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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 21 de febrer de
2012.
2. Construcció de 5 habitatges unifamiliars aïllats i piscines, emplaçats a dades
protegides del Pla Parcial dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
1. Mitjançant acord de Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia
18 de desembre de 2006 es va atorgar a Construcciones Lauri 2011, SL llicència
urbanística d’edificació per a la construcció de 5 habitatges unifamiliars aïllats amb les
corresponents piscines, emplaçats a l’avinguda de la dades protegides parcel·les ,
d’aquest municipi.
2. Mitjançant acord de Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia
15 de maig de 2007 es va aprovar la primera modificació de la llicència urbanística.
3. Mitjançant acord de Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia
7 de juliol de 2008, es va autoritzar la transmissió a favor de dades protegides en
representació de Sant Quirze Panoràmic de la llicència inicialment atorgada a
Construcciones Lauri 2011, SL, per les esmentades obres.
4. En data 13 de setembre de 2011, amb número de registre d’entrada 2011013812 la
senyora dades protegides en representació de Sant Quirze Panoràmic ha
sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès una segona modificació de la
llicència urbanística d’edificació de referència.
5. Considerant l’informe de l’arquitecte municipal de data 14 de febrer de 2012 del qual
es desprèn:
“En la inspecció feta de l’expedient de llicència de primera ocupació 12/11, es va
detectar que l’obra executada no s’ajustava al projecte aprovat. A data d’avui s’ha
presentat la proposta de modificació que incorpora els següents canvis;:
-

No es realitzen les piscines previstes en projecte.

-

No s’instal·len els ascensors previstos en projecte.

-

En planta soterrani no es construeix el lavabo previst en projecte, ni el tancament
de l’escala.

-

En planta baixa, no es realitza la distribució prevista, de dos i tres habitacions amb
dos banys, i es deixa la planta diàfana com a menjador – estar.

Les modificacions presentades s’adeqüen als paràmetres de planejament i a la
normativa tècnica d’aplicació. “
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6. Considerant l’informe jurídic de la TAG assessora Jurídica de data 16 de febrer de
2012,
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 .- Aprovar la segona modificació de la llicència d’obres majors número 281/06
concedida a SANT QUIRZE PANORÀMIC, SL per a la construcció 5 habitatges
unifamiliars aïllats amb les corresponents piscines, emplaçats a l’avinguda de la
dades protegides parcel·les dades protegides, d’aquest municipi, atorgada per la Junta
de Govern Local de data 7 de juliol de 2008.
Segon .-

Notificar el present acord a l’interessat.

3. Llicència d'obres majors. Expedient núm. OMA2011/000006 per a la construcció
d'habitatge unifamiliar aïllat
ANTECEDENTS DE FET
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1. En data 21 de febrer de 2011, dades protegides en representació de SERVEIS
PATRIMONIALS EDISON, SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
llicència urbanística ( N.RGE. 2011003068) per a la construcció d'habitatge
unifamiliar aïllat, emplaçat a C dades protegides , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data19/05/2011 del qual es
desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades següents:
-

-

Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de
vorera del carrer dades protegides, en el tram on està situada la parcel·la, amb el
dipòsit d’un aval bancari d’un import de 1.550 €. Caldrà preveure les
canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia, enllumenat i
electricitat que afectin a la façana del tram de vorera on està situada la parcel·la.
S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per preveure
aquestes canalitzacions amb les respectives companyies i d’acord amb l’Enginyer
municipal.
D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, s’ha establert una fiança municipal que s’ha de dipositar quan s’obté la
llicència d’obres, de 2.422,03 euros.
El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra, els
certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest certificat
serà necessari per al retorn de la fiança municipal.

-

-

D’acord amb el projecte d’urbanització aprovat definitivament i les prescripcions
imposades en els acords d’aprovació definitiva, resten pendents d’executar les obres
corresponents als projectes tècnics necessaris per complimentar la totalitat de les
obres previstes en els continguts dels informes tècnics de l’aprovació del projecte
d’urbanització:
−

S’han de realitzar les obres corresponents als projectes d’execució dels
sistemes d’espais lliures públics a que fa referència la proposta
d’enjardinament dibuixada en el plànol 21 del projecte d’urbanització
aprovat.

−

D’acord amb els informes previs a l’aprovació del projecte d’urbanització
s’han d’executar les obres corresponents al projecte de solució
paisatgistic-urbanística de la riera paral·lela al passeig dades protegides
que resolgui la transició entre la nova urbanització dades protegides i
dades protegides de forma suau mitjançant un parc de ribera que
respecti la riera i que permeti fer les funcions d’eix vertebrador del territori.

−

Aquestes obres estan incloses als projectes d’urbanització complementaris
aprovats per la junta de govern local els dies 3 i 17 de desembre de 2007.
La totalitat de les despeses necessaris per a l’execució d’aquestes obres,
incloses les relatives a l’execució de les obres, direccions facultatives,
autoritzacions i legalitzacions de tot ordre i tribus així com les despeses
administratives i de formalització seran a càrrec de la Junta de
Compensació.

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.
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(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.
-

S’ha de presentar el projecte en suport informàtic.
S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la
llicència i sol·licitar el corresponent permís abans de la llicencia d’ús.

-

El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.

3. En data 27 de febrer de 2012 la senyora dades protegides en
representació de SERVEIS PATRIMONIALS EDISON, SL va presentar la resolució de
l’Agencia Estatal de Seguretat Aèria autoritzant la construcció o instal·lació de
l’habitatge unifamiliar objecte de la llicència d’obres majors.
4. Considerant l’informe jurídic de data 01/03/2012.
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:
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Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2011/000006 a dades protegides
en representació de SERVEIS PATRIMONIALS EDISON, SL per a la
construcció d'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
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

201226785 / 0

Concessió de Plaques i patents

201226786 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

8.646,12 €

201226787 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

3.674,60 €

Setè .-

12,18 €

Notificar el present acord als interessats.

4. Aprovació PAM per risc d'accidents a la indústria química PLASEQCAT
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 31 de març de 2011 el Ple municipal va aprovar el Pla Bàsic de protecció civil i
els plans de risc d’incendis forestals, inundacions i nevades que, posteriorment va
homologar la comissió de protecció civil de Catalunya, el dia 20 d’octubre de 2011.
2. Per donar compliment al que disposa la legislació vigent es va contractar la redacció
del Pla d’actuació municipal pel risc químic PLASEQCAT.
3. L’enginyer municipal va emetre informe en relació a les obligacions que fixa la
normativa de protecció civil a Catalunya en data 7 de febrer de 2012, i l’inspector cap
de la Policia Local va emetre informe en relació al PAM PLASEQCAT, el dia 15 de
febrer de 2012.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 4/97, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

-

Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el Pla d’actuació municipal per risc químic de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, PLASECAT.
Segon .- Donar trasllat de l’expedient a la comissió de protecció civil de Catalunya, per
a la seva homologació.

5. Pla d'autoprotecció sala de congressos dels Testimonis Cristians de Jehovà.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 22 de desembre de 2011, va ser lliurat pels Testigos Cristianos de Jehová,
amb NIF: R2800029G el Pla d’Autoprotecció de la seva sala de congressos, situada al
cr. Moianès, 11, a través de la plataforma HERMES, amb núm. de registre
9017E/47845/2011.
2. L’enginyer municipal va emetre informe en data 27 de gener de 2012, en relació a
l’esmentat Pla d’Autoprotecció, en què posa de manifest diverses deficiències, i
proposa la no homologació del mateix.
FONAMENTS DE DRET
-

Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes
mesures.

DISPOSICIÓ
S’adopti l’acord següent:
Primer .- Declarar no homologable el PAU presentat pels Testigos Cristianos de
Jehová, de la sala de congressos situada al carrer Moianès, 11, de Sant Quirze del
Vallès.
Segon .-

Notificar el present acord a l’entitat interessada.

6. Aprovació de la modificació de les Bases reguladors Particulars de la
convocatòria de subvencions a entitats i associacions en matèria de Serveis a
les Persones 2011.
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ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 21/03/2011, va aprovar les bases
reguladores particulars de la convocatòria de subvencions a entitats i/o particulars en
matèria de serveis a les persones per a l’any 2011.
En el títol VIII d’aquestes bases JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS s’especifica
literalment:
“Els beneficiaris de les subvencions hauran de presentar la documentació justificativa en
el termini de 30 dies a comptar des de la finalització de l’activitat subvencionada i, en tot
cas, les de caràcter anual com a data màxima 31 de gener de 2012”.
Mitjançant aquest informe es proposa a l’òrgan competent modificar aquest títol per tal de
poder ampliar el termini de justificació de les subvencions rebudes fins al 15 de març de
2012:
“El beneficiaris de les subvencions hauran de presentar la documentació justificativa amb
caràcter ordinari en el termini de 30 dies a comptar des de la finalització de l’activitat
subvencionada i, en tot cas, com a data màxima el 15 de març de 2012.”
Instruït l’expedient corresponent, i d’acord amb l’informe de la tècnica de la Unitat de
Participació Ciutadana de data 31 de gener de 2012.
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.- Modificar el text del títol VIII de les bases particulars reguladores de la
convocatòria de subvencions en matèria de serveis personals per a l’any 2011
aprovat en data 21/03/2011 de la següent manera:
On diu
“Els beneficiaris de les subvencions hauran de presentar la documentació
justificativa en el termini de 30 dies a comptar des de la finalització de l’activitat
subvencionada i, en tot cas, les de caràcter anual com a data màxima 31 de
gener de 2012”.
Ha de dir
“El beneficiaris de les subvencions hauran de presentar la documentació
justificativa amb caràcter ordinari en el termini de 30 dies a comptar des de la
finalització de l’activitat subvencionada i, en tot cas, com a data màxima el 15
de març de 2012.”

Segon.- Publicar la modificació de les bases al Butlletí Oficial de la Província.
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7. Aprovació convenis amb entitats esportives locals
ANTECEDENTS DE FET
1. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès té com a un dels objectius principals el
desenvolupament d’actuacions per al foment i promoció d’activitats esportives i
d’ocupació del temps lliure.
2. Diverses entitats sense ànim de lucre es dediquen a la promoció de l’esport, en
diferents modalitats, dins del nostre municipi.
3. D’acord amb l’informe del coordinador d’Esports de data 28 de febrer de 2012.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb l’establert en l’article 23.4 de la 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,
articles 43.3 a 43.5 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i article 53 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.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar els convenis de col·laboració amb les entitats que es detallen a
continuació i que s’adjunten com annex:
-

Asociación Deportiva Peña les Fonts

-

Club Atlètic Sant Joan

-

Club d’Escacs Sant Quirze

-

Club Excursionista Sant Quirze

-

Club Handbol Sant Quirze

-

Club Patinatge Sant Quirze

-

Club Petanca Sant Quirze

-

Club Tennis Taula Sant Quirze del Vallès

-

Kokimuxu Hoqueisub

-

Futbol Club Sant Quirze
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-

Sant Quirze Bàsquet Club

-

Unión Deportiva Les Fonts

Segon .- Facultar al regidor delegat d’Esports per a la signatura dels esmentats
convenis.
Tercer .-

Notificar el present acord als interessats.

8. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i Cáritas Parròquia
Sant Quirze del Vallès 2012.
ANTECEDENTS DE FET
Atès que el conveni de col·laboració de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès amb
Cáritas Parròquia de Sant Quirze del Vallès del 2011 per a la gestió del Banc d’Aliments
Municipal ha estat molt positiu.
Atès que Cáritas Parròquia Sant Quirze del Vallès és una entitat que entre els seus
objectius destaca el desenvolupament integral de la dignitat de totes les persones que es
troben en situació de precarietat;
Atès que és competència dels Serveis Socials Bàsics donar cobertura de les necessitats
bàsiques a les persones en vulnerabilitat i concorren raons d’interès públic i humanitari.
Atès que s’ha revisat la memòria justificativa realitzada per Cáritas Parroquial de Sant
Quirze respecte el 2011 amb totes les factures de les despeses justificades.

FONAMENTS DE DRET
Llei 12/2007 d’ 11 d’ octubre de serveis socials que regula la cartera de serveis socials.
Preàmbul, apartat V per a complementar aquestes prestacions de servei, es poden
establir prestacions econòmiques, que sempre que sigui possible s’han de condicionar,
mitjançant el xec servei o un altre sistema, a la utilització d’un servei.
DECRET 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.
(DOGC núm. 2237 publicat el 31/07/1996)
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el nou conveni de col·laboració amb Cáritas Sant Quirze per a gestionar
el projecte Banc d’ Aliments municipal.
Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització i disposició de pagament per
import de 10.000,00€ a càrrec de la partida Altres Convenis 5300/2310/4800004.
Tercer.- Facultar a l’ Alcaldessa per a la signatura del conveni.
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9. Assumptes sobrevinguts

9.1.

Creació grup de treball Festa Major

ANTECEDENTS DE FET
Que la Festa Major és un punt de trobada per als veïns i veïnes de Sant Quirze, és la
màxima expressió de l’esperit festiu del nostre poble i marca l’inici del nou curs.
Que la importància d’aquesta activitat i la implicació en la mateixa del teixit associatiu i de
tots els ciutadans i ciutadanes del municipi porten a ampliar els canals de participació per
tal de definir la Festa Major entre tots els agents socials.
Que amb aquesta finalitat es vol crear un grup de treball permanent de Festa Major de
Sant Quirze del Vallès, amb la voluntat de fer la Festa Major una Festa de tothom i per
tothom. Un grup de treball obert, interdisciplinari, transversal i intergeneracional que té
l’objectiu d’enriquir amb uns valors més participatius els actes de la Festa Major. Aquest
grup de treball neix amb l’esperit i la il·lusió de constituir-se com a comissió col·legiada.
Que en aquest expedient s’adjunta l’objecte, les funcions, la composició i el funcionament
del grup de treball de Festa Major de Sant Quirze del Vallès. En la redacció d’aquest
document han intervingut el tècnics de Participació ciutadana i Cultura i representants de
totes les forces polítiques del consistori liderats per la regidora de Cultura, la senyora
Mercè Vallès.
Considerant l’informe tècnic de data 2 de març de 2012.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la creació del grup de treball de Festa Major de Sant Quirze del
Vallès i el seu funcionament:
Objecte
El grup de treball permanent de Festa Major pretén ser una eina transversal de
participació, consulta, assessorament i debat per tot allò que fa referència a la Festa
Major.
Funcions
Les funcions i tasques que es proposen per al grup de treball de Festa Major són:
Informar, assessorar i debatre les iniciatives municipals pròpies d’aquest àmbit.
Formular propostes i suggeriments per la programació i realització d’activitats per a la
Festa Major.
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Potenciar la participació del veïnat i d’entitats del municipi a través de les seves
propostes.
Col·laborar amb l’Ajuntament en l’organització dels actes promoguts per la Festa Major
així com en aspectes d’informació i conscienciació dels veïns i veïnes participants. El
grup de treball crearà una borsa de voluntariat per col·laborar i donar suport en
l’organització i/o desenvolupament dels actes de la Festa.
Valorar la possibilitat que membres d’aquest grup de treball esdevinguin jurat popular en
diversos actes que s’organitzin al poble.
Composició
El Grup de Treball de Festa Major estarà format pels següents membres:
El/la regidor/a de l’àmbit de Cultura
1 regidor/a de cada grup municipal
17 representants de les diferents entitats legalment reconegudes i amb seu social al
municipi en la següent proporció:
5 representants de les entitats culturals i de temps de lleure
3 representants de les entitats esportives
2 representant de les entitats educatives
1 representant de les entitats de dona
1 representant de les entitats de gent gran
1 representant de les entitats de cooperació
1 representant de les entitats juvenils
1 representant de les entitats de l’àmbit econòmic
1 representant de les entitats de medi ambient
1 representant de les entitats veïnals
Assistirà també el/la tècnic/a municipal de participació ciutadana, un/a tècnic/a de cultura,
un/a tècnic/a de joventut
Podrà convidar-se a participar en les sessions del Grup de treball a persones expertes o
especialistes en temàtiques competents perquè argumentin i aportin rigor als criteris o
propostes del grup que puguin aportar valor afegit en el debat de les propostes.
Els representants de les entitats municipals seran escollits per les pròpies entitats dels
seus àmbits, dels quals siguin representatius. Tant les entitats representades com els
grups polítics podran nomenar un suplent que en cas d’absència substituirà al titular.
Funcionament
En la primera reunió de constitució s’establirà un calendari de treball anual a proposta del
servei de cultura per tal de consensuar-lo amb la resta de membres.
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El Grup de treball quedarà constituït en la seva primera sessió en la qual s’aixecarà acta
de la seva composició.
Es crearan comissions de treball específiques dins del Grup de treball per aportar i
treballar propostes per al conjunt del Grup.
Els representants de les entitats ostentaran el càrrec per un període de dos anys,
prorrogable per un any més. Si durant aquest període hi hagués alguna baixa, les entitats
en designaran un altre fins que es renovi. L’elecció d’aquest grup de representants es
comunicarà a la regidoria de cultura mitjançant l’acte d’elecció.
Els representants polítics estaran assignats al grup de treball fins que finalitzi el seu
mandat i comunicaran l’assignació al servei de cultura abans de la seva constitució.
Com a forma de treball s’estableix el consens.
Segon .- Que es procedeixi a contactar amb els agents socials que han de participar en
aquest grup de treball per a la seva constitució i posada en funcionament.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Núria Mompel Tusell, 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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