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

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

2011000008
Ordinària
18 d'abril de 2011
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RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Antoni Rebolleda Calendario
Pep Llamas i Gironés
Lluïsa Cobo i Fernández
Edelmiro Balboa Blanco

CIU
PSC
CIU
PSC
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Àngels Ponsa i Roca

CIU

PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
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 acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 4 d’abril de 2011.
2. Desestimar reclamació patrimonial amb núm. exp. 114-010-011, promoguda per
Marc Guardiola Duran
ANTECEDENTS DE FET
En data 8 d’abril de 2010 i mitjançant instància registrada d’entrada amb el
número d’anotació 2010004855, el Sr. dades protegides va presentar reclamació
de responsabilitat patrimonial pels danys físics soferts com a conseqüència de la
caiguda que va patir al carrer dades protegides d’aquest municipi, a l’alçada del número
dades protegides, en data 29 de setembre de 2009. El reclamant manifestava que la
caiguda es va deure a un forat existent a la calçada.
Tramitat l’expedient, i amb caràcter previ a la emissió de la resolució corresponent, es va
elevar l’assumpte a la Comissió Jurídica Assessora per a l’emissió del dictamen preceptiu
previst a l’article 8 de la Llei 5/2005 de 2 de maig, reguladora d’aquest òrgan consultiu.
En data 17 de febrer de 2011, la Comissió Jurídica Assessora ha emès el dictamen
número 48/11 en relació amb l’expedient de referència.
FONAMENTS DE DRET
Atesos els articles 89.3 i 139 i concordants de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
De conformitat amb el Dictamen número 48/11, de 17 de febrer, de la Comissió Jurídica
Assessora, sobre la reclamació d’indemnització instada davant l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, pel Sr. dades protegides pels danys i perjudicis derivats
d’una caiguda a la via pública, còpia del qual s’uneix a la present resolució.
Atès l’article 21.1.k. de la Llei reguladora de les bases de règim local i de conformitat amb
el cartipàs municipal en vigor.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Denegar la responsabilitat administrativa municipal reclamada pel Sr.
dades protegides, mitjançant instància registrada d’entrada en data 8 d’abril de 2010,
pels danys físics soferts com a conseqüència d’una caiguda a la via pública.
Segon. Notificar aquesta resolució al reclamant, a l’asseguradora de l’Ajuntament i a la
Comissió Jurídica Assessora.
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3. Declarar desistiment reclamació patrimonial promoguda per dades
protegides
ANTECEDENTS DE FET
El dia 24 de desembre de 2010, la Sra. dades protegides, en representació d’dades
protegides, va formular reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys físics patits
pel menor com a conseqüència d’una caiguda al camp de bàsquet del dades protegides,
al trepitjar una tanca reixada metàl·lica situada al perímetre de la pista de bàsquet i que,
segons manifesta la reclamant, es trobava en deficient estat. Figura al registre
general municipal amb el número d’entrada 2010016758.
El dia 1 de febrer de 2011, per mitjà de provisió de la secretària municipal es va requerir
l’esmena de les deficiències que presentava la sol·licitud. Aquest requeriment va ser
notificat a la reclamant en data 22 de febrer de 2011.
En data 5 de març d’enguany, es va exhaurir el termini de deu dies hàbils atorgat pel
requeriment de referència sense que s’hagin esmenat les deficiències detectades per part
de la persona interessada.
FONAMENTS DE DRET
Aquest acte es dicta de conformitat amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Tenir per desistida a la Sra. dades protegides, en representació del menor dades
protegides, en la seva reclamació de responsabilitat patrimonial formulada el dia 24 de
desembre de 2010, que figura al registre general municipal amb el número d’entrada
2010016758 i arxivar les actuacions.

4. 1/5.1.3/11 Extinció concessió funerària nínxol dades protegides, dades protegides fila
bloc dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient corresponent, d’acord amb l’informe del cap de la subàrea de Serveis
Personals de data 30 de març de 2011, el qual recau sobre la declaració d’extinció de
la concessió funerària del nínxol núm. dades protegides, dades protegides fila del bloc
dades protegides amb reversió del nínxol a favor de l’ajuntament per tàcita renúncia.
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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 dades protegides,
dades protegides, fila del bloc dades protegides amb reversió del nínxol a l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, i procedir al trasllat de les restes a la fossa comuna.

5. 2/5.1.3/11 Extinció concessió funerària nínxol dades protegides, dades protegides fila
bloc dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient corresponent, d’acord amb l’informe del cap de la subàrea de Serveis
Personals de data 30 de març de 2011, el qual recau sobre la declaració d’extinció de la
concessió funerària del nínxol núm. dades protegides, dades protegides fila del bloc
dades protegides amb reversió del nínxol a favor de l’ajuntament per tàcita renúncia.
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 114 3ª fila del bloc F,
amb reversió del nínxol a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, i procedir al trasllat de
les restes a la fossa comuna.

6. Acceptació de la subvenció del Consell Comarcal del Vallès Occidental pel
transport adaptat
Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la mesa.
ANTECEDENTS DE FET
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Atès el contracte programa subscrit entre el Departament d’ Acció Social i Ciutadania
(DASC) i el Consell comarcal del Vallès Occidental corresponent al quadrienni 20082011, aprovat en data 23 de juliol de 2008, amb número de Decret 103/08, per a la
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social, entre ells, el transport adaptat.
Atès el protocol addicional al contracte programa subscrit entre el Departament d’ Acció
social i Ciutadania i el Consell Comarcal corresponent a l’ any 2010, en data 12 de juliol
de 2010, on es concreten els objectius i les accions, entre d’ altres, del transport adaptat.
Atès que, d’ acord amb els criteris per a les bases de distribució de la subvenció del
transport adaptat, aprovats per la Comissió de Seguiment del PALMSS, es contempla
distribuir el 75% de l’ import da la subvenció sobre la despesa justificada pels
ajuntaments en el període d’ 1 de gener al 30 de setembre de 2010; i distribuir el 25%
restant de l’ import de la subvenció en funció del número de sol·licitants de transport
adaptat de cada municipi.
Considerant l’informe tècnic de data 13 d’abril de 2011.
Considerant l´informe favorable d’intervenció (D.R).
FONAMENTS DE DRET
•
•

•
•

Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials.
Contracte Programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i col·laboració en
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, aprovat
per decret 103/08 de data 23 de juliol de 2008, i ratificat al ple ordinari del dia 9 d’
octubre de 2008.
Protocol Addicional per a l’ any 2010 al Contracte Programa on s’ hi detallen els
acords i les accions a desenvolupar.
Criteris per a les bases de distribució de la subvenció del transport adaptat.

DISPOSICIÓ
El tinent d'alcalde delegat de les Unitats de Benestar Social i de la Gent Gran, actuant per
delegació de l’alcaldessa, proposa a Junta de Govern Local que adopti l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció concedida al municipi de Sant Quirze del Vallès pel
transport adaptat per un import de 2501,08 €.
Segon .- Imputar aquesta subvenció a la partida 5120/2310/48000002 per tal que els
usuaris que han justificat despesa per aquest concepte es puguin beneficiar d’ aquesta
subvenció.
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Tercer.- Signar el certificat d’ intervenció que justifica la despesa realitzada en concepte
de transport adaptat que correspon a 8.119,24 € que supera l’ import mínim de la
subvenció rebuda (2501,08€)
Quart.- Notificar aquesta resolució al Consell comarcal i a Serveis Econòmics de
l’Ajuntament .

7. Llicència d'obra major. Exp. Núm. OMA2011/000014: Construcció d'habitatge
unifamiliar aïllat
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 24 de març de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011004762) per a
Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat al carrer dades protegides,
núm. dades protegides d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 11/04/2011 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades següents:
a) S’ha presentat la justificació tècnica per incorporar l’energia solar tèrmica a l’edifici
seguint el criteri de l’ordenança reguladora municipal: dades generals, càlcul de la
demanda energètica, i característiques de la instal·lació solar. D’acord amb el
punt 8 de l’annex tècnic, les instal·lacions d’energia solar incorporades al projecte i
regulades per aquesta ordenança no alteraran la perspectiva del paisatge
instal·lant els panells seguint sempre les pendents de la coberta amb la mateixa
inclinació, en cap cas els panells han de ser perceptibles en el pla de façana.
b) Obligatòriament amb el certificat de final d’obra, s’haurà d’emetre un certificat
signat per un tècnic instal·lador competent, que justifiqui el compliment de la
normativa tècnica d’aplicació (RITE, ITE10.1 i ITE 10.2). Si s’escau s’haurà de
presentar també el full d’acceptació d’encàrrec del tècnic responsable del projecte
de la instal·lació en cas de que sigui diferent del que signa el projecte
d’instal·lació.
c) En cap cas els panells han de ser perceptibles en el pla de façana.
d) Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics
afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està
situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 1.125,00 €, la
retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals. El projecte inclou la
connexió de la parcel·la a la xarxa general de clavegueram, la nova connexió
s’haurà d’executar en les següents condicions: 1. Sempre que sigui possible la
connexió serà a la part mes baixa de la xarxa de clavegueram i mai el tub
secundari s’introduirà en el principal. 2. A la documentació final de l’obra es farà
constar el material i el diàmetre de la connexió, les capes de compactació (el
reblert de a rasa s’executarà amb material granular de tot-u-natural compactat al
98 % del PM), el tall de l’asfalt s’executarà amb disc i es reposarà el paviment de
la calçada en un franja de 1 m. a banda i banda del tub i de l’amplada de tot el
carrer en el tram afectat. 3. Durant l’execució de les obres de connexió del
clavegueram caldrà garantir la circulació rodada i de vianants, caldrà disposar de
les corresponents proteccions i senyalitzacions segons el previst per l’estudi de
seguretat i el pla de seguretat aprovat i d’acord amb la policia local.
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e) Les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia,
enllumenat, electricitat, que afecten a la façana del tram de vorera on està situada
la parcel·la hauran de quedar soterrades. No es permetrà cap xarxa aèria
penjada, totes les canalitzacions aèries que passin per davant de la façana hauran
d’anar
soterrades d’acord amb els projectes tècnics de les respectives
companyies. En el cas de telefònica s’haurà de sol·licitar l’estudi tècnic previ de
canalització i soterrament de les línies a l’adreça ingenieriaeste@telefonica.es.
Quan l’espai de la vorera no permeti la ubicació de les arquetes d’entrada que fixa
la companyia per obtenir la unió entre les xarxes d’alimentació dels serveis de
telecomunicacions dels diferents operadors i la infraestructura comú de
telecomunicacions de l’immoble, es realitzarà la conversió d’aèria a soterrada a
l’inici i final de façana i s’habilitarà un punt general d’entrada en funció de la
ubicació del RITI en el projecte.
f)

S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per les connexions
amb les respectives companyies i d’acord amb l’Enginyer municipal. En cas
d’impossibilitat del soterrament s’haurà de justificar tècnicament d’acord amb
l’enginyer municipal la solució adoptada per cada servei.

g) S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar
la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la
senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.
Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat. Durant
la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les
tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre
càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i
els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.
h) El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
3. Considerant l’informe jurídic de data 11/04/2011.
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 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 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 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 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 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,
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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 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 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 majors a dades protegides per a la construcció
d'habitatge unifamiliar aïllat 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 .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, dos anys per a acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i
divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el termini per a iniciar
o executar l’obra, la llicència caducarà.
Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201127431 / 0

Concessió de Plaques i patents

201127432 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

2.850,00 €

201127433 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

1.211,25 €

Setè .-

11,83 €

Notificar el present acord als interessats.

8. Llicència d'Obres Majors. Exp. OMA2011/00008: Ampliació per a la col.locació
d'una plataforma elevadora en habitatge unifamiliar aïllat.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 3 de març de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011003661) per a Ampliació per a la
col·locació d'una plataforma elevadora en habitatge unifamiliar aïllat..
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2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 04/04/2011 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades a l’informe tècnic.
3. Considerant l’informe jurídic de data 11/04/2011.
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 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 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 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 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 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 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 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 majors a dades protegides per a Ampliació per a la
col·locació d'una plataforma elevadora en habitatge unifamiliar aïllat. a 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 .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, dos anys per a acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i
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divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el termini per a iniciar
o executar l’obra, la llicència caducarà.
Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

201127428 / 0

Concessió de Plaques i patents

201127429 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201127430 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Setè .-

Import
11,83 €
1.080,00 €
500,74 €

Notificar el present acord als interessats.

9. Exp. 38/04 Llicència ambiental per instal·lació activitat dedicada a acabats
tèxtils, annex II codi 6.1
ANTECEDENTS DE FET
En data 14 de juny de 2004, amb NRG: 2004009637, la Sra. dades protegides, en
representació de TINTES COLORMODA, S.A., va demanar llicència municipal
ambiental per la instal·lació d’una activitat dedicada a acabats tèxtils, al c/. dades
protegides, d’aquest municipi.
Durant la instrucció de l’expedient i, un cop informada la llicència favorablement per
l’enginyer i arquitecte municipals en dates 19 de juliol de 2004 i 9 de març de 2010,
respectivament, d’ofici per part d’aquesta administració s’ha constatat que l’activitat per a
la qual es demana l’autorització no s’està duent a terme en l’actualitat a l’emplaçament
indicat.
Considerant l’informe jurídic favorable, de data 25 de febrer de 2011.
FONAMENTS DE DRET
Atès que s’ha constatat que al carrer dades protegides, núm. dades protegides, no
s’està realitzant l’activitat per a la qual es demanava l’autorització objecte del present
procediment i atès el que disposa l’article 87.2 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en la seva redacció vigent.
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, i de conformitat amb el cartipàs municipal vigent.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Declarar la finalització del procediment d’atorgament de llicència municipal
ambiental a la societat TINTES COLORMODA, S.A., per a la instal·lació d’una activitat
dedicada a acabats tèxtils, emplaçada al carrer dades protegides, núm. dades protegides,
d’aquest municipi.
Segon.- Procedir a l’arxiu del procediment.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.

10. EXP. 88/06. Arxiu del procediment de transmissió de la llicència ambiental per
una activitat dedicada a gimnàs, situat al c/. Sant Isidre, 23
ANTECEDENTS DE FET
El dia 28 de novembre de 2006 el Sr. dades protegides, va sol·licitar a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès canvi de titularitat de la llicència
ambiental atorgada per resolució de l’expedient 14/98 (N. RGE.: 2006019065).
L’activitat està emplaçada al carrer dades protegides, planta primera, d’aquest municipi.
Per decret del primer tinent d’alcalde delegat de l’Àrea d’Urbanisme de data 15 de juliol
de 1998, es va atorgar llicència municipal d’obertura d’establiment i exercici d’activitat
a dades protegides per a la instal·lació d’una activitat de gimnàs, emplaçada al carrer
dades protegides, núm. dades protegides, planta dades protegides, d’aquest municipi,
El dia 21 de desembre de 2006 es va requerir a l’interessat l’aportació de documentació
tècnica. Mitjançant escrit registrat d’entrada el 2 de gener de 2007, l’interessat, en
resposta a aquest requeriment, sol·licita una ampliació del termini per aportar la
documentació requerida.
L’enginyer municipal informa el dia 9 de gener de 2007 que no hi ha cap inconvenient
tècnic per a la concessió d’una pròrroga d’un any per aportar la documentació requerida.
L’aparellador municipal el dia 3 d’octubre de 2007, i prèvia aportació de la documentació
requerida per l’interessat, informa favorablement la transmissió de la llicència sol·licitada.
Considerant l’informe jurídic favorable, de data 10 de març de 2011.
FONAMENTS DE DRET
Atesos els antecedents exposats, el temps transcorregut des de la sol·licitud de la
transmissió de la llicència i de conformitat amb l’article 87 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en la seva redacció vigent.
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, i de conformitat amb el cartipàs municipal vigent.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Declarar l’arxiu del procediment de transmissió de la llicència ambiental per
una activitat dedicada a gimnàs al carrer dades protegides, número dades protegides,
instada per dades protegides, mitjançant escrit de 28 de novembre de 2006.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat.

11. Exp. 46/07. Fabricació d'elements de formigó per a la construcció
ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant escrit registrat d’entrada en data 4 de maig de 2007, amb NRG: 2007007163,
el
Sr.
dades
protegides,
en
representació
de
ARMARIOS
PREFABRICADOS LIGEROS DE CATALUNYA, S.L., va demanar llicència municipal
ambiental per a la instal·lació de l’activitat que s’indica a l’encapçalament, a
l’avinguda dades protegides.
Durant la instrucció del procediment i previs els tràmits que consten a l’expedient, es va
emetre requeriment el dia 3 de juliol de 2008, notificat a l’interessat el dia 9 del mateix. No
hi ha constància que s’hagi donat compliment a aquest requeriment per part de la
empresa interessada.
Atès que, mitjançant informe de 3 de gener de 2011, la Unitat de Policia Local constata
literalment que a l’emplaçament indicat “actualmente no hay ninguna empresa que ejerza
actividad alguna”.
Considerant l’informe jurídic, de data 11 de febrer de 2011.
FONAMENTS DE DRET
Atès que no s’ha complimentat el requeriment de documentació efectuat a l’interessat en
data 3 de juliol de 2008 i que s’ha constatat que a l’avinguda Egara, 52-54, no s’està
realitzant cap activitat.
De conformitat amb l’article 87.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la seva redacció
vigent.
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, i de conformitat amb el cartipàs municipal vigent.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Declarar la finalització del procediment d’atorgament de llicència municipal
ambiental a ARMARIOS PREFABRICADOS LIGEROS DE CATALUNYA, S.L., per a la
instal·lació d’una activitat de fabricació d’elements de formigó, emplaçada a
l’avinguda dades protegides, núm. dades protegides, d’aquest municipi.
Segon.- Procedir a l’arxiu del procediment.
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Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.

12. Exp. 80/05 Llicència ambiental per instal·lació d'una activitat de fabricació de
radiadors
ANTECEDENTS DE FET
Per acord de Junta de Govern Local de 19 de juny de 2006 es va atorgar llicència
municipal ambiental a RUNECO RADIADORES, S.L., per a la instal·lació de l’activitat
dedicada a la fabricació de radiadors i emplaçada al carrer Empordà, núm. 18, d’aquest
municipi.
Atès que, mitjançant escrit de 19 de maig de 2010, la representació de RUNECO
RADIADORS, S.L., posa de manifest que la empresa no realitza cap activitat i demana “la
baixa a tots els efectes”.
Considerant l’informe jurídic, de data 25 de febrer de 2011.
FONAMENTS DE DRET
Atès que l’eficàcia de la resolució que atorgava la llicència municipal ambiental
assenyalada als antecedents es condicionava a l’acompliment dels requisits que també
s’hi indicaven, i considerant l’escrit de la sol·licitant de 19 de maig de 2010.
De conformitat amb l’article 87 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la seva redacció
vigent.
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, i de conformitat amb el cartipàs municipal vigent.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Declarar la finalització del procediment d’atorgament de llicència municipal
ambiental a la societat RUNECO RADIADORES, S.L., per a la instal·lació d’una activitat
de fabricació de radiadors, emplaçada al carrer Empordà, núm. 18, d’aquest municipi.
Segon.- Notificar el present acord a RUNECO RADIADORES, S.L..
Tercer.- Procedir a l’arxiu del procediment.

13. Aprovació dels Preus Públics corresponents a diversos Tallers i Cursos a
realitzar als Centres Cívics de Can Feliu i de la Torre Julià de maig a juny de
2011.
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ANTECEDENTS DE FET
Atès el que disposa el Text Refós la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en els seus
articles 41 i següents, en relació a la creació de Preus Públics.
Vistos els informes de Serveis Personals i d’Intervenció.
FONAMENTS DE DRET
Articles 41 i següents del Text Refós de la LIei Reguladora de les Hisendes Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar pels mesos de maig a juny de 2011 els següents Preus Públics a
realitzar als Centres Cívics de Can Feliu i de la Torre Julià:
-

Curs de “Risoteràpia”: 21,00 euros per persona.
Curs de Cóm fer el nostre blog? i Coneixem les xarxes socials?: 67,00 euros per
persona.
Curs de “Intel·ligència emocional”: 27,00 euros per persona.
Curs de “Iniciació a la fotografia digital”: 47,00 euros per persona.
Curs de “Fotografia digital per ordinador”: 60,00 euros per persona.

Aquests preus tindran vigència mentre no es revisin.
Segon.- Declarar les activitats objecte d’aquests Preu Públic d’interès públic o social.
Tercer.- Exposar aquest Preu al tauler d’anuncis municipals durant 30 dies, període dins
del qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions.

14. Bases de convocatòria 1 plaça de caporal Policia Local
ANTECEDENTS DE FET
1. Vist l’informe del Cap del servei de Recursos Humans de data 15/04/11.
FONAMENTS DE DRET







Article 55 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic.
Articles 282, 291 i 305 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.
Article 42 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa en un text únic del precepte de determinats textos legals vigents a Catalunya
en matèria de funció pública.
Articles 63 i següents del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.
Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el reglament d’accés,
promoció i mobilitat de les policies locals.
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Oferta Pública d’Ocupació per al període 2011-2013 aprovada per la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en sessió del dia 21 de febrer de
2011 i publicada al DOGC núm. 5827 de 28/02/11.
Bases generals que han de regir les convocatòries de l’Oferta Pública d’Ocupació de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les BASES REGULADORES específiques del procés selectiu per a la
provisió d’una plaça de caporal, del grup de classificació C2, escala d’administració
especial, subescala serveis especials, classe policia local, escala bàsica, de la plantilla de
funcionaris de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en els termes següents:
«PRIMERA. OBJECTE I RÈGIM DE LES BASES
És objecte d’aquestes bases regular el procés selectiu per proveir una plaça de caporal,
del grup de classificació C2, escala d’administració especial, subescala serveis especials,
classe policia local, escala bàsica, de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, més les places vacants de caporal que es puguin produir abans de la
data del procés selectiu.
SEGONA. REQUISITS DELS/DE LES ASPIRANTS
Per prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les aspirants reuneixin en la
data de finalització del termini de presentació de sol·licituds els requisits següents:
a) Tenir la ciutadania espanyola d’acord amb la legislació vigent.
b) Tenir més de 18 anys i menys de l’edat per a la jubilació obligatòria.
c) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les
funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap
administració pública. Serà aplicable tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que
l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions
corresponents.
e) Trobar-se en servei actiu i tenir plaça com a funcionari de carrera de la plantilla de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb una antiguitat mínima de dos anys en la
categoria professional d’agent.
f) Tenir el permís de conduir de les classes A2, B i autorització administrativa per conduir
vehicles de transport públic (BTP).
g) Posseir títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada
escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica
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auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o
superior.
h) Declaració jurada per la que es pren el compromís de portar armes d’acord amb les
condicions establertes per la normativa vigent.
i) Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigent el
permís de conduir BTP, mentre es duri la situació de servei actiu a la Policia Local, amb
les excepcions reglamentàries o per força major que es puguin contemplar.
j) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ser
encomanades, d’acord amb el que determinen la llei 16/91, de 10 de juliol i les
disposicions vigents.
Totes aquestes condicions s’hauran de reunir en la data en que finalitzi el període de
presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives.
TERCERA.- SOL·LICITUDS I ADMISSIÓ
Les sol·licituds per prendre part a l'oposició s'han de presentar a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, dins el termini improrrogable de 20
dies naturals des del següent al de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC, i s'han
d'adreçar al president de la corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les
altres formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Els/les aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada una
de les condicions exigides en la base segona.
Les sol·licituds han d'anar acompanyades de:
a)
b)
c)
d)

Fotocòpia del DNI en vigor o document equivalent acreditatiu de la identitat.
Fotocòpia del permís de conduir.
Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit a la base segona.
Per tal de quedar exemptes de les proves de coneixement de català, les persones
aspirants hauran de presentar fotocòpia compulsada de la documentació
acreditativa d’estar en possessió, si escau, del nivell intermedi de català (B) de la
Secretaria de Política Lingüística superior o equivalent, 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
(DOGC núm. 4168, de 6.7.2004).
e) Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs.
f) Justificant del pagament de la taxa de 14,30 euros per a drets d’examen prevista a
l’epígraf 4 de l’article 7 de les vigents Ordenances Fiscals.
QUARTA.- ADMISSIÓ D'ASPIRANTS I CONVOCATÒRIA
Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, la Presidència de la Corporació o
la regidoria delegada segons cartipàs municipal, dictarà una resolució, en el termini
màxim d’un mes, declarant aprovada la llista d’admesos/es i exclosos/es, així com la
composició del Tribunal qualificador i el dia, l’hora i el lloc de començament del primer
exercici l’ordre d’actuació dels/de les aspirants.
Aquesta resolució s’exposarà al tauler d’anuncis de la Corporació, al web municipal i
l’anunci es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, concedint deu dies
hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions presentades es resoldran
en el termini dels trenta dies següents a la finalització del termini per a la seva
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presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les
al·legacions s’entendran desestimades.
Si no s’hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants
admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar-la a publicar. Si s’accepta alguna reclamació,
es procedirà a notificar-la al/a la recurrent en els termes que estableix la LRJPAC i
s’esmenarà la llista d’admesos/es exposant-se només l’esmena al tauler d’anuncis de la
Corporació.
CINQUENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR
Es constituirà de conformitat amb el que disposa l’art. 60 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i el decret 233/2002, de 25 de setembre, en el qual
s’aprova el reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
La composició serà la següent:
- President: Un/a funcionari/ària de la corporació.
- Vocals: Un/a funcionari/ària de la corporació, dos comandaments de cossos de policia
de la mateixa o superior categoria de la convocada designats per l’Ajuntament, una
persona designada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i una designada per la
Direcció General de Seguretat Ciutadana.
- Secretari/ària: Un/a funcionari/ària de la corporació, amb veu i sense vot.
El Tribunal no es podrà constituir ni podrà actuar sense l’assistència de la majoria dels
seus membres, ja siguin titulars o suplents i en tot cas, del President/a, i del Secretari/ària
o de les persones que els substitueixin.
L’abstenció i la recusació dels membres del Tribunal s’han d’ajustar al que preveuen els
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
La designació nominal dels membres, que inclourà la dels respectius suplents, s’acordarà
conjuntament en la llista d’aspirants admesos i exclosos d’aquest procés i es publicarà en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s'ajustarà a les regles establertes a l'article
72 del Decret 214/1990.
Al tribunal hi podrà assistir un/a funcionari/ària designat per la representació sindical del
personal de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que podrà actuar amb veu i sense
vot.
Els membres dels tribunals i si escau els assessors o personal col·laborador del tribunal
de la plantilla municipal meritaran les assistències corresponents d’acord amb el
RD462/2002, de 24 de maig. Si pertanyen a la plantilla municipal només percebran
aquestes assistències si les proves es realitzen fora de l’horari que tinguin establert.
SISENA. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
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El procés de selecció constarà de tres fases diferenciades: en primer lloc, la fase
d’oposició, en segon lloc la fase de concurs i finalment la fase de capacitació.
6.1 Fase d’oposició.
Primer exercici: prova de coneixements. Consistirà en la resolució d’un qüestionari tipus
test de 50 preguntes amb 3 respostes alternatives, referides al contingut del temari que
figura en l’annex 1. La durada d’aquesta prova no pot ser superior a 1 hora. Les
respostes incorrectes i les no contestades no descompten.
Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts. Per superar-la s’haurà d’obtenir una
puntuació mínima de 5 punts.
Segon exercici: supòsit pràctic. Consistirà en la resolució per escrit d’un o més supòsits
pràctics proposats pel Tribunal sobre qualsevol de les matèries que són competència de
la Policia Local, adients a la categoria de caporal i referides a Sant Quirze del Vallès.
El temps màxim d’aquest exercici serà d’una hora i mitja. El Tribunal podrà disposar que
els aspirants donin lectura a la prova i formular preguntes sobre el seu contingut.
Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts. Per superar-la s’haurà d’obtenir una
puntuació mínima de 5 punts.
Tercer exercici: Prova de coneixements lingüístics.
L’exercici ha de permetre valorar si es tenen els coneixements propis del nivell intermedi
de català (B) i consta de dues parts, d’acord amb el model d’exercici facilitat, a aquests
efectes, per l’Escola de l’Administració Pública de Catalunya.
Per tal de realitzar aquest exercici, l’Ajuntament comptarà per a la supervisió i correcció
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 intermedi de català (B) 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.
Quart exercici: prova psicotècnica. Les tres primeres persones aspirants que hagin
superat les proves anteriors hauran de realitzar aquest quart exercici.
La prova consistirà en la realització de tests psicotècnics dirigits a determinar la capacitat
de la persona aspirant per a l’exercici de les funcions i les tasques pròpies de la categoria
a la qual pretén accedir, i consistirà en proves aptitudinals i proves de personalitat amb la
finalitat d’acreditar les habilitats de lideratge, d’influència en el grup i d’altres factors
considerats pertinents per al lloc de treball
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Per realitzar aquestes proves el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones
tècniques especialitzades en aquesta classe proves.
La qualificació de la prova és d’apte/a o no apte/a. En el cas que cap de les persones
convocades a aquesta prova sigui apta, el tribunal cridarà a la següent de la llista de
persones aspirants aprovades als exercicis anteriors.
6.2 Fase concurs.
Aquesta fase no és eliminatòria i consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats
documentalment pels/per les aspirants, de conformitat amb l’escala graduada que es
detalla tot seguit:
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a 6 punts.
En aquesta fase es valoraran els mèrits que els aspirants hagin al·legat i acreditat
documentalment, d'acord amb els barems següent:
A) Antiguitat i experiència professional:
A.1 Per serveis prestats com a agent de la de 0’30 punts
policia local de Sant Quirze del Vallès
Per cada any

fins un màxim de 3

A.2 Com a agent de qualsevol altre cos de 0,20 punts
policia
Per cada any

fins un màxim de 3

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.
B) Formació:
Per cursos realitzats amb aprofitament i relacionats amb les tasques a desenvolupar i
amb una antiguitat no superior a 10 anys:
B.1 Per cursos organitzats o homologats per 0,15 punts
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per cada 20 h.
(Escola de Policia). Sense que pugui meritar-se
el curs específic per a l'accés a caporal.

Fins
d’1,5

un

màxim

B.2 Per cursos de formació contínua impartits 0,10 punts
per les Diputacions provincials, els ajuntaments per cada 20 h.
o altres institucions en el marc dels Acords de
Formació Contínua per a les Administracions
Públiques

Fins
d’1,5

un

màxim

Per l’assistència a cursos i altres accions formatives relacionades amb les tasques a
desenvolupar i amb una antiguitat no superior a 10 anys:
B.3 Per l’assistència a cursos, de durada superior 0,10 punts

Fins un màxim d’1,5
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a 9 hores, organitzats o homologats per l’Institut per cada 30 h
de Seguretat Pública de Catalunya o impartits
per les Diputacions provincials, els ajuntaments o
altres institucions en el marc dels Acords de
Formació Contínua per a les Administracions
Públiques.
B.4 Per l’assistència a cursets, seminaris, 0,05 punts
congressos o conferències, de durada inferior a per cada 20 h
10 hores, relacionats amb la professió i impartits
per institucions públiques.

Fins un màxim d’1,5

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.
Per estar en possessió de titulacions superiors a l'exigida per al accés al grup C2.
B.5 Per títol de grau o llicenciat o equivalent o 1,5 punts per Fins un màxim de 2
superior.
títol
punts
B.6 Per diplomat universitari o equivalent. No 1 punt per títol
computen els primers cicles de grau o
llicenciatura valorada anteriorment.

Fins un màxim de 2
punts

B.7 Per títol de batxillerat, formació professional 0,50 punts per Fins un màxim d’1
de 2n grau, tècnic/a superior o equivalent.
títol
punt
B.8 Per màsters, postgraus universitaris, cursos 0,10 punts per Fins un màxim d’1
d’extensió universitària o equivalents.
cada 3 crèdits punt
B.9 Per assignatures
universitaris en curs.

aprovades

d’estudis 0,05 punts per Fins un màxim d’1
cada 5 crèdits punt

Als efectes d’aquest apartat B.9, no computen les assignatures convalidades d’altres
estudis o cicles universitaris ja meritats en apartats anteriors.
La puntuació total d’aquest apartat B de formació no podrà ser superior a 2 punts.
D) Recompenses i distincions:
Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la
resta de forces i cossos de seguretat. Fins a un màxim de 0,50 punts.
E) Acreditació de nivell de català
Per acreditar un nivell de coneixements de català superior al requerit per les bases. Fins
un màxim de 0,50 punts.
6.3 Fase de capacitació:
Aquesta fase serà obligatòria i eliminatòria.
Desprès de la realització de la fase de concurs, el Tribunal farà públic un llistat ordenat
dels aspirants amb les puntuacions finals atorgades a cada un d’ells i cridarà al primer del
llistat per tal que realitzi el curs de capacitació a l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya (ISPC). El o l’aspirant s’incorporarà en la data que es determini.
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Mentre realitzin el curs selectiu esmentat, el o l’aspirant serà nomenat/da i adscrit/a
temporalment en el seu lloc de treball amb la categoria de caporal/a en pràctiques fins
que superi la fase de capacitació establerta. En el supòsit que aquest curs s’hagi realitzat
a l’ISPC prèviament a la finalització de les fases d’oposició i concurs, la persona aspirant
serà nomenat igualment com a funcionaris/ària en pràctiques en l’esmentada categoria.
El curs selectiu el valorarà l’ISPC de Catalunya i es qualificarà com a apte/a o no apte/a.
El o l’aspirant que no superi la fase de capacitació establerta en aquesta convocatòria
serà cessat/da com a caporal/a en pràctiques.
Durant el curs de capacitació en l’ISPC el o la caporal/a en pràctiques haurà d’optar,
segons el Real Decret 456/1986, de 10 de febrer, pel qual es fixen les retribucions dels
funcionaris en pràctiques, a percebre la retribució equivalent al sou base i pagues
extraordinàries corresponents al grup C2 en què està classificada l’escala a la què
aspiren a ingressar o les retribucions corresponents al lloc de treball que ha ocupat fins al
moment del seu nomenament com a caporal/a en pràctiques, a més dels triennis que
tinguessin reconeguts.
Durant el curs de capacitació a l’ISPC el o la caporal/a en pràctiques tindrà dret a les
indemnitzacions per raons de servei consistents en quilometratge calculada la distància
entre l’ISPC i Sant Quirze del Vallès i, quan correspongui, d’acord amb el calendari lectiu
del curs, les dietes per dinar, segons preus oficials del menjador de l’ISPC.
6.4 Fase de pràctiques
El o l’aspirant que superi el curs selectiu de l’ISPC haurà de realitzar un període de
pràctiques de tres mesos.
L’avaluació es durà a terme sota l’avaluació i supervisió del Cap del cos, segons els
criteris objectius fixats pel tribunal del procés selectiu. El o l’aspirant que no superi la fase
de pràctiques serà cessat/da com a caporal/a en pràctiques.
SETENA. LLISTAT D’APROVATS/DES, NOMENAMENT I PRESA DE POSSESSIÓ
La puntuació final serà el resultat de sumar les puntuacions obtingudes en la fase
d’oposició i en la fase de concurs.
Un cop finalitzades la totalitat de proves selectives, el tribunal farà pública en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, la relació d’aprovats per ordre de puntuació final.
La Presidenta de la Corporació nomenarà funcionaris/àries de carrera, en el termini d’un
mes, els aspirants proposats/des pel Tribunal. Aquests nomenaments seran notificats
als/a les interessats/des i publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Un cop aprovada la proposta els opositors nomenats hauran de prendre possessió del
lloc de treball amb la categoria de caporal, en el termini d’un mes a comptar de la data de
notificació del nomenament.
La manca de presa de possessió, llevat dels casos de força major, comportarà la pèrdua
de tots els drets de la plaça a ocupar.
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VUITENA. INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DEL SERVEI
En l’exercici de la funció publica atribuïda a la plaça per a la qual es nomeni l’aspirant,
serà aplicable la normativa vigent sobre el règim d’incompatibilitats al sector públic, en
compliment de la qual, l’aspirant, en el moment de prestar jurament o la promesa, haurà
de fer una declaració de les activitats que duu a terme o sol·licitud de compatibilitats, si
s’escau, amb el model d’imprès que li facilitarà el servei de Recursos Humans d’aquest
Ajuntament.
Quant a la determinació i l’adscripció a llocs de treball, tasques, règim d’horari i jornada,
se li aplicaran els fixats a l’Ajuntament mitjançant els acords o les resolucions que adopti
o hagi adoptat la corporació o el seu president.
NOVENA. INCIDÈNCIES
La convocatòria i les bases i tots els actes administratius que derivin de la convocatòria i
de les actuacions del Tribunal podran ser impugnats pels interessats de la forma i en els
casos establerts per la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de
Procediment Administratiu Comú.
El Tribunal queda facultat per resoldre tots els dubtes o les discrepàncies que es
produeixin durant el desenvolupament de les proves selectives.
DESENA.- DISPOSICIONS FINALS
10.1. En tot allò no previst en aquestes Bases de Convocatòria, la realització d’aquestes
proves selectives s’ajustarà a allò establert al Reglament d’accés, promoció i mobilitat de
les policies locals, aprovat pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, que s’insereix en el
marc normatiu de la Llei 16/91, de 10 de juliol, de les policies locals, així com per les
bases generals dels processos selectius de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
aprovades per la Junta de Govern Local en data 16 de febrer de 2009 publicades al BOP
núm. 60 de data 11 de març de 2009, 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.
10.2 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.
10.3 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.

22/25

10.4 Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.
Annex 1. Temari
01. La Constitució espanyola de 1978: drets fonamentals i llibertats públiques. La funció
policial en el marc constitucional.
02. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Tipologia de competències i competències en
seguretat.
03. 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. Organització municipal. Competències
municipals.
04. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d’elaboració i
aprovació.
05. Personal al servei dels ens locals.
06. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú. Principis generals. Drets i deures dels ciutadans.
Col·laboració i participació dels ciutadans en les funcions administratives
07. L’acte administratiu. El procediment administratiu. Fases del procediment.
08. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.
09. Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat. Disposicions
generals. Principis bàsics d’actuació. Disposicions estatutàries comuns.
10. Llei orgànica 2/1986. Competències de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat
(Cos Nacional de Policia i Guàrdia Civil).
11. L’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya: llei 4/2003, de 7 d’abril.
12. Deontologia policial: normes bàsiques d’actuació i codis de conducta. Recomanació
REC (2001) 10 del Comitè de Ministres del Consell d’Europa als Estats Membres sobre el
Codi Europeu d’Ètica de la Policia.
13. Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. Funcions. Estructura i organització.
14. Llei 16/91, de 10 de juliol, de les policies locals. De les policies locals i llur funcions.
Coordinació. Estructura i organització.
15. Llei 16/1991. Accés i promoció. Règim estatutari.
16. El règim disciplinari de les policies locals.
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17. La policia local com a cos armat: Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual
s’aprova el Reglament d’armes. Decret 219/1996, de 12 de juny pel qual s’aprova el
Reglament d’armament de les policies locals.
18. Legislació sobre seguretat ciutadana i aplicació de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de
febrer, de protecció de la seguretat ciutadana.
19. Violència domèstica: Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, mesures de protecció
integral contra la violència de gènere.
20. La detenció dels menors: llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la
responsabilitat penal dels menors, modificada per la Llei orgànica 7/2000, de 22 de
desembre, i la Llei orgànica 9/2000, de 22 de desembre.
21. Seguretat viària: Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el
text articulat sobre la Llei de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària i els
reglaments que la desenvolupen.
22. Seguretat viària: Reglament General de Circulació.
23. Seguretat viària: Reglament General de Conductors.
24. Seguretat viària: Reglament General de Vehicles.
25. La jurisdicció penal a Espanya: òrgans i competències. El procediment penal ordinari:
sumari i judici oral. El tribunal del jurat. El procediment abreujat. Judici de faltes. Judicis
ràpids.
26.Delictes i faltes. Persones responsables
27. La denúncia: concepte i classes. El dret i el deure de denunciar. Persones que estan
exemptes de denunciar. Efectes de la denúncia. La querella
28. La detenció: concepte. Supòsits legals en què és procedent la detenció. Excepcions
per raó de les persones. Els drets dels detinguts i la seva materialització. L’habeas
corpus.
29. L’entrada i registre en lloc tancat: requisits, formalitats i supòsits excepcionals.
30. Delictes contra la seguretat del trànsit i altres delictes amb incidència en l’àmbit dels
accidents de circulació.
31. L’atestat policial: estructura. Valor dels atestats policials. La inspecció ocular
tecnicopolicial: Les primeres actuacions en el lloc dels fets.
32. Delictes en què poden incórrer els policies en l’exercici del seu càrrec.
33. Normativa d’espectacles, activitats recreatives i establiments públics
34. Ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions.
35. Ordenança municipal d’activitats.
36. Ordenança municipal d’ocupació de les vies i espais públics i de convivència
ciutadana.
37. Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i de gossos
potencialment perillosos.
38. La policia local com a servei públic. Els ciutadans com a receptors dels serveis
policials. Policia de proximitat i policia comunitària.
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39. Sant Quirze del Vallès. Coneixements generals del municipi. Demografia,
característiques socials. Nuclis urbans i rurals. Eixos viaris
40. Sant Quirze del Vallès. Història. Cultura. Fires. Equipaments i serveis municipals. »
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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