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:

2011000010
Extraordinària urgent
6 de maig de 2011
12:45
13:00

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

CIU
PSC
CIU
PSC

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Àngels Ponsa i Roca
Edelmiro Balboa Blanco

CIU
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.

ADNSQ-03a
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu.

1. Contracte de serveis per a la redacció del projecte bàsic i d’execució del Pla
Parcial UA6, Sotavia
ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de serveis per a la
redacció del projecte bàsic i d’execució del Pla Parcial de la Unitat d’Actuació 6. “Sotavia”.
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, modificada per la Llei
34/2010, de 5 d’agost.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament
d’aquesta, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes de serveis i
subministrament, d’obres i a d’altres contractes administratius i als privats de la
Corporació, publicats al BOP núm. 172 de data 19 de juliol de 2002, en tot allò que no
contradiguin l’actual legislació en matèria de contractes,
Informes preceptius d’Intervenció i Secretaria.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació urgent i procediment negociat
sense publicitat, per a l’adjudicació del contracte de serveis per a la redacció del projecte
bàsic i d’execució del Pla Parcial de la Unitat d’Actuació 6, “Sotavia”, contractació que es
regeix per les condicions definides al plec de clàusules administratives particulars que
forma part de l’expedient.
Segon. Convidar els professionals següents, atès que es consideren capacitats per a
l’execució d’aquest contracte:
Sr. dades protegides
Arquitecte col.legiat nº dades protegides
NIF: dades protegides
C/ dades protegides núm.dades protegides
dades protegides
Telèfon: dades protegides
e-mail: dades protegides
Sr. dades protegides
Enginyer de Camins, col.legiat nº dades protegides
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NIF: dades protegides
C/ dades protegides núm. dades protegides
dades protegides
Telèfon: dades protegides
Fax:dades protegides
e-mail: dades protegides
Sr. dades protegides
Enginyer Industrial (ETSEIB). Col.legiat nº.dades protegides
NIF: dades protegides
C/ dades protegides núm. dades protegides
dades protegides
Telèfon: dades protegides
Fax: dades protegides
e-mail: dades protegides
Gorina i Farrés, ARQUITECTES S.L.P. A/ dades protegides
C/ dades protegides núm.dades protegides
dades protegides
Telèfon:dades protegides
e-mail: dades protegides

Els convidats disposaran d’un termini de 8 dies naturals per a la presentació d’ofertes
comptadors a partir de l’endemà de la data de recepció de la notificació.
Les propostes es lliuraran d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives
que regirà aquesta contractació i que s’aprova en aquest acte.
Tercer. Aprovar el document comptable d’autorització de la despesa, inherent a aquesta
contractació.
Quart. Notificar aquest acord als interessats.

2. Programació d’espectacle “100% TRICICLE” per a la Festa Major 2011
FONAMENTS DE DRET
Article 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis aprovat pel decret 179/1995
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, articles 58 i 59
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DISPOSICIÓ
D’acord amb el que recull l’informe del servei de Cultura en el que es justifica la
conveniència d’aprovar l’espectacle de Tricicle per el dia 2 de setembre dins dels actes
de la Festa Major 2011
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la contractació de l’espectacle ”100%TRICICLE” per la seva inclusió
en el programa de Festa Major d’enguany
Segon .-

Aprovar el document comptable ADOPJ següent:

Ajuntament – Cultura

5110 3380 2260900 Actuació Tricicle

6.844 €

3. Esmena d'errors Bases reguladores específiques, convocatòria d’una plaça de
caporal
ANTECEDENTS DE FET
1. Vistes les bases de la convocatòria per a la provisió, pel torn de promoció interna,
d’una plaça de caporal de policia local de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, aprovada per la Junta de Govern Local del dia 18/04/11 i
publicades al BOP de data 27/04/11.
2. Detectat un error en les puntuacions màximes previstes a la base 6.2 Fase concurs,
que no poden ser superiors al 40% ni inferiors al 5% de la puntuació total, d’acord amb el
que estableix el Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el reglament
d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
FONAMENTS DE DRET
Article 105.2 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú, que estableix que les Administracions públiques podran
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials,
de fet o aritmètics existents als seus actes.
Articles 23 i 24 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el reglament
d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’emena d’errors de 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:
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« 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
2,4

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

fins un màxim de
2,4

La puntuació total d’aquest apartat no podrà ser superior als 2,4 punts.
Pel càlcul dels punts de meritació, el Tribunal podrà computar proporcionalment les
fraccions no inferiors al mes.

B) Formació:
La puntuació total d’aquest apartat B de formació no podrà ser superior a 2,4 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 0,70 punts.»
Segon.- Publicar aquesta modificació de les 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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