixements de la llengua catalana. L’exercici ha de
permetre valorar si es tenen els coneixements propis del nivell de suficiència de català
(C) i consta de dues parts.
Per tal de realitzar aquest exercici, l’Ajuntament sol·licitarà la preparació de la prova a
l’Escola de l’Administració Pública de Catalunya i, comptarà per a la supervisió i correcció
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de l’exercici amb personal docent del Consorci per a la Normalització Lingüística de Sant
Quirze del Vallès.
Resten exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que acreditin
documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de
nivell de suficiència de català (C) de la Direcció General de Política Lingüística del
Departament de Cultura, equivalent o superior, d’acord amb l’Ordre PRE/228/2004, de
21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de
coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.
Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova les persones aspirants que
hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de funcionaris de
carrera o personal laboral fix de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en què hi
hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la
prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d’ocupació.
Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i serà qualificada com a apte o no apte.
7.3 Exercici pràctic. Aquest exercici és eliminatori i té la finalitat d’avaluar la capacitat
d’aplicació dels coneixements teòrics, els recursos i les aptituds professionals en un cas
pràctic relacionat amb les funcions pròpies de la plaça objecte de la convocatòria.
Els i les aspirants hauran de desenvolupar per escrit un supòsit a escollir entre tres
propostes elaborades pel tribunal. Aquesta prova s'haurà de resoldre en el temps màxim
de d’una hora. L’exercici puntua de 0 a 5 punts i és eliminatori. Per tal de superar la
prova s’haurà de treure una nota mínima de 2,5 punts.
8. Fase de Concurs
8.1 En aquesta fase es valoraran els mèrits que les persones aspirants hagin al·legat i
acreditat i d'acord amb els barems que consten a l’Annex 2 d’aquestes bases.
8.2 La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a 5 punts.
8.3 El càlcul dels mèrits es farà, per part del tribunal, respecte de les persones aspirants
que hagin superat la fase d’oposició.
9. Qualificacions i proposta de nomenament
9.1 No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants superior al
de les places convocades.
9.2 La qualificació final de cada persona aspirant s'obté sumant, a les qualificacions
obtingudes a la fase d'oposició, les obtingudes a la fase de concurs.
9.3 Terminada la qualificació, el tribunal publicarà la relació persones aprovades per
l’ordre de puntuació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la web municipal.
9.4 El tribunal remetrà aquesta relació a la Presidenta de la Corporació per a què realitzi
el corresponent nomenament. Al mateix temps, li remetrà l’acta de la darrera sessió on
hauran de figurar també, per ordre de puntuació, totes les persones candidates que hagin
superat totes les proves però que excedeixin del nombre de places convocades, per si
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algun o alguns dels o les aspirants que han obtingut plaça no arribessin a prendre
possessió.
9.5 Sense perjudici de l’apartat anterior, tots els candidats i les candidates que hagin
superat totes les proves però no puguin accedir a una plaça perquè excedeixin del
nombre de places convocades, constituiran, per un període de dos anys des de la
publicació dels resultats, una borsa per substitucions temporals, comissions de servei o
interinatges, de forma preferent, d’acord amb el lloc d’ordre dels resultats finals de la
convocatòria.
10. Nomenament i presa de possessió
10.1 A l’aspirant nomenat/da se'l concedeix un termini d'un mes perquè prengui
possessió. Una vegada que el/la nomenat/da prengui possessió de la plaça, quedarà
integrat/da en la funció pública de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, com
funcionari/a de carrera, en la plaça d’administratiu/va, enquadrada dins de l’escala de
l'administració general, subescala administrativa, del grup de classificació C1.
10.2 El nomenament com a funcionari/ària de carrera serà publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Caldrà fer el jurament o promesa a què fa referència el Decret
359/1986, de 4 de desembre, abans de prendre possessió com a funcionari/ària de
carrera.
11. Incidències
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords
que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.
12. Disposicions finals
12.1 En tot allò no previst en aquestes Bases de Convocatòria, la realització d’aquestes
proves selectives s’ajustarà a allò establert a les Bases Generals que regulen les
convocatòries de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
aprovades per la Junta de Govern Local en data 16 de febrer de 2009 (BOP núm. 60 de
data 11/03/09), al Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en
un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya;; el
reglament del personal al Servei de les Entitats Locals, aprovat pel Decret 214/90, de 30
de juliol, i la resta de disposicions que en són d’aplicació.
12.2 En tant que bases per a l'accés en règim de carrera a la funció pública, l'acte és una
resolució, posa fi a la via administrativa i és susceptible d'impugnació separada per mitjà
de recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, en el termini de dos mesos. Si l'acte vulnerés algun dret fonamental
susceptible d'emparament ordinari de conformitat amb allò que preveu l'art. 53.2 de la
Constitució espanyola (procés general aquest que es positiva a l'art. 114 i següents de la
Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (Llei 29/1998, de 13 de juliol))
serà susceptible també d'impugnació per aquest curs, en el termini de deu dies, per
interposició davant del mateix òrgan jurisdiccional. L'acció per ambdues vies únicament
podrà ser simultània si responen a motius d'impugnació diferenciats. L'acte es podrà
recórrer facultativament per mitjà de recurs de reposició en el termini d'un mes davant de
l'alcalde, presentant la interposició d'aquest recurs efecte impeditiu per accedir a la
jurisdicció contenciosa administrativa, mentre no transcorri el seu termini per a resoldre i
notificar i que serà d'un mes. Quan l'únic motiu d'interposició sigui la nul·litat d'una
disposició administrativa general, la reposició es podrà interposar directament davant de
l'òrgan que va dictar-la. Tanmateix, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es
consideri ajustat a dret.
La impugnació dels actes de tràmit qualificats del tribunal, definits conforme a l'article 25
de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, podrà ser objecte de
d'impugnació per recurs d'alçada, davant de l'alcalde, en el termini d'un mes.
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Igualment els/les interessats/des poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

ANNEX 1 - Temari
TEMARI GENERAL
CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets
fonamentals i les llibertats públiques. Els deures.
Tema 2. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels
Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Govern: funcions, designació i remoció del
Govern i del president. Relacions amb les Corts Generals.
Tema 3. El Tribunal Constitucional: composició i competències. Processos. El poder
judicial: funcions i principis. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El
Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
ORGANITZACIÓ DE L’ESTAT
Tema 4. L'organització territorial de l'Estat: l'Administració central, autonòmica i local.
Ens que l'integren l’administració local. La Llei de bases del règim local. La regulació del
règim local a Catalunya.
Tema 5. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Òrgans
necessaris i òrgans complementaris. Línies generals de l'organització i competències
municipals. Règims municipals especials. L'organització comarcal de Catalunya. La
província. Mancomunitats. Agrupacions. Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi.
ESTATUT D’AUTONOMIA
Tema 6. L'Estatut d'autonomia de Catalunya; estructura, contingut essencial i principis
fonamentals. Els procediments de reforma. Competències de la Generalitat de Catalunya:
exclusives, de desenvolupament legislatiu i executives.
Tema 7. El Parlament de Catalunya; composició, organització i funcions. El Síndic de
Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.
Tema 8. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern:
composició, caràcter, atribucions i funcions.
UNIÓ EUROPEA
Tema 9. Configuració de la Unió Europea. Els tractats originaris i de modificació. La
Constitució Europea. Característiques de l'ordenament jurídic comunitari. Fonts: els
tractats; els reglaments; les directives. Les institucions comunitàries. La Comissió. El
Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.
DRET ADMINISTRATIU
Tema 10. L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. El reglament:
concepte i classes de reglaments. La relació juridicoadministrativa: concepte i elements.
El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració.
Tema 11. L'acte administratiu: concepte, elements i classes. La motivació i la forma. El
silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. Executivitat de
l'acte administratiu. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret,
anul·labilitat.
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Tema 12. L'organització administrativa: principis. L'òrgan administratiu: concepte,
elements i naturalesa. Els òrgans col·legiats. La jerarquia administrativa. La delegació,
l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa.
Tema 13. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment
administratiu comú: regulació. L'estructura del procediment administratiu: iniciació,
ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació i jurisprudència.
Tema 14. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici. Revocació dels actes
administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. Les reclamacions prèvies a
l'exercici d'accions civils i laborals. El recurs contenciós administratiu.
Tema 15. Patrimoni de les administracions públiques; concepte, naturalesa i classificació.
Les prerrogratives de l’Administració; afectació, mutació i adscripció. Adquisició i defensa
del patrimoni. Ús i explotació; els negocis jurídics patrimonials.
Tema 16. La contractació administrativa: concepte i fonts. Incidència del dret comunitari
europeu. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. La
selecció del contractista. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració.
Tema 17. Les formes d'activitat administrativa. L'activitat de limitació, arbitral, de servei
públic i de foment. Principals manifestacions.
Tema 18.El servei públic local. Formes de prestació dels serveis públics. La gestió directa
i la indirecta. La concessió. Domini públic i privat de l'Administració: règim jurídic i
naturalesa. Ús del domini públic.
FUNCIÓ PÚBLICA I DRET DEL TREBALL
Tema 19. El règim jurídic de la funció pública catalana. La funció pública local: selecció i
provisió de llocs. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari.
Tema 20. Drets i deures del personal al servei de l'Administració pública. El sistema
retributiu. Situacions administratives. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de
l'Administració
pública.
Tema 21. Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en
l'Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals. L'Estatut
dels treballadors: estructura i contingut. Els convenis col·lectius.
GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FINANCERA. HISENDA PÚBLICA
Tema 22. Les hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els pressupostos locals.
Modificacions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
Transferències. Altres modificacions pressupostàries.
Tema 23. El dret tributari a l’Administració local: concepte i contingut. Els tributs:
concepte, naturalesa. El fet imposable i l'acreditació. Els impostos: concepte i principis.
Els impostos directes. Els impostos indirectes. Taxes i contribucions especials. Els preus
públics.
Tema 24. Règim urbanístic del sòl; classificació del sòl; patrimoni municipal del sòl;
parcel·lacions i reparcel·lacions. Pla d’ordenació: classes. La seva formació i aprovació.
Efectes. Execucions dels plans d’ordenació: sistemes d’actuació.
TEMARI ESPECÍFIC
Tema 1. Classes de personal al servei de les administracions públiques segons l’EBEP.
Tema 2. El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals.
Tema 3. El règim disciplinari dels empleat i les empleades de l’Administració local.
Tema 4. La protecció de dades de caràcter personal. Drets dels usuaris i obligacions de
l’organització.
Tema 5. La Llei de prevenció de riscos laborals: objecte i caràcter de la norma. Àmbit
d’aplicació i definicions.
Tema 6. El servei públic.
Tema 7. L’atenció ciutadana.
Tema 8. Estructura i organització de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Àrees i
Serveis.
Tema 9. Equipaments municipals.
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Tema 10. Coneixement del municipi. Geografia i dades sociodemogràfiques
Tema 11. Coneixement del municipi. Història i patrimoni històric i cultural.
Tema 12. Procediments administratius aplicats a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Aplicació informàtic Winflow.
Tema 13. Documents comptables de despeses. Aplicació informàtica GEMA.
Tema 14. Informàtica bàsica. Processadors de textos.
Tema 15. Informàtica bàsica. Fulls de càlcul.
Tema 16. Informàtica bàsica. Bases de dades.

ANNEX 2. Barem de mèrits de la fase de concurs
A) Experiència professional:
La puntuació total d’aquest apartat no podrà ser superior als 3 punts. Pel càlcul dels punts
de meritació, el Tribunal podrà computar proporcionalment les fraccions no inferiors al
mes.
Barem
fins un màxim d’3
A.1 Per l’experiència en llocs de treball 0,50 punts
assimilats a administratiu/va o amb majors per cada any
funcions pròpies de llocs de treball
d’administratiu/va o superior, a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.
A.2 Per l’experiència en llocs de treball 0,30 punts
fins un màxim de 3
d’auxiliar administratiu/va o equivalent a per cada any
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès o a
d’altre Administració Pública.
A.3 Per l’experiència en altres llocs de treball de 0,20 punts
fins un màxim d’1
l’Administració Pública.
per cada any
B) Formació acadèmica i professional:
La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior a 2 punts.
Els certificats que no acreditin aprofitament seran meritats com d’assistència. Per poder
computar com els mèrits de formació, les accions formatives han d'acreditar
documentalment la durada en hores. El nombre d’hores dels cursos que no superin el
barem de referència es podran prorratejar.
Barem
Certificats d’aprofitament. Per cursos realitzats amb aprofitament i relacionats amb el lloc
de treball a proveir:
B.1 Cursos organitzats o homologats per 0,10 punts per fins un màxim de 2
l’Escola de l’Administració Pública de cada 20 hores
Catalunya,
Diputacions
o
d’altres
Administracions o institucions públiques o
centres oficials.
B.2 Altres cursos d’aprofitament.
0,10 punts per fins un màxim d’1
cada 40 hores
Certificats d’assistència. Per l’assistència a cursos relacionats amb el lloc de treball a
proveir:
B.3 Cursos organitzats o homologats per 0,10 punts per fins un màxim d’2
l’Escola de l’Administració Pública de cada 30 hores
Catalunya,
Diputacions
o
d’altres
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Administracions o institucions públiques o
centres oficials.
B.4 Altres cursos, seminaris, congressos o 0,10 punts per fins un màxim d’1
conferències, relacionats amb les tasques a cada 60 hores
desenvolupar.
Per titulacions i diplomes:
B.5 Per estar en possessió d’un títol universitari 2 punts per fins un màxim de 2
de Doctor, Llicenciat, de Grau, Enginyer, cada títol
Arquitecte o equivalent.
B.6 Per estar en possessió d’un diploma 1,5 punt per fins un màxim de 2
universitari o equivalent.
cada títol
B.7 Per màsters universitaris o equivalents, de 1 punts per fins un màxim de 2
2 cursos acadèmics ó 120 crèdits o més, cada títol
relacionats amb les tasques a desenvolupar.
B.8 Per postgraus universitaris o equivalents, 0,75 punts per fins un màxim d’1,5
d’1 curs acadèmic o 60 crèdits o més, cada títol
relacionats amb les tasques a desenvolupar.
B.9 Per estar en possessió d’altres títols del 0,75 punts per fins un màxim de
grup C1 diferents al del requisit de cada títol
0,75
convocatòria.
B.10 Per acreditar un nivell superior de català del requerit per les bases, 0,50 punts.»
Segon .- Publicar aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a
la web municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació i l’anunci al Diari Oficial de la
Generalitat.

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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