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
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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 19 de juny de 2012.
2. Aprovació de procediments validats per la Comissió de Gestió Informativa i
Tramitació Municipal (CGITM)
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar els procediments municipals, junt amb la seva documentació
degudament complementada i validada pels membres de la Comissió de Gestió
Informativa i Tramitació Municipal (CGITM), que es detallen a continuació:
Territori
C3X050 Llicència municipal d'activitat.
C3X051 Comunicació prèvia d'obertura d'activitat.
C3X052 Comunicació prèvia d'obertura-declaració responsable- activitat innòcues.
C3X053 Sol·licitud d'informe de prevenció d'incendis.
C3X054 Transmissió llicència d'activitats.
C3X055 Certificat de compatibilitat urbanística previ a una activitat.
Segon.- Aprovar la informació vinculada dels tràmits dins del Manual de Procediments,
Carpeta Ciutadana i a l’apartat corresponent de la pàgina electrònica corporativa
(www.santquirzevalles.cat).
Tercer.- Notificar el present acord als membres de la Comissió.

3. Proposta per la formalització del conveni per al desenvolupament del portal
municipal d'entitats per a l'any 2012
ANTECEDENTS DE FET
L’ Oficina de Participació Ciutadana de l’Àrea d’igualtat i Ciutadania de la Diputació de
Barcelona té, entre les seves finalitats, afavorir els mecanismes de participació ciutadana
i fomentar l’articulació del moviment associatiu en l’àmbit local.
El teixit associatiu de les ciutats ha d’aprofitar les oportunitats que les tecnologies de la
informació i la comunicació posen al seu abast. La Diputació de Barcelona entén que
Internet ha de ser una eina al servei dels municipis perquè aquests dinamitzin i enforteixin
el seu teixit associatiu. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona endegà el Portal
Provincial de les Entitats de Barcelona.

2/46

El projecte es posa en marxa al 2006 amb el disseny de la plataforma tecnològica que
sustenta el Portal i s’inicia una fase pilot amb 9 municipi. Superada aquesta fase l’any
2007 s’obre el projecte a la resta d’ens locals de la província.
L’any 2009 l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès manifesta a la Diputació de Barcelona
l’interès del municipi per formar part del projecte del Portal Provincial. En data 9 de
novembre de 2009 es signa el conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès per al desenvolupament del Portal Associatiu Municipal. Aquest
conveni tenia una durada fins al 31 de desembre de 2010 i es renova per un segon any
fins al 31 de desembre de 2011.
Enguany, la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Participació Ciutadana, obre
un nou període de col·laboració per aquest any 2012 per als Ajuntaments ja inscrits al
Portal. Aquest nou conveni tindrà una durada des de l’1 de gener de 2012 fins al 31 de
desembre de 2012.
Considerant l’informe de la tècnica de Participació Ciutadana de data 15 de juny de 2012.
FONAMENTS DE DRET
•
•

Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre i el seu Reglament de
desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006 de 21 de juliol.
Articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la formalització del conveni entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per al desenvolupament del portal municipal
d’entitats en el marc del projecte Portal Provincial de les entitats de Barcelona per a l’any
2012, el qual s’adjunta amb el següent annex:
“CONVENI A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS PER AL DESENVOLUPAMENT
DEL SEU PORTAL MUNICIPAL D’ENTITATS EN EL MARC DEL PROJECTE PORTAL
PROVINCIAL DE LES ENTITATS DE BARCELONA
REUNITS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’ Il•lm. Senyor dades protegides,
diputat delegat d’Igualtat, Ciutadania i Benestar Social, actuant en nom i
representació d’aquesta, fent ús de les atribucions que li han estat conferides
mitjançant la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i d’atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB de
23 de setembre de 2011; assistit pel secretari delegat el senyor dades protegides,
secretari delegat en virtut de les
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facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 8 de setembre
de 2011.
De l’altra, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès representat per la Il•lma. Sra. Maria
Montserrat Mundi Mas, alcaldessa de l’ajuntament, assistit per la senyora Helena Muñoz
Amorós, secretària d’aquest ens local.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Que l’Oficina de Participació Ciutadana de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació
de Barcelona té, entre les seves finalitats, afavorir els mecanismes de participació
ciutadana i fomentar l'articulació del moviment associatiu en l'àmbit local.
Que el teixit associatiu dels nostres pobles i ciutats ha d’aprofitar les oportunitats que les
tecnologies de la informació i la comunicació posen al seu abast, implicant-se i
desenvolupant eines que afavoreixin el treball en xarxa. La Diputació de Barcelona entén
que Internet ha de ser una eina al servei dels municipis perquè aquests dinamitzin i
enforteixin el seu teixit associatiu. En aquest sentit, s’endegà el Portal Provincial de les
Entitats de Barcelona, que té com a objectius generals els següents:
1.
Dotar els ajuntaments d’una eina que integri la seva estratègia de comunicació i
de recolzament a les necessitats de les seves associacions.
2.
Facilitar que les associacions existeixin a Internet i que ho puguin fer de manera
fàcil i amb un nivell important de qualitat. Proporcionar a l’associacionisme una eina per a
experimentar i aprendre habilitats per al coneixement, la comunicació, la col•laboració i la
promoció d’experiències.
Assegurar la continuïtat, sostenibilitat i autodesenvolupament del projecte a partir
3.
de la construcció per part dels propis usuaris dels portals d’entitats i del portal provincial i
de la formació i l’aprenentatge continu.
I de manera global: La missió del Portal Provincial de les Entitats de Barcelona és
4.
la de dotar als municipis d’eines interactives per dinamitzar, prestigiar i millorar les
capacitats del seu associacionisme respectant la seva autonomia i identitat, en un
projecte global que aprofita les diferents realitats municipals i l’heterogeneïtat del teixit
associatiu per sumar i construir, amb la participació de tots, una plataforma viva reflex de
l’actual dinamisme als pobles i ciutats de la província de Barcelona.
Que el projecte es posa en marxa al febrer del 2006 amb el disseny de la plataforma
tecnològica que sustenta el Portal. Nou (9) municipis s’inicien al projecte en la seva fase
pilot i com a objectiu tenen: formar part del portal provincial, disposar d’un portal
municipal d’entitats i facilitar a les entitats locals la possibilitat de tenir una pàgina web de
fàcil disseny i gestió. En resum, la possibilitat d’existir a Internet i crear xarxa amb d’altres
ens locals i associacions de la província.
Que un cop superada amb èxit aquesta fase pilot, l’any 2007 s’obre el projecte a la resta
d’ens locals de la província. En el transcurs d’aquest temps, els ens locals esmentats a
dalt s’han adherit al projecte, i han desenvolupat els seus portals municipals d’entitats. En
l’actualitat, fins a seixanta-set ens locals es troben treballant en el projecte, dels quals 39
ja es troben a Internet, amb els seus respectius portals municipal d’entitats, sumen més
de 2.300 webs associatius i tots ells formen el Portal Provincial de les Entitats de
Barcelona.
Que la minuta del conveni va ser aprovada per decret del president de la Diputació de
Barcelona de data 8 de maig de 2012.
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Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- OBJECTE :
L’objecte del present conveni és crear un marc de col•laboració interinstitucional per al
desenvolupament del portal municipal d’entitats dels ens locals conveniats, que
s’emmarcarà en el Portal Provincial de les Entitats de Barcelona.
Segon.- TERMINI D’EXECUCIÓ:
Des de l’1 de gener de 2012 fins el 31 de desembre de 2012.
Tercer.- OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE LES PARTS:
La Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Participació Ciutadana, com a
responsable de la gestió administrativa i econòmica del projecte assumeix la realització
de les següents tasques:
Mantenir l’aplicació adquirida a l’empresa Districte Digital SL per al disseny i
desenvolupament del portal municipal d’entitats i les pàgines web per part de les entitats
locals, si l’ajuntament ho sol•licita.
Assessorar, si l’ajuntament ho considera necessari, en el pla de desenvolupament
del portal municipal d’entitats.
Formar continuadament al personal de cada Ajuntament que administrarà el portal
municipal d’entitats.
-

Formar continuadament a les persones que realitzaran la formació de les entitats.

Donar allotjament (hosting) al portal municipal d’entitats i a les webs de les entitats
adherides al projecte.
Publicar els portal municipal d’entitats amb un domini assignat a través del
projecte a partir de la proposta feta per l’Ajuntament.
Organitzar i dinamitzar les reunions del grup de millora així com altres activitats de
desenvolupament del projecte.
L’ Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a:
Assegurar la continuïtat del responsable de projecte que actuarà com a
coordinador intern i que tindrà com a tasques, entre d’altres, les següents: ser el referent
amb l’Oficina de Participació Ciutadana i generar i vetllar per l’adequada utilització dels
recursos pertinents per al bon desenvolupament del projecte en el municipi.
Assegurar la continuïtat de l’equip responsable (com a mínim, una persona) de la
dinamització i manteniment dels continguts del portal municipal d’entitats, així com
continuar amb la tasca de suport a les entitats que formin part del projecte.
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-

Incrementar de forma paulatina el nombre d’entitats que participen en el projecte.

Definir, anualment, el pla de desenvolupament continuat del projecte en el
municipi: formació a entitats, recursos per a la formació, estratègia d’implementació.
Utilitzar l’aplicació informàtica oferida només pel disseny i elaboració de pàgines
web integrades en el projecte i, sota consulta i confirmació per part de la Diputació de
Barcelona, per a serveis municipals per a associacions.
Formar continuadament a les entitats adherides al projecte en la utilització de
l’aplicació, quan aquestes ho requereixin.
Vetllar pel compliment del codi ètic en el marc del portal d’acord amb la llei que
garanteixi uns mínims de correcció i pertinència en la publicació de les pàgines web
associatives que seran presents al portal municipal d’entitats i la informació continguda en
el mateix. Així mateix l’Ajuntament és compromet a garantir la confidencialitat i privacitat
de les dades personals que, eventualment, es puguin sol•licitar o vessar per part dels
usuaris al Portal.
Avaluar regularment les webs de les entitats i realitzar intervencions de seguiment
i suport.
Participar en les reunions del grup de millora del projecte i altres activitats
vinculades al projecte.
Facilitar la informació requerida per la Diputació de Barcelona sobre el
desenvolupament del projecte.
Fer constar la col•laboració de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les normes
gràfiques d’aquesta corporació en tots aquells materials informatius i de divulgació que es
derivin del projecte.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.
Quart.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
Atès que la realització dels treballs relatius a l'objecte del present conveni suposa el
tractament de dades de caràcter personal, de persones identificades o identificables,
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, com a encarregat del tractament dels respectius
fitxers, MANIFESTA que compta amb l’oportuna autorització dels diferents responsables
dels fitxers, en els termes i l’abast previstos a l’art. 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i a l’art.
21 del RD 1720/2007, de 21 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
(en endavant RDLOPD), per a la formalització del present conveni.
Es relacionen a continuació els deures i obligacions de la Diputació de Barcelona en
relació amb el tractament de dades, tal i com es preveu a la LOPD i al Reglament que la
desenvolupa.
A.- Deure de Secret: La Diputació de Barcelona i els seus treballadors implicats en els
tractaments de dades de caràcter personal queden expressament i específicament
obligats a complir amb el deure de secret, en els termes previstos a l'art. 10 de la LOPD,
sobre tota aquella informació referida a dades de caràcter personal o antecedents que
poguessin conèixer com a conseqüència del compliment del Conveni, obligacions que
subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se la relació contractual.
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B.-Compliment del article 12 de la LOPD: La Diputació de Barcelona, en qualitat
d’Encarregada del Tractament de les dades de caràcter personal, contingudes en els
fitxers de les Entitats que formen part del Registre d'Entitats dels diferents municipis de la
província participants en el seu “Portal d’Entitats”, queda obligada i es compromet,
d’acord amb el que disposa l’article 12.2 LOPD i els preceptes aplicables del RDLOPD, a
tractar les dades conforme a les prescripcions tècniques d’aquest conveni.
En el cas que destini les dades a les quals tingui accés a una finalitat diferent a la
establerta, o les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del conveni, serà
considerada responsable del tractament i respondrà personalment de les infraccions que
hagi comès i de les possibles reclamacions que es puguin produir al respecte.
C.-Titularitat del Fitxer/s: Les dades tractades són titularitat de cadascuna de les Entitats
que formen part del Registre d'entitats del municipi signatari d’Entitats dels diferents
municipis de la província, als que la Diputació de Barcelona autoritzi a l'ús dels serveis del
Portal d'Entitats objecte del conveni.
Les dades que seran tractades en el decurs del present conveni seran les identificatives,
de característiques personals, i/o de circumstàncies socials dels diferents membres de les
dites associacions i de les persones que s'hi relacionen (socis, Junta, col•laboradors,
persones interessades, administradors i editors de les web o anàlogues).
D.-Prerrogatives de l’Ajuntament i de les Entitats delegades a la Diputació de Barcelona
com a Encarregada del Tractament: La Diputació de Barcelona vetllarà i controlarà el
compliment de la normativa sobre protecció i seguretat de les dades de caràcter personal,
en la seva qualitat d’encarregada del tractament, i específicament podrà:
Supervisar el compliment de l’aplicació de les mesures de seguretat i del nivell
exigible a les dades de caràcter personal, objecte de tractament.
Dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta
realització del Tractament .
Comprovar que el software utilitzat en el tractament de les dades incorpori la
descripció tècnica sobre el nivell de seguretat que compleix.
E.-Obligacions específiques de la Diputació com a Encarregada del Tractament: La
Diputació de Barcelona queda obligada i es compromet en relació a les dades de caràcter
personal objecte de tractament com a conseqüència de l‘objecte del present conveni, a:
-Utilitzar les dades de caràcter personal amb l’única i exclusiva finalitat de les prestacions
encarregades en execució del Conveni i a no aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat
distinta o incompatible.
-No difondre-les ni permetre’n l’accés ni comunicar-les ni cedir-les, a terceres persones,
fora de les previstes en l’apartat G, sense autorització prèvia de l’Ens local conveniat.
-Adoptar i aplicar les Mesures de Seguretat de Nivell Bàsic, segons s’indica en el punt K,
d’acord amb el que estableix l’art. 9 LOPD i en els termes establerts al Títol VIII del
RDLOPD, que siguin necessàries, d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la
seguretat de les dades de caràcter personal que provenen dels fitxers de titularitat de les
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Entitats que formen part del Registre d’Entitats dels diferents municipis de la província, i
evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la
tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan
exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. En tot cas, la
Diputació haurà de posar en coneixement de l’Entitat local signatària, immediatament
desprès de ser detectada, qualsevol sospita o constatació d’eventuals errors o
incidències que poguessin produir-se en el compliment de les mesures de seguretat
aplicades a la informació objecte de tractament.
F.-Destrucció/Devolució de les Dades de Caràcter Personal: La Diputació, una vegada
acomplerts els objectius del present conveni, haurà de destruir/retornar a l’Entitat local
signant les dades de caràcter personal i el suports o documents en els que consti alguna
dada personal objecte de tractament. El retorn de les dades a l’Entitat Local es durà a
terme en el format i suports que s’hagin especificat o, en el cas de no haver-se definit
prèviament, en els utilitzats per la Diputació per al seu emmagatzematge.
En el cas que una norma legal prevegi llur conservació (caldrà indicar-ne quina) la
Diputació haurà de procedir a la devolució de les dades de caràcter personal i els suports
o documents en els que consti alguna dada personal objecte de tractament a l’Entitat
Local encarregada del tractament, la qual garantirà la conservació en compliment de la
norma legal de referència.
Un cop finalitzada la relació establerta pel present conveni la Diputació podrà conservar,
adientment bloquejades, les dades de caràcter personal que hagin estat objecte de
tractament, únicament durant el període de temps en el que puguin derivar-se
responsabilitats de la seva relació amb l’Entitat Local signatària del conveni.
G. - Subcontractació de la realització del Tractament: S’autoritza a la Diputació de
Barcelona a la subcontractació al contractista que es consideri oportú (actualment
Districte Digital, SL), per a la realització dels tractaments de les dades de caràcter
personal necessaris per a l’elaboració i manteniment del programari, formalitzada
mitjançant contracte en el qual es faran constar les obligacions que assumeix l’empresa
subcontractada en el tractament de les dades personals.
H.-Transferència Internacional de Dades: Si el subcontractista o el Centre de Procés de
Dades estan fora d’Espanya, o és previst que es realitzi qualsevol tractament de dades
fora del territori espanyol caldrà que prèviament al tractament es compleixi amb els
següents requisits:
- Informar a la Direcció de serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, de la Diputació
de Barcelona, qui dirigeix els treballs, del tipus de tractament a realitzar i de quin és el
país destinatari de la transferència, per tal que procedeixi a valorar si cal sol•licitar
autorització a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per a la realització de
la transferència internacional de dades.
- En el cas que es valori que si que es tracta d’una transferència Internacional de dades
caldrà l’autorització del director de l’AEPD abans d’iniciar el tractament fora del territori
espanyol.
I.Exercici dels drets ARCO: En el cas que la Diputació de Barcelona o el
subcontractista rebi una petició d’exercici dels drets ARCO (accés, rectificació,
cancel•lació i oposició) per part d’un afectat aquesta serà lliurada a la Entitat Responsable
del Fitxer en el termini màxim de 24 hores des del moment en què se n’hagi tingut
coneixement.
J.-Els productes de software destinats al tractament automatitzat de dades personals
hauran d’incloure en la seva descripció tècnica el nivell de seguretat, que permetin
aconseguir d’acord amb el que estableix el Reglament de desenvolupament de la LOPD
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pel que fa a les mesures de seguretat en el tractament de dades de caràcter personal. En
qualsevol cas s’exigirà l’acompliment de les mesures de nivell bàsic.
K.-Mesures de seguretat a aplicar: El nivell de seguretat que correspon al tractament de
totes les dades objecte del present conveni es fixa en un nivell bàsic. Per tant, cal aplicar
les següents mesures adequades al nivell de seguretat exigible al tractament que s’ha de
realitzar:

Per a tractaments amb dades de nivell
FITXERS NO AUTOMATITZATS
bàsic FITXER AUTOMATITZATS
NIVELL BÀSIC
Obligacions comunes (abast, nivells de seguretat, encarregat del tractament, prestació
de serveis sense accés a dades personals, delegació d’autoritzacions, règim de treball
fora dels locals del responsable del fitxer o encarregat del tractament, còpies de treball
de documents, document de seguretat)
Funcions i obligacions del personal
Funcions i obligacions del personal
Registre d’incidències
Registre d’incidències
Control d’accés
Control d’accés
Gestió de suports i documents
Gestió de suports
Identificació i autentificació
Còpies de seguretat i recuperació
Criteris d’arxiu
Dispositius d’emmagatzematge
Custodia de suports

En el cas que al Diputació de Barcelona tracti dades directament inclourà en el seu
document de seguretat les mesures implantades. Així mateix, l’empresa subcontractada,
a requeriment de la Diputació de Barcelona, posarà a la seva disposició el Document de
Seguretat que ha d’elaborar o el que ja hagués elaborat, incorporant les mesures de
seguretat implantades en relació amb aquest tractament.
Cinquè.- COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT
El seguiment, avaluació i especificacions de les actuacions convingudes es farà
mitjançant una Comissió Tècnica de Seguiment entre l’ens local i l’Oficina de Participació
Ciutadana de l’Àrea d’Atenció a les Persones. Aquesta comissió estarà integrada per:
-

Un representant de l’Àrea d’Atenció a les Persones.

-

Un representant de l’ens local

-

Un responsable tècnic de l’ l’Àrea d’Atenció a les Persones.

-

Un responsable tècnic de l’Ajuntament

Tanmateix podran assistir a aquesta comissió, en qualitat d’assessors, els experts que les
parts considerin convenients.
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Són funcions de la Comissió de Seguiment:
-

La direcció, coordinació i gestió de les actuacions.

-

La planificació i aprovació del calendari d’activitats.

-

L’habilitació dels recursos necessaris.

-

El seguiment i avaluació dels resultats.

La Comissió Tècnica de Seguiment es reunirà sempre que qualsevol de les parts ho
requereixi.
Sisè.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL
La propietat intel•lectual del Portal Provincial de les Entitats de Barcelona, correspon a la
Diputació
de
Barcelona,
així
com
dels
dominis
www.entitats.diba.es,
www.entitats.diba.cat, entitats.diba.es i entitats.diba.cat.
Setè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni serà vigent des de la data de la signatura fins al dia 31 de desembre de
2012. Així mateix, podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues
parts.”
Segon .- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura del conveni
Tercer .- Notificar la present resolució a la Diputació de Barcelona

4. Aprovació conveni serveis preventius amb la Creu Roja per a l'any 2012
ANTECEDENTS DE FET
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a través de les seves diferents regidories i
serveis porta a terme diferents actes públics que motiven la contractació de serveis
preventius a través de l’Assemblea de Voluntaris de la Creu Roja.
Existeix, des de fa anys, una bona col·laboració entre aquesta Assemblea i l’Ajuntament,
tant pel que fa a la divulgació de les seves campanyes de captació de voluntaris com per
una participació directa en els cursos de formació i en campanyes concretes com ara
l’atenció a la gent gran.
D’acord amb l’informe de les tècniques de Benestar Social, Salut i Igualtat de data 31 de
maig de 2012.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local.

-

Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.

-

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
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-

Reial Decret 415/1996, d’1 de març, i la seva modificació en el Reial Decret
2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les normes d’ordenació de la
Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997, on es disposa la publicació dels
Estatuts de la mateixa.

-

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, annex III punt 2, mitjans d’autoprotecció mínims, mitjans sanitaris.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i l’Assemblea comarcal de Creu Roja a Sabadell-Vallès Sud per a la promoció del
voluntariat i serveis preventius, per a l’any 2012, següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS I L’ASSEMBLEA LOCAL DE CREU ROJA A SABADELL PER A LA
PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT ANY 2012.
A la ciutat de Sant Quirze del Vallès, a 14 de juny de 2012.
REUNITS
D'una part na Montserrat Mundi i Mas, en la seva qualitat d'Alcaldessa de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.
De l'altra en dades protegides en la seva qualitat de President de l'Assemblea Local de la
Creu Roja a Sabadell.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i obligar-se, i de
comú acord
EXPOSEN
Primer: En tant que la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, i la Llei
8/1.987, de 15 d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, regulen, entre les
tècniques de participació ciutadana, que el deure de les Corporacions Locals és afavorir
el desenvolupament de les Associacions per a la defensa dels interessos generals o
sectorials dels veïns.
Segon: Que la normativa esmentada assenyala que les Corporacions Locals hauran de
facilitar la utilització de mitjans públics i l'accés a ajudes econòmiques per a la realització
de les activitats d'aquestes entitats.
Tercer: Que entre els fins estatuaris de la Creu Roja figura la promoció i la col·laboració
d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb especial atenció a
col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva integració social, la prevenció i
reparació de danys originats per sinistres i en general, l’exercici de tota funció social i
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humanitària, compatible amb l’esperit de la institució. Tot això sota els principis
d’Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat.
Quart: Que a l’emparament del Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva modificació
en el Reial Decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les normes
d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on es disposa la
publicació dels Estatuts de la mateixa, la Creu Roja és una Entitat idònia per a contribuir
al desenvolupament de la política social de les Corporacions Locals.
Cinquè: Que entre l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l'Assemblea Local de la Creu
Roja a Sabadell existeix l' interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats,
preventives i de seguretat ciutadana en els seus respectius camps d'actuació per tal de
fer més eficaç l'atenció a diferents sectors de la població
Sisè: Que l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell està disposada a col·laborar amb
l'Ajuntament Sant Quirze del Vallès en els següents àmbits, que són prioritaris d’acord
amb el pla de treball de la VI Assemblea General de la Creu Roja:
1.- Potenciar les accions de prevenció e intervenció en socors i emergències com entitat
auxiliar dels poders públics, d’acord amb l’administració local i les competències que fixi
el marc legal.
2.- Promoure el Voluntariat.
3.- Promoure la presència de la Creu Roja a l’àmbit municipal.
Havent, doncs, arribat de comú acord a establir les condicions que hauran de regir el
conveni entre les dues parts, i a l’empara dels art. 224.226-1 i concordats de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, subscriuen el present a tenor dels següents
PACTES
Primer: Es objecte del present concert el foment i promoció d'activitats a realitzar per
l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell com a complementàries de les
competències pròpies locals; i a tal efecte l'Ajuntament atorgarà una ajuda de contingut
econòmic per a contribuir al finançament de les seves estructures i personal necessari
per dur a terme diferents accions de treball bàsicament a través de Voluntariat.
Segon: L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a:
1.- Aportar a l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell una subvenció total de
7.800,00€, d'acord amb la següent distribució:
-

Col·laborar en les despeses de contractació d’un tècnic coordinador dels diferents
projectes concertats.
Col·laborar en les despeses produïdes per les activitats que es realitzin en els
diferents projectes.

2.- Col·laborar en les tasques formatives del Voluntariat de la Creu Roja, pel que fa a la
temàtica que determinen els diferents projectes.

Tercer: L'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell es compromet a:
1.- Realitzar accions per a la captació de voluntaris i realitzar el seu enquadrament com a
voluntaris de Creu Roja.
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2.- Capacitar el Voluntariat en els diferents àmbits perquè pugui desenvolupar
correctament les tasques i projectes acordats.
3.- Organitzar, realitzar i coordinar els següents projectes i activitats:
A. Atenció a les demandes puntuals d'emergència social amb els recursos humans i
materials que disposa l'entitat.
B. Atenció a les demandes socials de Gent Gran i d’altres col·lectius que
conjuntament s'acordin amb el Departament de Serveis Socials i el Departament
d’ Igualtat prèvia sol·licitud presentada per l'Ajuntament.
C. Donar cobertura preventiva als actes en esdeveniments socials, esportius i
culturals, que l’Ajuntament i la Creu Roja valorin conjuntament, sempre que la
demanda del servei es realitzi amb l’antelació suficient (mínim una setmana abans
de l’esdeveniment).
S’establirà una relació de serveis a realitzar inclosa en aquest conveni (ANNEX).
D. Participar dins els plans d’emergència municipal en l’articulació de mecanismes
d’intervenció i localització de recursos urgents i diferits, com a suport als
recursos municipals. Desenvolupar accions de conscienciació de la població i de
reducció de la vulnerabilitat en situació de catàstrofes i emergències sanitàries.
E. Gestionar el transport de persones grans al Casal d’ avis municipal. Aquest servei
s’iniciarà el dia 10 de gener al 21 de juny i del 15 de setembre fins el 21 de
desembre de 2012. Es tracta d’ un servei de transport que gestionarà Creu Roja
amb conductor dos dies a la setmana: dimecres i divendres, sent la recollida de
les persones a les 16 hores i sent el retorn als seus domicilis a les 19 hores.
Aquest servei es facturarà mensualment per un cost total de 345,89€.
F. Qualsevol altra activitat, programa o servei que es pugui desenvolupar de mutu
acord amb l’Ajuntament.
Quart: A partir de la signatura d'aquest acord l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i
l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell realitzaran un programa de treball que
desenvolupi els aspectes generals dels projectes a portar a terme.
Cinquè: L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l'Assemblea Local de la Creu Roja a
Sabadell vetllaran pel bon funcionament dels projectes i el seguiment d'aquest conveni.
Per a tal fi constituiran una comissió de seguiment integrada:
•

Per part de l'Ajuntament:
- L'alcalde o persona en qui delegui.

•

Per part de la Creu Roja:

- President/Delegat de l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell o persona en qui
delegui.
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Sisè: La vigència del present conveni serà des del moment de la seva signatura fins al 31
de desembre de 2012 i prorrogable anualment per acord exprés d’ambdues parts, llevat
que sigui denunciat per qualsevol de les parts amb un pre-avís de 2 mesos.
Així ho pacten ambdues parts, que es comprometen a complir les seves mútues
obligacions bé i fidelment, tot signant aquest document, en prova de conformitat, per
duplicat, a la ciutat i al dia indicats a l'encapçalament.”
Segon.- Aprovar els documents comptables per a la realització de serveis preventius i
socials, a l’entitat Creu Roja, amb NIF Q2866001G següents:
Doc. comptable

Partida

Import

AD
ADO
AD

5800.3130.2279901
5300.2310.4800004
5600.2300.2279900

5.800,00€
1.800,00€
200,00€

Tercer.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura del conveni.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats.

5. Atorgament gratuïtat taxa abonaments temporada piscina d'estiu de les Fonts
ANTECEDENTS DE FET
1. Amb data 19 de juny de 2012 l’equip dels serveis socials bàsics han emes un informe
en el qual sol·liciten que es tramiti les exempcions de pagament de la quota de
l’abonament de la temporada d’estiu de la piscina municipal de les Fonts. Es valora la
situació social i econòmica de les famílies i que estan subjectes en un pla de treball
per a millorar la seva situació.
2. Amb data 21 de juny de 2012 el coordinador d’Esports ha emès informe en el qual
proposa la tramitació de l’exempció de pagament de les famílies, ja que l’ordenança
fiscal 4.11, que regula la taxa per la utilització dels béns, instal·lacions municipals i
prestació de serveis d’esports i cursets, contempla la possibilitat d’atorgar la gratuïtat o
reducció de la taxa, en atenció a raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 12/2007 d’11 d’octubre de serveis socials sobre la igualtat d’oportunitats.

-

Decret 151/2008, de 29 de juliol, sobre la gestió de les prestacions econòmiques
d’urgència social de caràcter social.

-

Ordenança fiscal 4.11, reguladora de la taxa per la utilització dels béns,
instal·lacions municipals i prestació de serveis d’esports i cursets.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Atorgar la gratuïtat de l’abonament de la temporada d’estiu de la piscina
municipal de les Fonts, de la taxa per la prestació de serveis d’esports i cursets regulada
a la vigent ordenança fiscal núm. 4.11, a les següents persones i/o unitats familiars:
1. dades protegides
1. dades protegides
2. dades protegides
1.
2.
3.
4.

dades protegides
dades protegides
dades protegides
dades protegides

1.
2.
3.
4.
5.
6.

dades protegides
dades protegides
dades protegides
dades protegides
dades protegides
dades protegides

Segon.- Notificar la present resolució al servei de Benestar Social de l’Ajuntament.

6. Aprovació del conveni per a la concessió de subvencions als centres educatius
ANTECEDENTS DE FET
1. Sant Quirze del Vallès disposa de 6 centres d’educació infantil i primària i 1 centre
d’educació secundària obligatòria on s’imparteix l’ensenyament de 3 a 18 anys.
2. L’educació és un dels eixos d’actuació municipal i considerat de gran interès públic i
social, l’Ajuntament de Sant Quirze dins de l’àmbit de les seves competències té
l’objectiu d’assistir i cooperar amb els centres educatius del seu àmbit territorial que
necessitin suport per a la realització d’activitats educatives que li són pròpies i que no
puguin dur a terme per ells mateixos, i amb especial atenció a projectes educatius.
3. Atès que l’Ajuntament, durant el mandat 2008-2011, ha concedit subvencions per a
projectes i activitats educatives, mitjançant convenis amb els centres educatius amb un
resultat positiu.
4. Considerant l’informe del tècnic d’Educació de data 15 de juny de 2012.
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FONAMENTS DE DRET
- Articles 303 a 311 del Decret 179/1995 de 13 de juny pels quals s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Bases generals municipals per a la concessió de subvencions aprovades pel Ple de
l’Ajuntament en sessió ordinària de data 26 de maig de 1999
- Conveni de col·laboració amb els diversos centres educatius del Municipi

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el conveni per l’atorgament de subvencions als centres educatius: Lola
Anglada, Onze de Setembre, Pilarín Bayés, Purificació Salas Xandri, Taula Rodona, El
Turonet i l’Institut Sant Quirze per l’exercici 2012, per un import total de 94.700,00 €, a
càrrecs de la partida, segons es detalla a continuació:
“REUNITS
D’una part, la Sra. M. Montserrat Mundi i Mas, Alcaldessa del Exlm. Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, actuant en nom i representació d’aquest, assistit per la Secretaria
municipal, Sra. Helena Muñoz Amorós, qui dona fe de l’acte.
D’altra part, els directors i directores dels centres educatius: Sr. Ricard Manresa Corretje,
de l’escola Local Anglada, Sra. Mila Torres López, de l’escola Onze de Setembre, Sra.
Ester Cardona Roda, de l’escola Pilarin Bayés, Sr. Josep Sánchez Cano, de l’escola
Purificació Salas, Sr. Juli Moltó i Sierra, de l’escola Taula Rodona, Sra. Cristina Jordà
Zanuy, de l’escola El Turonet i Sr. Antonio Sánchez Gómez, de l’Institut Sant Quirze.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a la signatura i
eficàcia del present Conveni i conjuntament,
MANIFESTEN
Primer. Que en atenció al que es disposa a la Constitució Espanyola de 27 de desembre
de 1978 en relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei Orgànica 6/2006
de 18 de juliol; a la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local a la
Llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Llei d’Educació de
Catalunya, 12/2009, del 10 de juliol.
Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze dins de l’àmbit d’aquestes competències té
l’objectiu d’assistir i cooperar amb els centres educatius del seu àmbit territorial que
necessitin suport per la realització d’activitats educatives que li són pròpies i que no
poden dur a terme per ells mateixos, i amb especial atenció a projectes educatius.
Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el seu
Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Segon. Que l’Ajuntament es planteja donar aquest suport a través dels diferents
programes i accions previstos per l’exercici de 2012, fomentant l’eficiència en la prestació
de serveis, l’agilitat i iniciativa davant els reptes de la gestió, la defensa de l’interès
general i la transparència pròpia de les administracions democràtiques.
Tercer. Que ambdues parts conceben l’educació com un dels instruments més
importants amb què compta la societat per transmetre als infants els béns científics,
culturals, socials i morals que la defineixen; consideren que comparteixen un interès
comú en aquesta tasca; i entenen que una acció conjunta d’ambdues Administracions -
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dintre d’una acció progressiva de corresponsabilització de tota la societat- pot afavorir la
prestació íntegra i adequada de les competències que tenen assumides a l’àmbit
educatiu.
Quart. Que la voluntat cooperadora que es desprèn d’aquest projecte coadjuva a
promocionar, fomentar, donar suport i en general millorar el procés educatiu, i s’insereix
dintre d’un procés d’ increment de la iniciativa local davant els reptes d’una gestió eficaç i
eficient, i de la defensa de l’interés de la comunitat dintre del marc de la legalitat vigent.
I en virtut de tot el que precedeix, ambdues parts

ACORDEN

Primer. OBJECTE.
És objecte del present conveni la cooperació entre la Regidoria d’Educació de
l’Ajuntament de Sant Quirze i dels centres educatius CEIPs i IES pel desenvolupament de
les activitats i projectes d’interès pedagògics, educatiu i formatiu que preservin les
següents característiques:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Dotacions instruments per a l’impul de la Música
Materials inventariables
Dotacions de materials pedagògics
Projectes de racons de jocs simbòlics a l’àmbit infantil
Projectes d’informàtica
Biblioteca mestres i alumnes
Activitats i projectes a l’àmbit de l’Educació especial
Tallers didàctics i pedagògics
Impuls de les llengües
Dotacions Audiovisuals
Altres

Per desenvolupar y concretar l’objecte del conveni, els centres educatius hauran de
presentar una memòria justificativa i valorada dels projectes a l’Ajuntament, des de
l’endemà de la signatura del present conveni i en un termini màxim de 15 dies.
La renovació o modificació dels projectes i activitats es realitzarà anualment, a proposta
dels centres docents, prèvia sol·licitud i presentació de la memòria, i previ informe de la
Comissió de seguiment.
Segon. OBLIGACIONS DE LES PARTS.
1.
A més de les obligacions que específicament es recullen al present conveni, els
centres educatius es comprometen a:
- Presentar la memòria valorada dels projectes educatius amb la justificació i motivació,
en el seu cas, de la seva significació de gran interès públic o social i que no es podrien
portar a terme sense la percepció d’una subvenció que excedeixi el 50 per 100 del seu
cost.
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- Realitzar les activitats i projectes convinguts dintre del període de vigència del conveni.
- Dotar-se de l’estructura i dels mitjans materials i tècnics necessaris per dur a terme el
present conveni.
- Presentar a altres centres o institucions, prèvia petició de l’Ajuntament, les experiències
en l’àmbit de l’educació. En tota presentació, propaganda i documentació escrita, gràfica
o en suport informàtic, s’haurà de consignar la llegenda: “ Amb el suport de l’Ajuntament
de Sant Quirze” i a reproduir el logotip de l’Ajuntament, segons el model tipogràfic
aprovat per la Corporació.
- Facilitar tota la informació necessària, a criteri de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, per mantenir actualitzada la base de dades de la Regidoria d’Educació en relació
a les activitats i els serveis educatius que es portin a terme al municipi.
- Destinar l’aportació econòmica que serà lliurada per l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès al pagament exclusiu de les despeses que comportin les activitats i projectes
conveniats.
- Lliurar a l’Ajuntament i a la Comissió Mixta del present conveni un exemplar de la
documentació i propaganda escrita realitzada així com una memòria de les activitats i
projectes pactats on es recullin tots els elements precisos per valorar-les.

2. L’Ajuntament de Sant Quirze es compromet:
- Donar les ajudes tècniques necessàries per dur a terme les activitats i projectes
acordats.
- Contribuir durant la vigència del present conveni al finançament de les activitats i
projectes pactats. Aquest import queda fixat en la quantia de 94.700,00 € per l’any 2012 i
es distribuïda en un 45% per nombre de centre educatiu i un 55% per nombre d’aules
classe.
Com criteri general d’aplicació i distribució dels ajuts subvencionadors, aquests seran
com a màxim del 50 per 100 del cost del projecte o activitat al qual s’apliquin, llevat que,
de forma motivada, es justifiqui que es tracta d’activitats de gran interès públic i/o social i
que no es podrien portar a terme sense la percepció d’una subvenció que excedeixi el 50
per 100 del seu cost. Seran revocables o reduïbles d’ofici quan es comprovi que l’activitat
subvencionada no ha estat realitzada totalment o parcialment, o s’hagi aplicat a una
finalitat diferent d’aquella per a la qual va ser concedida.
Tercer. EXECUCIÓ I SEGUIMENT.
1. S’acorda la creació d’una Comissió Mixta de seguiment del conveni, que estarà
formada pels següents membres:
- President/a: El regidor o regidora delegat d’Educació de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès.
- Tres Vocals: El Cap de l’Àrea de Serveis Personals i els tècnics d’Educació de
l’Ajuntament i un representant per cada u dels centres educatius, designat per aquest.
Les funcions de secretaria de la Comissió recauran en el tècnic o tècnica designat per
l’Ajuntament.
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2. Són funcions de la Comissió Mixta totes les que expressament s’indiquin en aquest
Conveni, i en general les de proposar els criteris i aspectes de la cooperació anual; les de
fer el seguiment i avaluació de les actuacions i de l’ aplicació de la quantitat conveniada,
així com les del dictamen de les especificacions necessàries per la correcta aplicació i/o
interpretació d’ aquest pacte.
La Comissió haurà d’emetre informe preceptiu, però no vinculant, en els casos de variació
o revocació dels ajuts concedits.
3. La Comissió Mixta durant el període de vigència del conveni haurà de reunir-se
plenàriament almenys una vegada a l’any, si bé es reunirà sempre que alguna de les
dues parts ho proposi. La convocatòria es realitzarà amb una antelació mínima de set
dies naturals.
Quart. PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ.
1. El pagament de l’aportació compromesa anualment per part de l’Ajuntament
s’efectuarà en dues parts, el 70% a la signatura del conveni, amb periodicitat mensual fins
al mes d’octubre i el 30 % restant fins la justificació final i aquest es realitzarà d’acord
amb Pla de disposició de fons aprovat per l’Ajuntament. Amb caràcter previ, els centres
aportaran a la Comissió Mixta una memòria justificativa conforme les activitats
conveniades s’han portat a terme o estan planificades per realitzar-les durant l’exercici de
2012.
2. Les factures es presentaran abans del 15 de desembre de 2012, acreditant la
realització de la despesa feta, datades l’any de vigència del conveni, i amb l’aprovació de
l’òrgan competent del centre i amb el vistiplau del director, on consti que l’import ha estat
lliurat o figura destinat a l’activitat programa d’educació conveniada.
2. Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès requerirà ala centres educatius per tal que faci la rectificació oportuna.
Transcorregut el termini per a la subvenció, i en els casos que els centres hagin pogut
justificar una part de la quantitat conveniada, l’Ajuntament, previ informe de la Comissió
de Seguiment, resoldrà la reducció o devolució de l’import de la dotació econòmica
abonada anticipadament, en la proporció als imports no justificats.

Cinquè. VIGÈNCIA.
El present conveni tindrà vigència durant l’exercici 2012.
Amb acord de les dues parts i sense necessitat d’esperar a l’acabament de la seva
vigència, es podran introduir les modificacions que s’entenguin adients.
Sisè. EXTINCIÓ.
El conveni s’extingirà per qualsevol forma vàlida en dret i, en concret, per:
a)
b)
c)
d)

L’expiració del termini previst en el pacte anterior.
Per la renúncia unilateral que tindrà de ser manifestada fefaentment a l’altra part.
Per acord de les parts
Per incompliment de les obligacions previstes al Conveni.
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Setè. NORMATIVA D’APLICACIÓ.
En tot allò no previst al present conveni serà d’aplicació la normativa expressada a
l’antecedent primer del present conveni.
I en prova de conformitat es signen els originals del present conveni a un sol efecte en el
lloc i data assenyalats a l’encapçalament.”

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa de 94.700,00 € per subvencions
als centres educatius del municipi, per l’exercici 2012, a la partida: 2012 1300 3200 480
00 00 i distribuïts per centres en les quantitats:
Escola Lola Anglada: 10.902,44 €
Escola Onze de Setembre: 14.403,95 €
Escola Pilarín Bayés: 14.403,95 €
Escola Purificació Salas Xandri: 14.403,95 €
Escola Taula Rodona: 13.966,26 €
Escola el Turonet: 10.027,06 €
Institut Sant Quirze: 16.592,39 €
Tercer.- Comunicar aquest acord als centres escolars, les AMPA’s i als Serveis
Econòmics de l’Ajuntament.

7. Aprovació del conveni per a la concessió de subvencions a les associacions de
mares i pares d'alumnes dels centres educatius
ANTECEDENTS DE FET
L’educació és un dels eixos d’actuació municipal i considerat de gran interès públic i
social, l’Ajuntament de Sant Quirze dins de l’àmbit de les seves competències té
l’objectiu d’assistir i cooperar amb els centres educatius del seu àmbit territorial que
necessitin suport per la realització d’activitats educatives que li són pròpies i que no
puguin dur a terme per ells mateixos, i amb especial atenció a projectes educatius.
Vist que l’Ajuntament, té previst fomentar l’eficiència en la prestació de serveis, l’agilitat
davant de la gestió, la defensa de l’interès general i la transparència de la seva
administració. Tan mateix concep l’educació com un dels instruments més importants
amb què compta la societat per transmetre els béns científics, culturals, socials i morals
que la defineixen; considerant que comparteix un interès comú en aquesta tasca amb els
centres educatius; i entenen que una acció conjunta afavoreix la prestació íntegra i
adequada de les competències que té assumides a l’àmbit educatiu.
L’establiment d’un conveni de col·laboració afavorirà que l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i les associacions de mares i pares d’alumnes dels centres educatius d’educació
infantil i primària del municipi, prestin de forma adequada el Servei d’Escoles Obertes i
les activitats educatives que d’aquest programa es deriven.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Aprovar el conveni per l’atorgament de subvencions a les associacions de
mares i pares d’alumnes dels centres educatius d’educació infantil i primària: Escola Lola
Anglada, Escola Onze de Setembre, Escola Pilarín Bayés, Escola Purificació Salas
Xandri, Escola Taula Rodona, escola El Turonet per l’exercici 2012, que es detalla a
continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS I ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES DELS CENTRES
EDUCATIUS D’INFANTIL I PRIMÀRIA PER TAL DE GESTIONAR DE FORMA
COMPARTIDA LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, DINTRE DEL PROGRAMA
ESCOLES OBERTES
A Sant Quirze del Vallès, ..................................................
REUNITS

D’una part, la Sra. M. Montserrat Mundi i Mas, Alcaldessa del Exm. Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, actuant en nom i representació d’aquest, assistit per la Secretaria
municipal, Sra. Helena Muñoz Amorós, qui dona fe de l’acte.
D’altra part, els presidents i presidentes de les associacions de mares i pares dels
alumnes dels centres educatius d’educació infantil i primària: escola Lola Anglada, escola
Onze de Setembre, escola Pilarín Bayés, escola Purificació Salas, escola Taula Rodona,
escola El Turonet.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a la signatura i
eficàcia del present Conveni i conjuntament,

MANIFESTEN
Primer.- Que en atenció al que es disposa a la Constitució Espanyola de 27 de desembre
de 1978 en relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei Orgànica 6/2006
de 18 de juliol; a la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local a la
Llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Llei d’Educació de
Catalunya, 12/2009, del 10 de juliol.
Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze dins de l’àmbit d’aquestes competències té
l’objectiu d’assistir i cooperar amb els centres educatius del seu àmbit territorial que
necessitin suport per la realització d’activitats educatives que li són pròpies i que no
poden dur a terme per ells mateixos, i amb especial atenció a projectes educatius.
Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el seu
Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Segon.- Que l’Ajuntament es planteja donar aquest suport a través dels diferents
programes i accions previstos en el Pla de Mandat 2012-14, fomentant l’eficiència en la
prestació de serveis, l’agilitat i iniciativa davant els reptes de la gestió, la defensa de
l’interès general i la transparència pròpia de les administracions democràtiques.
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Tercer.- Que ambdues parts conceben l’educació com un dels instruments més
importants amb què compta la societat per transmetre als infants els béns científics,
culturals, socials i morals que la defineixen; consideren que comparteixen un interès
comú en aquesta tasca; i entenen que una acció conjunta d’ambdues Administracions dintre d’una acció progressiva de corresponsabilització de tota la societat- pot afavorir la
prestació íntegra i adequada de les competències que tenen assumides a l’àmbit
educatiu.
Quart.- Que la voluntat cooperadora que es desprèn d’aquest projecte coadjuva a
promocionar, fomentar, donar suport i en general millorar el procés educatiu, i s’insereix
dintre d’un procés d’ increment de la iniciativa local davant els reptes d’una gestió eficaç i
eficient, i de la defensa de l’interés de la comunitat dintre del marc de la legalitat vigent.
I en virtut de tot el que precedeix, ambdues parts
ACORDEN
Primer. OBJECTE. Constitueix l'objecte del present conveni la col·laboració entre
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i les associació de mares i pares d’alumnes dels
centres educatius d’educació infantil i primària del municipi, per tal de prestar de forma
adequada el Servei d’Escoles Obertes i les activitats educatives que d’aquest programa
es deriven.
Segon. ÀMBIT. El Servei d’Escoles Obertes i les activitats educatives, es realitzarà
sempre als centres educatius, i inclou les activitats organitzades, la vigilància dels
alumnes i dels centre fora de l’horari escolar.
Les activitats que s’organitzin dintre del Servei d’Escoles Obertes una vegada aprovat per
l’Ajuntament i l’AMPA seran comunicades Consell Escolar del centre.
Tercer. COST. El cost del Servei d’Escoles Obertes es determinarà d'acord amb els
següents components:
a)
Anirà a càrrec de l’AMPA el cost de la gestió, organització i desenvolupament de
les activitats educatives que es realitzen.
b)
L’import calculat de les activitats ofrenades dins dels Servei d’Escoles Obertes,
recollit en l’apartat cinquè, serà justificat per part de l’AMPA mitjançà factures, i
l’abonament es farà trimestralment, prèvia presentació de les mateixes.
c)
El cost de les despeses energètiques i d'altres subministraments, que anirà a
càrrec de l’Ajuntament
Quart. OBLIGACIONS DE L’AMPA. Les funcions i responsabilitats de l’AMPA seran les
següents:
a)
Contractació de les activitats educatives, assumir les seves responsabilitats i la
vigilància i custodia del centre.
b)
Facturació i cobrament dels tutors legals dels alumnes.
c)
Vetllar perquè, en la prestació del Servei d’Escoles Obertes es compleixi la
normativa pel desenvolupament d’activitats educatives de lleure vigent.
Cinquè. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT. Les funcions i responsabilitats de
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès són:
a)

L’Ajuntament de Sant Quirze es compromet a:

- Donar les ajudes tècniques necessàries per dur a terme les activitats i projectes
acordats.
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- Contribuir durant la vigència del present conveni al finançament de les activitats i
projectes pactats. L’import concret a abonar s’establirà anualment en funció, entre altres
factors, de les disponibilitats pressupostàries. Aquest import queda fixat en la quantia de
16.000 € per l’any 2012 i es distribuïda en un 45% per nombre de centre educatiu i un
55% per nombre d’alumnes i activitat.
b)
Realitzar la neteja de les instal·lacions destinades i fer-se càrrec de les despeses
energètiques i d'altres subministraments: aigua, llum, gas i telèfon.
c)
Realitzar el manteniment de les instal·lacions i dels béns mobles.
- A la cessió d’ús del centre educatiu per les activitats objecte d’aquest conveni.
Sisè. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT. El pagament de l’aportació compromesa anualment
per part de l’Ajuntament s’efectuarà en un sol pagament. Prèviament l’AMPA presentarà
les factures que acreditin la realització de la despesa feta, datades l’any de vigència del
conveni o, en el seu cas, un certificat emès per el tresorer de AMPA de Fons, amb el
vistiplau del president de l’AMPA, on consti que l’import ha estat lliurat o figura destinat a
l’activitat programa d’educació conveniat com obligació reconeguda en el decurs de
l’exercici econòmic.
Setè. VIGÈNCIA. El present conveni tindrà vigència durant el 2012.
Amb acord de les dues parts i sense necessitat d’esperar a l’acabament de la seva
vigència, es podran introduir les modificacions que s’entenguin adients.
Vuitè. EXTINCIÓ. La cessió d’ús s’extingirà per qualsevol forma vàlida en dret i, en
concret, per:
e) L’expiració del termini previst en el pacte anterior.
f) Per la renúncia unilateral que tindrà de ser manifestada fefaentment a l’altra part.
g) Per acord de les parts.
h) Per incompliment de les obligacions previstes al Conveni.
Novè. NORMATIVA D’APLICACIÓ. En tot allò no previst al present conveni serà
d’aplicació la normativa expressada a l’antecedent primer del present conveni.
I en prova de conformitat es signen dos originals del present conveni a un sol efecte en el
lloc i data assenyalats a l’encapçalament.”

Segon.- Aprovar l’autorització de la despesa de 16.000,00 € per subvencions a les
associacions de mares i pares d’alumnes dels centres educatius d’educació infantil i
primària, per a l’exercici de 2012, a la partida: 2012 1300 3200 480 00 00.
Tercer.- Comunicar aquest acord les associacions de mares i pares d’alumnes dels
centres escolars i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

8. Programació Festa Major 2012 i aprovació de les Bases per regular les parades
de botifarres a les Festes Populars
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ANTECEDENTS DE FET
La regidoria de Cultura té com a objectiu promoure les celebracions de caire popular i
impulsar la participació de la població en les Festes tradicionals, com ara la Festa Major,
que aquest any esdevindrà els dies 30, 31 d’agost i 1, 2 i 3 de setembre.
Amb la voluntat de satisfer al màxim les expectatives ciutadanes, s’han programat actes
de diferents vessants lúdiques, com ara activitats tradicionals, culturals, esportives,
infantils, entre d’altres.
En aquesta edició i aprofitant la temporada estival, una part important de la programació
de Festa Major es concentrarà en el representatiu espai verd de lleure dels ciutadans del
poble, el Parc de les Morisques. Una altra part del programa es desenvoluparà en altres
espais ja tradicionals en aquesta Festa, com són els exteriors del Centre Cívic Can Feliu
al Parc de Can Feliu, o en nous espais com la Plaça d’Anselm Clavé.
Ja en relació a l’agenda de Festa Major, s’ha programat pel dia 30 d’agost la recepció
institucional de Festa Major. El divendres arrencarà amb l’espectacle infantil THE
MAGOMIC SHOW i el seguirà el pregó, que culminarà amb el cercavila musical a càrrec
de la Trinxera i Els Gegants i Grallers de Sant Quirze, que animarà i acompanyarà als
ciutadans al sopar popular que obre la festa a l’exterior del Centre Cívic can Feliu.
I ja situats en aquest entorn, començaran els actes de la primera nit de Festa Major, amb
la SALSETA DEL POBLE SEC.
Dissabte al matí es despertarà amb el MERCAT ECOLOGIC DEL VALLÈS que restarà
ubicat a la Rambla de Lluís Companys durant tot el dia i on hi haurà una GIMCANA
ECOLÒGICA, a càrrec de Sant Quirze del Vallès Natura. Al voltant del parc tindran lloc
tot un seguit d’activitats esportives. A l’avinguda de Pau Casals es realitzarà una Cursa
d’Andròmines i tot seguit, a la plaça d’Anselm Clavé hi haurà una Guerra d’AIGUA , a
càrrec de l’Associació Cultural ELS MANDUKOS. Sortint de l’esmentat espectacle, els
nens i nenes podran dirigir-se al CEIP Taula Rodona on faran una bona remullada amb la
festa de l’escuma amb la Companyia Parell de Nassos.
El mateix dissabte a la tarda, es duran a terme les partides simultànies d’escacs a la
rambla de Lluís Companys.
S’obrirà la tarda amb ELS CASTELLERS DE SABADELL, a la plaça d’Anselm Clavé.
També per la tarda, es durà a terme el cercavila dels Gegants i Grallers de Sant Quirze i
deu colles convidades, que després de la plantada i parlaments pertinents, duran a terme
el recorregut anunciat al programa finalitzant al Parc de Les Morisques, on faran
lliurament d’obsequis i la ballada final de colles.
Ja a la nit, l’AA.VV de l’avinguda de Can Pallàs s’encarregarà de coordinar la projecció de
la pel·lícula TINTIN , dintre de la sessió de cinema a la fresca. A les 21:30 a la plaça
d’Anselm Clavé arrencarà el CORREFOC.
Finalment, dissabte a la nit, els exteriors del Centre Cívic Can Feliu acolliran un sopar
popular i diversos espectacles musicals.
El diumenge de Festa Major, la regidoria d’esports organitza la tradicional Cursa Popular.
Així mateix, a les 10 del matí s’iniciarà una MASTERCLASS de SPINNING al Parc de Les
Morisques . A partir de les 11 del matí els nens i nenes que s’apropin al Parc de les
Morisques podran jugar amb el JUGA I SALTA i, com ja es tradició en aquest poble, a la
13h tindrem una actuació de la Cobla Ciutat de Girona, per a totes aquelles persones que
vulguin ballar sardanes al parc de Les Morisques.
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D’ 11 a 14h es realitzarà el Taller infantil “Crea la teva arma de Soft-Combat” a càrrec de
OTAKU, amb autorització obligatòria dels pares.
Durant la tarda, a les 17.30 hores, els nens i nenes de Sant Quirze gaudiran del taller i
espectacle de Bollywood A partir de les 18.30 la SOCIETAT CORAL IL·LUSTRACIÓ
ARTÍSTICA oferirà el seu tradicional concert a la plaça d’Anselm Clavé i seguidament la
BELLA QUIRZE BAND delectarà als assistents amb un concert de gospel .
Tot seguit , a les 21.30 h i en el marc incomparable del Parc de Les Morisques seguirà
animant el concert de Jazz de JOAN CHAMORRO GRUP & ANDREA MOTIS.
Mes tard, la nit del diumenge tancarà als exteriors del centre cívic Can Feliu amb un
concert a càrrec del grup local AL QUADRAT, com a teloners i el grup musical
TXARANGO.
La programació del matí del dilluns de Festa Major, està adreçada a la mainada, que
podran gaudir dels JOCS GEGANTS I UN TALLER DE CUINA .
I pels no tan petits, a la sala nova de la Patronal hi haurà un campionat de FIFA 2012.
Les activitats es complementaran per la tarda amb un espectacle infantil a les 18.00 h en
el parc de les Morisques, protagonitzat per Jaume Ibars.
Com a cloenda de Festa Major i donada la gran participació dels últims anys, està previst
tornar a gaudir del sopar popular, en el qual les entitats locals prepararan una botifarrada
a la rambla de Lluís Companys. Tot seguit el grup d’havaneres VORAMAR amenitzarà la
nit, mentre els avis i àvies del Casal preparen un rom cremat.
Donarà fi a la Festa Major el tradicional Castell de Focs i, com a fi de festa, els Mandukos
oferiran música de discoteca fins la 01:00 hores.
Per tot el que s’exposa i d’acord amb el que estableix el RDL 2/2000, de 16 de juny, que
aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques en relació
als contractes que tinguin per objecte la creació i interpretació artística i literària i els
d’espectacles (arts. 5,9 i 210.b).
Considerant l’informe tècnic de data 25 de juny de 2012.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el programa de Festa Major d’enguany que es detalla a continuació i
que autoritzar l’execució de les actuacions que es derivin de l’esmentat programa per part
dels respectius responsables:

Dijous 30 d’agost
RECEPCIÓ INSTITUCIONAL DE FESTA MAJOR
Hora: 20 h
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Lloc: Can Barra
CONCURS DE GRUPS LOCALS
Hora: 22.30 a 1h
Lloc: Escenari Masia Can Feliu
Divendres 31 d’agost
ESPECTACLE INFANTIL “ The Magomic Show”
Horari: 18.30 h
Lloc: Plaça de la Vila
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE FESTA MAJOR
Lloc: Casa Vila-Puig
Horari: 19h
Horari durant dies de Festa Major: de 12 a 14 h i de 18 a 20 h
Lloc: Casa Vila-Puig
PREGÓ A CÀRREC DEL MUSSOL FELIU (GEGANTS)
Horari: 20 h
Lloc: Balcó de l’ajuntament
CERCAVILA, a càrrec de La Trinxera de Galliners, Colla de Gegants i Grallers de San
Quirze
Horari: tot seguit del pregó
Lloc: Plaça de la Vila
FIDEUADA POPULAR
Preu per comensal: 5 euros
Els tiquets es podran adquirir el mateix divendres 31 d’agost de 19 a 21 h al recinte del
centre cívic.
Horari: de 20.30 a 22.15 h
Lloc: Exteriors del Centre Cívic Can Feliu
SALSETA DEL POBLE SEC
Horari: 22.30 h a 2 matinada
Lloc: Exteriors del Centre Cívic Can Feliu.
NIT AQUÀTICA ( Festa escuma i dj locals)
Hora: 22 h a 1 de la matinada
Lloc: Parc de Can Feliu
Dissabte 1 de setembre
4r CAMPIONAT DE FESTA MAJOR D’HOQUEI SUBAQUÀTIC
Descripció: 4r Campionat infantil d’hoquei subaquàtic i 1er Campionat júnior
Horari: de 10 a 13 hores
Lloc:
Piscina municipal
Organitza: Kokimuxu Hoqueisub i Regidoria d’Esports
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Col·labora: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona
Cobega SA
CURSA D’ANDRÒMINES i cadires d’oficina, a càrrec del Mandukos
Horari: De 9.30 a 11.30 h
Lloc: Av. Pau Casals
MERCAT ECOLOGIC DEL VALLES
Horari: 10 a 14 h
17 a 20 h
Lloc: Rambla de Lluís Companys
LA VILLA (Matinal de reggae)
Hora: 10 h
Lloc: Parc de Can Feliu
BÀSQUET 3 x 3
Horari: de 10 a 14 h
Lloc:
Av. Camí del Mas (tram del Parc de les Morisques)
Categories:
A
Nascuts/des l’any 2000 i posteriors
B
Nascuts/des entre els anys 1998 / 1999
C
Nascuts/des entre els anys 1996 / 1997
D
Nascuts/des l’any 1995 i anteriors
Composició dels equips: Estaran formats per 3 jugadors/es i poden ser mixtos. La
categoria dels equips la marcarà el/la jugador/a de més edat.
Premis:
Obtindran premis els tres primers equips classificats de cada categoria. Tots
els participants rebran un obsequi i un refresc.
Inscripcions: Ajuntament (OAC) des del 20 d’agost fins a les 14 hores del 31 d’agost
Organitza: Regidoria d’Esports i Sant Quirze Bàsquet Club
Col·laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona
Creu Roja
Cobega S.A.
FUTBOL 3 x 3
Horari:
de 10 a 14 h
Lloc:
Parc de les Morisques (zona verda sobre els llacs)
Categories:
A
Nascuts/des entre els anys 2002 / 2003
B
Nascuts/des entre els anys 2000 / 2001
C
Nascuts/des entre els anys 1998 / 1999
Composició dels equips: Estaran formats per 3 jugadors/es i poden ser mixtos. La
categoria dels equips la marcarà el/la jugador/a de més edat.
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Premis:
Obtindran premis els tres primers equips classificats de cada categoria. Tots
els participants rebran un obsequi i un refresc.
Inscripcions: Ajuntament (OAC) des del 20 d’agost fins a les 14 hores del 31 d’agost
Organitza: Regidoria d’Esports i Futbol Club Sant Quirze
Col·laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona
Creu Roja
Cobega S.A.
HANDBOL 4 X 4
Horari:
de 10 a 14 h
Lloc:
Parc de les Morisques (zona verda sobre els llacs)
Categories:
A
Nascuts/des entre els anys 2002 / 2003
B
Nascuts/des entre els anys 2000 / 2001
C
Nascuts/des entre els anys 1998 / 1999
Composició dels equips: Estaran formats per 4 jugadors/es i poden ser mixtos. La
categoria dels equips la marcarà el/la jugador/a de més edat.
Premis:
Obtindran premis els tres primers equips classificats de cada categoria. Tots
els participants rebran un obsequi i un refresc.
Inscripcions: Ajuntament (OAC) des del 20 d’agost fins a les 14 hores del 31 d’agost
Organitza: Regidoria d’Esports i Club Handbol Sant Quirze
Col·laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona
Federació Catalana d’Handbol
Creu Roja
Cobega S.A.
TORNEIG TENNIS DE TAULA
Horari: de 10 a 14 h
Lloc:
Parc de les Morisques (tram pavimentat al costat dels jocs infantils)
Categories:
A
Nascuts/des després de 1998
B
Nascuts/des entre els anys 1993 i 1998
C
Nascuts/des abans de 1993
Campionat individual
Premis: Obtindran premis els tres primers classificats de cada categoria. Tots els
participants rebran un obsequi i un refresc.
Inscripcions: Ajuntament (OAC) des del 20 d’agost fins a les 14 hores del 31 d’agost
Organitza: Regidoria d’Esports i Club Tennis Taula Sant Quirze
Col·laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona
Creu Roja
Cobega S.A.
GIMCANA ECOLÒGICA, a càrrec de Sant Quirze del Vallès Natura
Horari: 11h
Lloc: Rambla de lluís Companys
GUERRA D’AIGUA, a càrrec del Mandukos
Horari: De 11.30 a 12.30 h
Lloc: Plaça d’Anselm Clavè
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FESTA DE L’ESCUMA amb la companyia Parell de Nassos
Horari: 12.30 a 13.30 h
Lloc: CEIP Taula Rodona
MACARRONADA, a càrrec de la Comissió de Jocs Florals, cadascú porta macarrons i un
jurat fa una valoració i escull un guanyador.
Hora: 15 h
Lloc: Parc de Can Feliu
JOCS BARRAQUISTES O JOCS DE BARRAQUES
Hora: De 16 a 21 h
Lloc: Parc de Can Feliu (al costat del llac)
COPA SANT QUIRZE DE HANDBOL
Campionat entre l’Handbol Sant Quirze i un equip convidat en 5 categories diferents
Horari: 16:00 hores
Lloc:
Pavelló municipal
Organitza: Club Handbol Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports
PARTIDES SIMULTÀNIES D’ESCACS
Horari: A partir de les 17 h
Lloc:
Rambla de Lluís Companys (cantonada carrer Vallcorba)
Organitza: Club d’escacs Sant Quirze
Col·laboren: Regidoria d’esports
CONCURS D’ENTREPANS
Horari: De 17 a 19 h
Lloc: Plaça de la Vila
CASTELLERS
Horari: 17 h
Lloc: Plaça d’Anselm Clavé
COPA SANT QUIRZE
Campionat entre l’Handbol Sant Quirze i un equip convidat en 5 categories diferents
Horari: 17:45 hores
Lloc:
Pavelló municipal
Organitza: Club Handbol Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports
EXHIBICIÓ DE PATINATGE ARTÍSTIC
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Horari: 18 h
Lloc:
Pista annexa del Complex Esportiu Municipal
Organitza: Club Patinatge Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports
EXHIBICIÓ DE SCOOTERS FRESTYLE
Horari: 18 h
Lloc:
Skatepark
Organitza: Club Ciclista Republik Bikes
Col·labora: Regidoria d’Esports
CERCAVILA DELS GEGANTS I GRALLERS DE SANT QUIRZE I COLLES
CONVIDADES
Horari: de 18.30 a 20.25 h
Lloc: Plantada de gegants al costat del Parc de les Morisques (18 h)
Inici de la cercavila (19 h)
Recorregut: Sortida rambla Lluís Companys, avinguda Camí del Mas, plaça de les
Morisques, carrer Alfons XIII, av. Pau Casals, carrer Moreneta, carrer Vallcorba, Rambla
de Lluís Companys i Parc de Les Morisques.
Lliurament de records i ballada final de colles (20.20 h)
PARTIT DE VETERANS HANDBOL
Horari: A partir de les 19.30 h
Lloc:
Pavelló Municipal
Organitza: Club Handbol Sant Quirze
Col·laboren: Regidoria d’esports
TEATRE “AIXO NO ES VIDA”
Horari: 20.00 h
Lloc: Sala històrica de la Patronal (aforament limitat)
Organitza: AMPA Escola Onze de Setembre
CINEMA A LA FRESCA AMB LA PEL·LÍCULA “TINTIN”
Horari: 21.30 h
Lloc: Parc de l’avinguda Can Pallars
Organitza: AV de l’avinguda de Can Pallars
Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze
CORREFOC
Horari: de 21.30 a 23.30 h
Lloc: Sortida de la Plaça de la Vila
Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze
SOPAR POPULAR
Horari: 21.00 h
Lloc: Exteriors de la Masia de Can Feliu
Organitza: Sant Quirze té Vida
Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze
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MUSICALS DE MODA
Horari: 22.00 h
Lloc: Exteriors de la Masia de Can Feliu
Organitza: Societat Coral Il·lustració Artística
Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze
SESSIÓ DE DJ
Horari: 23.30 h
Lloc: Exteriors Masia de Can Feliu
Organitza: Sant Quirze té Vida
Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze
CONCERT DE MUSICA A CARREC DEL ULTIMO TRIBUTO, Tribut a l’Último de la Fila
Horari: 0.30 h
Lloc: Exteriors de la Masia de Can Feliu
Organitza: Sant Quirze té Vida
Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze
NIT DE BARRAQUES, concert de RAUXA i teloners
Hora: 23 h fins a 2 de la matinada

Diumenge 2 de setembre
TORNEIG DE PETANCA
Horari: A partir de les 9 h
Lloc:
Pistes municipals de Petanca
Organitza: Club Petanca Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports
COPA SANT QUIRZE
Campionat entre l’Handbol Sant Quirze i un equip convidat en 5 categories diferents
Horari: 9 h
Lloc: Pavelló municipal
Organitza: Club Handbol Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports
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COPA SANT QUIRZE
Campionat entre l’Handbol Sant Quirze i un equip convidat en 5 categories diferents
Horari: 10.45 h
Lloc:
Pavelló municipal
Organitza: Club Handbol Sant Quirze
CURSA POPULAR
Sortida i arribada: Av. Pau Casals darrere de l’Ajuntament
Horaris:
Categories E, F i G a les 10 h
Categories C i D a les 10.45 h
Categoria B a les 11h
Categoria A a les 11.10 h
Lliurament de premis un cop acabades les curses
Categories:
A
Nascuts/des entre els anys 2004 i 2006
B
Nascuts/des entre els anys 2001 i 2003
C
Nascuts/des entre els anys 1998 i 2000
D
Nascuts/des entre els anys 1995 i 1997
E
Nascuts/des entre els anys 1991 i 1994
F
Nascuts/des entre els anys 1971 i 1990
G
Nascuts/des abans de 1971
Recorreguts:
Categories A i B:
Sortida av. de Pau Casals (darrere l’Ajuntament), ronda Arraona
fins rotonda de Vallcorba i tornada 800 m
Categories C i D:
Sortida av. de Pau Casals (darrere l’Ajuntament), ronda Arraona
fins rotonda de l’Avinguda Camí del Mas, gir per tornar per ronda Arraona fins rotonda de
l’Avinguda d’Egara, gir per tornar per ronda Arraona fins av. de Pau Casals. 1700 m
Categories E, F i G: Sortida av. de Pau Casals (darrere l’Ajuntament), ronda Arraona
direcció Can Pallàs, c. d’Eduard Toldrà, av. del Vallès, Parc de Can Feliu, c. Llaurador,
av. d’Antoni Gaudí, c. Castellar, av. de Pau Casals, c. d’Alfons XIII, c. Barcelona, ronda
Arraona direcció Parc de les Morisques i tornada, c. Vallespir, c. Pallars, c. Rosselló,
ronda Arraona fins rotonda de la cruïlla de Pintor Vilapuig amb av. Egara i av. d’Antoni
Gaudí i tornada per arribar a l’av. de Pau Casals. 5000 m
Premis: Obtindran trofeus els tres primers classificats de totes les categories masculines i
femenines. Regal per a tots els participants.
Inscripcions: Ajuntament (OAC) des del 20 d’agost fins a les 14 hores del 1 de setembre i
de 08.30 a 09.30 del diumenge al lloc de sortida
Col·laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, Creu Roja, Cobega S.A. i
entitats del municipi
MASTERCLASS DE SPINNING a càrrec de BikeLIVE!
Horari: 10 a 12 h
Lloc: Parc de Les Morisques
EXHIBICIÓ DE MODELISME NAVAL a càrrec de l’Associació Sant Quirze Model Club
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Horari: 10 a 12 h
Lloc: Parc de Les Morisques
JUGA I SALTA
Horari: de 11 a 13.30 h
Lloc: Parc de les Morisques
COPA SANT QUIRZE
Campionat entre l’Handbol Sant Quirze i un equip convidat en 5 categories diferents
Horari: 12.30 h
Lloc:
Pavelló municipal
Organitza: Club Handbol Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports
TALLER CREA LA TEVA ARMA DE SOFT-COMBAT, a càrrec de OTAKU
Inscripcions al mateix moment, amb autorització paterna (obligatori)
Hora: 11-14 h
Lloc: Parc de Les Morisques
SARDANES amb la Cobla Ciutat de Girona
Horari: 13 h
Lloc: Parc de Les Morisques
15è MEMORIAL ANTONI MENDOZA
Horari: 18 hores
Lloc: Camp municipal de futbol
Partit: Futbol Club Sant Quirze – Manresa C.E
Organitza: Futbol Club Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports
TORNEIG DE SOFT-COMBAT a càrrec de OTAKU
Inscripcions en el mateix moment, amb autorització paterna (obligatori) a menors de
18 anys
Hora: 17-19 h
Lloc: Esplanada de la Gespa de la Masia de Can Feliu
EXHIBICIÓ DE L’ESPAI DE DANSA SANT QUIRZE
Hora: 17.30 a 18.30 h
Lloc: Parc de les Morisques
TALLER I ESPECTACLE DE BOLLYWOOD A CARREC DE ASSOCIACIÓ CATALANA
DE BOLLYWOOD
Hora: 18.30 a 19.30 h
Lloc: Parc de les Morisques
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TALLER INFANTIL A CARREC DE LA PENYA BLANC I BLAVA
Hora: 18.30 a 19.30 h
Lloc: Parc de les Morisques
CONCERT DE FESTA MAJOR DE LA SOCIETAT CORAL IL·LUSTRACIÓ ARTÍSTICA i
LA BELLA QUIRZE BAND
Horari: 18.30 h
Lloc: Plaça d’Anselm Clavè
CONCERT DE JOAN CHAMORRO GRUP & ANDREA MOTIS
Horari: de 21.30h
Lloc: Parc de les Morisques
CONCERT DE TXARANGO I ELS TELONERS AL QUADRAT
Horari: 22.15 h i 23.45 h
Lloc: Exteriors Masia Can Feliu
Dilluns 3 de setembre
JOCS GEGANTS I TALLERS
Horari: 10.30 a 13.30 h
Lloc: Parc de les Morisques
FIFA 2012
Horari: 11 a 14 h
Lloc: Sala nova de la Patronal
ESPECTACLE INFANTIL JA ARRIBEN ELS TRASTOS BAND, a càrrec de Jaume Ibars
Horari: 17.30 a 18.30 h
Lloc: Parc de les Morisques
EXHIBICIÓ DE DANSA GIMNAS MONTSERRAT CREUS
Horari: 18.30 A 19.30 h
Lloc: Parc de les Morisques
SOPAR DE CLOENDA DE FESTA MAJOR AMB BOTIFARRADA POPULAR, A CÀRREC
DE LES ENTITATS LOCALS
Horari: 20 h
Lloc: Rambla Lluís Companys
Preu: botifarra 2 €, refresc/aigua 1 €, cervesa 1,50 €
CANTADA D’HAVANERES amb el grup Voramar
CREMAT PER A TOTHOM a càrrec de les àvies i avis del Casal
Horari: 21 h
Lloc: Parc de les Morisques
CASTELL DE FOCS
Horari: 22.15 h
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Lloc: Rodalies del Parc de les Morisques
FI DE FESTA a càrrec dels Mandukos
Horari: 22.30 a 1 h
Lloc: Rambla Lluis Companys

Segon .-

Aprovar el document comptable a justificar següent:

PJ_ADO per import total de 41.229,90 €, a càrrec la partida 5200 3380 2260900 (Festes
Majors) que inclou les següents actuacions:
ACTE
The Magomic Show
SALSETA DEL POBLE SEC

DIA
31/08/12
31/08/12

LLOC
Plaça d’Anselm Clavé
Exteriors Centre Cívic

COST
1.180.-€
6.608.-€

01/09/12
01/09/12
01/09/12
01/09/12

Can Feliu
CEIP Taula Rodona
Parc de Can Feliu
Plaça d’Anselm Clavé
Parc de Can Feliu

814,20.-€
920,40.-€
1.700.-€
1.000.-€

de 01/09/12

Parc de les Morisques

4.700.-€

Festa de l’escuma
Nit aquàtica
Castellers de Sabadell
La Villa (matinal de reggae)
Cercavila de la
Gegants i Grallers
Cinema a la fresca
Musicals de Moda

Colla

Concert de Rauxa

01/09/12

Parc Av. Can Pallàs
Exteriors Centre Cívic Can
Feliu
Parc de Can Feliu

Concert de “El ultimo tributo”

01/09/12

Exteriors Centre Cívic

3.540.-€

Juga i Salta

02/09/12

Can Feliu
Parc de les Morisques

648.-€

Espectacle Infantil

02/09/12

Parc de les Morisques

300.- €

Masterclass de Spinning
Taller Soft-Combat
Concert de Joan Chamorro
grup & Andrea Motis
Concert de Txarango

02/09/12 Parc de les Morisques
02/09/12 Parc de les Morisques
02/09/12 Parc de les Morisques

3.363.- €
150.-€
3.481.-€

02/09/12

Exteriors Centre Cívic

3.186.-€

02/09/12

Can Feliu
Parc de les Morisques

850.-€

Sardanes

01/09/12
01/09/12

590.-€
800.-€
2.950.-€
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Jocs Gegants i taller de Cuina
Espectacle Infantil
FIFA 2012
Cantada d’havaneres amb el
grup Voramar
Imprevistos

03/09/12
03/09/12
03/09/12
03/09/12

Parc de les Morisques
Parc de les Morisques
Sala nova de la Patronal
Parc de les Morisques

Total

1.180.-€
813,70.-€
495,60 €
960.-€
1.000.41.229,90-€

Tercer .- Aprovar les següents Bases per regular les parades de botifarres a les Festes
Populars:
BASES PER REGULAR LES PARADES DE BOTIFARRES A LES FESTES
POPULARS

Una de les activitats que es realitza tant per Festa Major com per Carnestoltes a Sant
Quirze del Vallès és una botifarrada popular. Aquesta va a càrrec de les entitats del poble
i compta amb molt èxit de públic. A l’hora de poder muntar parada, des de l’organització
sempre es troben diversos problemes com la manca d’espai i el disgust de les entitats
que, malauradament, es queden fora.
OBJECTIU
L’objectiu d’aquestes bases és establir una sèrie de criteris per prioritzar les entitats que
més participen al poble organitzant activitats per al conjunt de la ciutadania i que puguin
tenir parada de venda de botifarres.
BASES
1.- Poden sol·licitar instal·lar parada de venda de botifarres totes les entitats amb seu
social a Sant Quirze del Vallès i la majoria social resident al municipi.
2.- Les parades s’ubicaran a la rambla de Lluís Companys davant de la Masia Mas
Duran.
3.- N’hi haurà un total de 17 parades.
4.- L’entitat que s’encarregui de dur a terme el fi de festa tindrà assignada la cantonada
que mira al Parc de les Morisques. El Grup de Treball de Festa Major valorarà cada any
les entitats que es proposin per fer el fi de festa de la Festa Major i establirà el criteri que
consideri més oportú per escollir-ne una.
5.- A la Festa Major, tindran preferència aquelles entitats que participin en aquesta. En
cas que el nombre d’entitats que hi participin sigui superior al nombre de parades,
s’utilitzarà un sistema de puntuació de 0 a 5 atorgant una major puntuació a aquelles
entitats que comptin amb una planificació anual d’activitats dins la programació municipal.
6.- Al Carnestoltes, tindran preferència aquelles entitats que organitzin una comparsa a la
rua. A més a més, serà imprescindible que les parades estiguin guarnides i els membres
de l’entitat disfressats. En cas que el nombre d’entitats que hi participin sigui superior al
nombre de parades, es farà un sorteig públic.
7.- Un cop tingudes en compte les entitats que participen a les diferents Festes Populars i
si queden parades disponibles s’obriran a la resta d’entitats del poble. Aquestes rebran
una puntuació d’entre 0 a 5 punts i es tindran en compte dos conceptes: quantitats
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d’actes organitzats al llarg de l’any i interès d’aquests actes al conjunt de la ciutadania. A
l’hora d’atorgar les puntuacions, es reuniran un representant de cada grup municipal.
Aquesta reunió la presidirà el/la regidor/a de Cultura. Les entitats amb major puntuació
se’ls adjudicarà la parada. En cas d’empat, es farà un sorteig públic.
8.- Un cop assignades les parades de botifarres, se citarà a les entitats a un sorteig públic
que els determinarà la ubicació exacta de la seva parada.
9.- L’Ajuntament es comprometrà a lliurar el material (botifarres, mostradors, graelles,
pans, etc.) de que pugui disposar a les entitats el mateix dia de la botifarrada popular.
Quart .-

Notificar el present acord al Servei d’Economia i Finances de l’Ajuntament.

9. Acceptació subvencions Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis 2012
ANTECEDENTS DE FET
1. D’acord amb el Pla de concertació de la Diputació de Barcelona, i el catàleg de suport
als serveis i a les activitats locals.
2. Des de l’Àrea de Serveis Personals es va tramitar les sol·licituds d’ajuts en matèria de
les persones següents:
RECURS

ACTUACIÓ

EDUCACIÓ

Desenvolupament de
projectes de prevenció del
fracàs escolar

Suport a les AMPA per a la realització d'activitats
educatives i Casals fora de l'horari lectiu

IGUALTAT

Igualtat de gènere

Finançament per a polítiques locals d'igualtat de dones i
homes ( programa igualtat de gènere 2012)

CULTURA

Foment al desenvolupament
de la cultura local

Activitats culturals 2012

JOVENTUT

Polítiques locals de joventut

Punts d'informació i dinamització juvenil als centres
d'educació secundària (PIDCES)

JOVENTUT

Polítiques locals de joventut

Finançament de plans locals de joventut o programes
d'activitats 2012

SENSIBILITZACIÓ

Polítiques locals de
cooperació al
desenvolupament - Accions
puntuals de sensibilització

Accions puntuals de sensibilització 2010

ESPORTS

Esdeveniments esportius de
caràcter puntual i de
participació oberta

5a Cursa de 10km Memorial David Rovira i activitats
esportives de Festa Major

UNITAT
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ESPORTS

Esport, educació i valors

Activitats per l'alumnat, valors educatius i espai escolar

ESPORTS

Esport, salut i qualitat de vida

Activitats i serveis esportius municipals. Activa't

ESPORTS

Esport local: activitats
esportives

Festa de l'Esport

ESPORTS

Esport per prevenir el risc
d'exclusió

Esport sense barreres

ESPORTS

Millora del material esportiu
inventariable

Porteries, proteccions, cistelles, grua material divers
instal·lacions esportives municipals.

SALUT

Projectes i activitats de
promoció de la salut

Pla d'atenció comunitària municipal 2012

SALUT

Projectes i activitats en
matèria de sanitat ambiental

Programa Control de la legionel·losi

SALUT

Projectes de seguretat
alimentària

Programa de seguretat alimentària 2012

BENESTAR SOCIAL

Inclusió social i lluita contra la
pobresa

Programa de suport socioeducatiu infants, adolescents i
famílies en situació d’exclusió social

BENESTAR SOCIAL

Atenció domiciliària, persones
amb dependència i suport a
Grups de suport emocional i ajuda mútua
les persones cuidadores

BENESTAR SOCIAL

Planificació, gestió i sistemes
d'informació dels serveis
socials

Supervisió d'equips de serveis socials bàsics

3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 26 d’abril de 2012, va
aprovar la resolució de la convocatòria d’ajuts econòmics inclosos al catàleg de suport
als serveis i activitats locals 2012 i concedits a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar les subvencions concedides de la Diputació de Barcelona Xarxa de
Municipis als serveis i a les activitats locals de 2012 d’acord amb la següent relació:
UNITAT

RECURS

ACTUACIÓ

IMPORT CONCEDIT

EDUCACIÓ

Desenvolupament de projectes de
prevenció del fracàs escolar

Suport a les AMPA per a la
realització d'activitats educatives i
Casals fora de l'horari lectiu

7.145,17 €

IGUALTAT

Igualtat de gènere

Finançament per a polítiques locals
d'igualtat de dones i homes
( programa igualtat de gènere 2012)

9.776,79 €

CULTURA

Foment al desenvolupament de la
cultura local

Activitats culturals 2012

5.700,00 €

JOVENTUT

Polítiques locals de joventut

Punts d'informació i dinamització
juvenil als centres d'educació
secundària (PIDCES)

950,00 €
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Polítiques locals de joventut

Finançament de plans locals de
joventut o programes d'activitats
2012

7.488,00 €

SENSIBILITZACIÓ

Polítiques locals de cooperació al
desenvolupament - Accions puntuals
de sensibilització

Accions puntuals de sensibilització
2010

1.900,00 €

ESPORTS

Esdeveniments esportius de caràcter
puntual i de participació oberta

5a Cursa de 10km Memorial David
Rovira i activitats esportives de
Festa Major

2.322,00 €

ESPORTS

Asport, educació i valors

Activitats per l'alumnat, valors
educatius i espai escolar

2.851,00 €

ESPORTS

Esport, salut i qualitat de vida

Activitats i serveis esportius
municipals. Activa't

3.445,00 €

ESPORTS

Esport local: activitats esportives

Festa de l'Esport

1.161,00 €

ESPORTS

Esport per prevenir el risc d'exclusió

Esport sense barreres

6.392,00 €

ESPORTS

Millora del material esportiu
inventariable

Porteries, proteccions, cistelles,
grua material divers instal·lacions
esportives municipals.

1.300,00 €

SALUT

Projectes i activitats de promoció de la
salut

Pla d'atenció comunitària municipal
2012

4.123,00 €

SALUT

Projectes i activitats en matèria de
sanitat ambiental

Programa Control de la legionel·losi

5.095,00 €

SALUT

Projectes de seguretat alimentària

Programa de seguretat alimentària
2012

8.490,00 €

BENESTAR
SOCIAL

Inclusió social i lluita contra la pobresa

Programa de suport socioeducatiu
infants, adolescents i famílies en
situació d’exclusió social

4.000,00 €

BENESTAR
SOCIAL

Atenció domiciliària, persones amb
dependència i suport a les persones
cuidadores

Grups de suport emocional i ajuda
mútua

14.124,00 €

BENESTAR
SOCIAL

Planificació, gestió i sistemes
d'informació dels serveis socials

Supervisió d'equips de serveis
socials bàsics

19.051,00 €

JOVENTUT

Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona i a Serveis econòmics.

10. Pròrroga de la llicència d'obres OMA2010/000012 per construcció d'una piscina
en edifici plurifamiliar de 24 habitatges.
ANTECEDENTS DE FET
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1. En data 1 de juny de 2012, MAS DURAN SA ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès pròrroga de llicència urbanística ( N.RGE. 2012007491) per
construcció d'una piscina en edifici plurifamiliar de 24 habitatges., emplaçat a RBLA
LLUIS COMPANYS, 22, 24, 26, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 19/06/2012 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 22/06/2012.
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 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat mitjançant
llei 3/2012, del 22 de febrer.
L’article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei d'Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, preveu que les
persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del
termini de començament com del termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut
de la llei, per la meitat del termini de què es tracti.
Atès l’article 64 de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl,
el termini per a iniciar les obres es compta des de l’endemà de la notificació de la
mateixa; i el termini per a executar les obres es compta des de el moment efectiu de l’inici
de les mateixes. En defecte, d’assenyalament específic, s’estableix amb caràcter general
per a les llicències d’obres majors el termini d’un any per a iniciar-les; dos anys per a
acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i divuit mesos per als
altres casos.
Per la qual cosa procedeix l’atorgament d’una pròrroga per a la meitat dels terminis fixats
en el paràgraf anterior.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la pròrroga de la llicència d’obres majors OMA2012/000030 a per a la
construcció d'una piscina en edifici plurifamiliar de 24 habitatges. a RBLA LLUIS
COMPANYS, 22, 24, 26 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 .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

201231489 / 0

Concessió de Plaques i patents

201231490 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Import
12,18
250,37
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Quart .-

Notificar el present acord als interessats.

11. Llicència d'obres majors. Exp. núm. OMA2011/00038 per l'ampliació d'habitatge
unifamiliar en filera
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 25 de novembre de 2011, dades protegides ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística amb registre d’entrada
número 2011017360, per a l’ampliació d'habitatge unifamiliar en filera, al carrer
dades protegides, número dades protegides, d’aquest municipi.
2. El dia 19 de juny de 2012 l’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable del
qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació,
amb les condicions fixades següents:
-

La qualificació urbanística és Zona de volumetria especifica, conjunts unitaris,
cases agrupades, (clau 6a-4) segons el vigent Pla General d’Ordenació,
aprovat definitivament per resolució de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona
del dia 22 de març de 2000 i publicada al diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya del dia 11 de maig de 2000. Les normes urbanístiques del Pla
General es van publicar, en compliment de la resolució de la Comissió
Territorial d’urbanisme de Barcelona de 22 de setembre de 2005, al diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’11 de gener de 2006.

-

El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic i
d’execució s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa
tècnica d’aplicació.

-

D’acord amb l’article 191 del PGO, s’ha presentat l’ordenació volumètrica de la
filera de cases d’aquesta zona 6, justificant la proposta d’acord amb un
projecte i amb una imatge unitaris. L’ampliació executada manté les
característiques morfològiques dels teixits i els paràmetres uniformes de les
construccions. La coberta s’acabarà amb teula àrab, com l’existent, i els
tancaments mantindran la textura i el color dels originals.

-

L’ Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Estatut aprovat per Real Decret
184/2008 de 8 de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions
administratives per a obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades
per servituds aeronàutiques que tenia assignades la Direcció General
d’Aviació Civil. Les servituds van ser actualitzades el gener de 2010,
mitjançant real decret 184/2009 de 27 de novembre (B.O.E. nº 25 de 29 de
gener de 2010).

-

La parcel·la es troba afectada per la servitud física corresponent a la superfície
cònica, superfície que s’estén a partir del límit de l’horitzontal interna, amb una
pendent ascendent del 5% fins una alçada de 55 metres per sobre de
l’horitzontal interna.
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-

En la resolució de 14 de juny de 2012, emesa per l’Agència Estatal de
Seguretat Aèria (Ministeri de Foment) s’autoritza la sol·licitud que va
ser presentada pel Sr. dades protegides per a l’avaluació en matèria
de servituds aeronàutiques per l’ampliació d’un habitatge unifamiliar en
filera al carrer dades protegides, sempre que es realitzi a
l’emplaçament i amb les característiques assenyalades en els
documents que s’acompanyaven a la sol·licitud i amb les condicions i
requisits que s’indiquen en la resolució:
- L’alçada màxima de la instal·lació projectada, inclosos tots els seus
elements, com antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire
condicionat, caixes d’ascensor, cartells, acabats decoratius, (cartells,
il·luminació, etc.) o qualsevol afegit sobre la construcció o instal·lació, no
podrà sobrepassar l’alçada de set metres (7,00 m.).
-

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 373,45 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.

-

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
1.050,00 €. 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.
El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via
pública.

-

Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de
tercers d’acord amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals.

3. Considerant l’informe jurídic de data 22/06/2012.
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, modificat
mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, 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.
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- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, 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, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, 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 expedient número OMA2011/000038, a
dades protegides per a l’ampliació d'habitatge unifamiliar en filera emplaçat 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

201231510 / 0

Concessió de Plaques i patents

201231511 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Import
12,18 €
4.436,81 €
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201231512 / 0

Setè .-

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

1.885,65 €

Notificar el present acord als interessats.

12. Exp. 14/12. Canvi no substancial llicència municipal activitat per instal·lació de
GLP en estació de servei a Ronda Arraona, s/n. Modificació de llicència.
ANTECEDENTS DE FET
En data d’entrada 28 de març de 2012 en el Registre d’aquesta corporació amb núm.
2012004328, CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A., ha sol·licitat a l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès la modificació de la llicència de titularitat de REPSOL
COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLEROS, S.A., per instal·lar un dipòsit de GPL
aèria dins de la parcel·la d’activitat.
Atès l’informe desfavorable de l’arquitecte municipal de data 24 d’abril de 2012, segons
el qual la zona on pretén ubicar-se el dipòsit està qualificada com sistema viari, en sòl
urbanitzable programat, i, per tant, no compleix la normativa urbanística compresa al
PGOU de Sant Quirze del Vallès .
Atès l’informe desfavorable de l’enginyer municipal de data 23 de maig de 2012, segons
el qual el titular de la llicència ambiental concedida per l’activitat d’estació de servei no és
el titular, i la modificació de dita llicència la demana un tercer.
Considerant l’informe jurídic, de la TAG Assessora Jurídica, de data 18 de juny de 2012.
FONAMENTS DE DRET
La modificació de la llicència no està sol·licitada pel titular de la mateixa, sent les
llicències ambientals nominals, de manera que solament el seu titular pot sol·licitar
qualsevol modificació de la mateixa, i d’altra banda, la impossibilitat de concedir la
instal·lació del dipòsit, per la seva incompatibilitat urbanística, motiva la denegació de la
sol·licitud.
La competència per proposar a la Junta de Govern Local l’atorgament de les llicències
municipals ambientals correspon al tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Territori,
Sostenibilitat i Habitatge, atesos els articles 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, amb la incorporació de les modificacions
introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització
del govern local.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Denegar la sol·licitud de CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A., per
instal·lar un dipòsit de GLP aèria dins de la parcel·la de l’activitat d’estació de servei,
titularitat de REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLEROS, S.A.
Segon.- Notificar el present acord a l’ interessat.
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13. Assumptes sobrevinguts
13.1.

Adjudicació del contracte del servei municipal, en règim de concessió
administrativa, de la gestió indirecta de l'Escola Municipal de Música.

ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local, en sessió de data 30 de maig de 2012, va aprovar l’expedient
de contractació, de tramitació ordinària, i l’inici del procediment obert per a l’adjudicació
del contracte administratiu de gestió indirecta del servei, en règim de concessió
administrativa, d’Escola Municipal de Música,
La mesa de licitació en sessió de data 26 de juny de 2012, va elevar proposta
d’adjudicació a favor del licitador, CENTRE D’EDUCACIÓ MUSICAL, SL,
Amb data 27 de juny de 2012, es va trametre al licitador requeriment i amb data 29 de
juny de 2012, la societat va dipositar la garantia definitiva i va fer efectiu el pagament en
concepte d’anuncis oficials, segons es desprèn de les cartes de pagament que consten a
l’expedient,
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic i Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que
aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques,
en tot allò que no contradiguin el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar el contracte administratiu de gestió del servei, mitjançant gestió
indirecta i en règim de concessió administrativa, d’Escola Municipal de Música, amb
subjecció al Plec de clàusules administratives i tècniques i en els termes de l’oferta amb
què ha concorregut a la licitació, a la raó social CENTRE D’EDUCACIÓ MUSICAL, SL,
amb CIF: B58091497, d’acord amb les condicions plasmades en el projecte de gestió
presentat per l’esmentada societat, amb el compromís expressat per a la seva execució i
pel cànon d’explotació que s’hi descriu, segons diferents supòsits. El cànon ofert és el
d’un percentatge variable i es correspondrà amb els resultats del compte d’explotació del
servei.
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Segon. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini de 10 dies hàbils, procedeixi a
atorgar la formalització del contracte en document públic administratiu autoritzat per la fe
pública del secretari municipal.
Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats.

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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