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RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Jordi Vidal Perez
Antoni Rebolleda Calendario
Jaume Cols Petit
Edelmiro Balboa Blanco
Josep Antoni Delgado Rivera

CIU
CIU
PSC-PM
PP
CIU
CIU

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

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 20 de novembre de
2012.
2. Acceptació subvenció per finançar despeses derivades de polítiques de dones
pel 2012
ANTECEDENTS DE FET
En data 4 de juliol de 2012 es va sol·licitar a l’Institut Català de les Dones una subvenció
per a la implementació dels projectes i activitats inclosos en el Pla de polítiques de dones
per a l’any 2012, desenvolupat per la Regidoria d’Igualtat.
En data 11 d’octubre de 2012 l’Institut Català de les Dones emet, mitjançant notificació a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, la resolució de l’esmentada sol·licitud.
La resolució de l’Institut Català de les Dones atorga les següents quantitats als següents
projectes:
• Projecte de commemoració de diades significatives: 8 de març i 25 de novembre la
quantitat de 2.321,00 euros amb un pressupost de 11.500,00 euros.
• Programació anual d'activitats adreçades a les dones la quantitat de 3.000,00 euros
amb un pressupost de 34.547,00 euros.
El pressupost total de la Unitat d’Igualtat per a l’any 2012 és de 25.650€.
Considerant l’informe tècnic de data 31 d’octubre de 2012.
Considerant els informes d’Intervenció (DR).

FONAMENTS DE DRET
Atès el que disposa la Resolució BSF/641/2012, de 2 d’abril, publicada al DOGC número
6106, de data 12 d’abril, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de
subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la
implementació o el desenvolupament de polítiques de dones, i la Resolució
BSF/1182/2012, de 13 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria pública per a l’any 2012.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per l’Institut Català de les Dones pel “Projecte
de commemoració de diades significatives” per un import de 2.321.00 €.
Segon.- Acceptar la subvenció atorgada per l’Institut Català de les Dones per la
“Programació anual d’activitats adreçades a les dones” per un import de 3.000.00 €.
Tercer.- Notificar el present acord a l’Institut Català de les Dones.

3. Llicència d'obra major. Exp. núm. OMA2012/032 per a la construcció d'una
piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 15 de juny de 2012, ANTONIO BORRAS LOPEZ ha sol·licitat a l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012008189) per a la
construcció d’una piscina, emplaçat a C CAN CORRETGER (DE), núm. 17 PB ,
d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 03/07/2012 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 Residencial, Ciutat Jardí-intensiva (Zona 3), segons el text
refós de la revisió del PGO aprovat definitivament el 22.03.00 i publicat el 11.05.00, el
Pla Parcial El Castellet aprovat pel Ple de l’Ajuntament el dia 27-7-00 i la Modificació
Puntual del Pla Parcial sector Castellet aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 30 d’abril de 2008.
S’ha presentat juntament amb la llicencia d’obres la proposta d’ordenació del conjunt de
fileres de cases incorporaran la piscina en el seu espai exterior i corresponent a la Unitat
Mínima de Projecte i Execució de les parcel·les 3.I.7 i 3.I.8, d’acord amb els articles 48 i
53 del Pla Parcial i l’article 4.2 de la Modificació Puntual.
Abans de la concessió de la llicència d’obres s’haurà de notificar als veïns de la filera de
cases l’ inici del tràmit de l’expedient d’obres majors.
El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte d’execució de la piscina
s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació. Durant
la realització de les obres no s’alterarà el nivell de terres actual de la parcel·la i el recinte de
la depuradora es construirà enterrat.
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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 726,88 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.
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 22/11/2012.
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.
- 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 OMA2012/000032 a ANTONIO BORRAS
LOPEZ per a la construcció de piscina a C CAN CORRETGER (DE), núm. 17 PB
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.
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Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, dos anys per a acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i
divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el termini per a iniciar
o executar l’obra, la llicència caducarà.
Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201240745 / 0

Concessió de Plaques i patents

201240746 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

372,80 €

201240747 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Setè .-

12,18 €

Notificar el present acord als interessats.

4. Llicència d'obra major, exp. núm. OMA2012/11, per a la reforma interior d'una
nau industrial per adequar-la com a restaurant musical
1. En data 15 de febrer de 2012, la senyora Yolanda Casado López, en representació de
2005 PATRIMONIAL FENUA A J, SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012001999) per a la reforma interior d'una nau
industrial per adequar-la com a restaurant musical, emplaçada al C MIQUEL
CRUSAFONT I PAIRÓ (DE), núm. 8 , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 06/05/2012 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades següents:
a) La qualificació urbanística és Naus aïllades, industrials antigues (clau 5a-10),
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.
b) El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte d’execució
s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.
c) S’ha presentat la justificació tècnica necessària per incorporar l’energia solar
tèrmica a l’edifici seguint el criteri de l’ordenança reguladora municipal. D’acord
amb el punt 8 de l’annex tècnic, les instal·lacions d’energia solar incorporades al
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projecte i regulades per aquesta ordenança no han d’alterar la perspectiva del
paisatge instal·lant els panells seguint sempre les pendents de la coberta amb la
mateixa inclinació del 30 %, en el cas de coberta inclinada. En cap cas els
panells han de ser perceptibles en el pla de façana, les plaques per tant s’hauran
d’instal·lar integrades en la pendent de la coberta i l’equip acumulador s’haurà
d’incorporar a l’ interior de l’edifici i no podrà quedar vist a la coberta.
Obligatòriament amb el certificat de final d’obra, s’haurà d’emetre un certificat
signat per un tècnic instal·lador competent, que justifiqui el compliment de la
normativa tècnica d’aplicació (RITE, ITE10.1 i ITE 10.2). Si s’escau s’haurà de
presentar també el full d’acceptació d’encàrrec el tècnic responsable del projecte
de la instal·lació en cas de que sigui diferent del que signa el projecte
d’instal·lació.
d) L’activitat de Restaurant-Musical, d’acord amb la Llei 20/2009 del 4 de desembre
de prevenció i control ambiental de les activitats, la classifica com Annex IV:
“Activitats que, en el supòsit de no subjecció al règim de llicència establert per la
normativa administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, resten
subjectes al règim de llicència ambiental pel títol III d’aquesta llei”. En el punt 5 del
projecte presentat es classifica l’activitat segons l’annex IV de la llei 20/2009.
El Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives, en el seu article 124 del capítol sisè, inclou en els
seus apartats c) i d) els establiments oberts al públic destinats a espectacles
públics i activitats recreatives musicals i els establiments oberts al públic
d’activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150 persones,
sempre que no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire
lliure, com a supòsits en que és procedent la comunicació prèvia. Caldrà informe
de l’enginyer municipal en l’expedient de comunicació de l’activitat.
e) S’ha presentat el projecte ambiental corresponent a la comunicació de l’activitat
de restaurant (exp. 33/12), on es justifica que no s’utilitzarà cap terrassa com a
espai complementari a l’aire lliure. S’ha presentat en el projecte ambiental, com
annex I de forma separada , el projecte tècnic acreditatiu del compliment de la
normativa vigent en matèria de prevenció i extinció d’incendis. Cal informe de
l’enginyer municipal en relació al projecte ambiental presentat. Un cop acabades
les obres, el titular haurà de presentar tota la documentació de l’activitat i
comunicar la seva obertura aportant tots els certificats finals subjectes a
reglamentació especifica:
-

-

Certificat emès pel tècnic director conforme la instal·lació s’ha finalitzat i
aquesta coincideix amb la descrita al projecte aportat.
Contracte de lloguer dels elements de protecció i extinció d’incendis.
Butlletí i carpeta segellada per l ’EIC corresponent de la instal·lació
elèctrica.
Certificat de posta en marxa de totes aquelles instal·lacions amb
reglamentació especifica.
Informe favorable del Departament de Sanitat i Seguritat Social de la
Generalitat. (normes d’higiene relatives als productes alimentaris, normes
d’higiene per a l’elaboració distribució i comerç de menjars preparats,
normes relatives als manipuladors d’aliments, criteris sanitaris de la
qualitat de l’aigua)
El pla general estableix un paràmetre específic d’una plaça d’aparcament
per a cada 10 persones, per a edificis destinats a restauració (art. 297.6).
Es preveu d’ubicació de 6 places d’aparcament de mides 2,40x4,50 m dins
del pati posterior de la nau. Tenint en compte que la parcel·la no té espai
suficient per la previsió de les places d’aparcaments restants, caldrà
sol·licitar a la Policia Local, abans de l’ inici de l’activitat, l’autorització
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necessària per preveure aparcaments al carrer Quatre Cases i Arumí i
Miquel Crusafont.
La comunicació s’haurà de formalitzar un cop acabades les obres i instal·lacions
necessàries. L’activitat no podrà iniciar-se mentre l’interessat no comuniqui a
l’ajuntament la finalització de la instal·lació mitjançant la certificació del tècnic
encarregat de l’execució del projecte, i no es disposi del preceptiu control inicial
que verificarà l’acompliment de les dades aportades, dels condicionants tècnics i
de la normativa aplicable. La comunicació prèvia del inici de l’activitat haurà d’anar
acompanyada de la documentació següent:

f)

-

Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els
requisits establerts per la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de
les activitats i el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

-

Declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances.

El projecte justifica les prestacions definides en el Document bàsic Seguret en
cas d’Incendi del codi Tècnic (CTE DB SI), i les del Decret 241/1994 de
Condicions urbanístiques i de protecció contra incendis.
L’ activitat no es troba inclosa en l’annex I, supòsits sotmesos al control preventiu
de l’Admnistració de la Generalitat, de la llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i per tant no es
necessari la tramitació del projecte a la Regió d’Emergències Metropolitana Nord,
per tal de que bombers verifiqui l’acompliment de la normativa vigent en matèria
de prevenció i extinció d’incendis, tal i com s’especifica en el projecte d’obres i en
el projecte ambiental presentat al tractar-se d’un Establiment d’activitat recreativa
o de publica concurrència de menys de 500 m2 de superfície construïa i aforament
inferior a 500 persones. Caldrà informe favorable de l’enginyer municipal en el
corresponent expedient de comunicació de l’activitat (exp. 33/12).

g) Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics
afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està
situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 1.720 euros, a
retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals. Si la parcel·la no disposa
de connexió optima a la xarxa general de clavegueram, la nova connexió s’haurà
d’incloure en la documentació de l ’as-built de l’obra i haurà de complir les
següents condicions: 1. Sempre que sigui possible la connexió serà a la part mes
baixa de la xarxa de clavegueram i mai el tub secundari s’introduirà en el principal.
2. A la memòria es farà constar el material de la connexió, definint el diàmetre de
la connexió, les capes de compactació (el reblert de a rasa s’executarà amb
material granular de tot-u-natural compactat al 98 % del PM), el tall de l’asfalt
s’executarà amb disc i es reposarà el paviment de la calçada en un franja de 1 m.
a banda i banda del tub i de l’amplada de tot el carrer en el tram afectat. 3.
Durant l’execució de les obres de connexió del clavegueram caldrà garantir la
circulació rodada i de vianants, caldrà disposar de les corresponents proteccions i
senyalitzacions, segons el previst per l’estudi de seguretat i el pla de seguretat
aprovat, i d’acord amb la policia local.
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h) 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 173,47 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.
i)

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.

j)

Les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia,
enllumenat, electricitat, que afecten a la façana del tram de vorera on està situada
la parcel·la hauran de quedar soterrades. No es permetrà cap xarxa aèria, totes
les canalitzacions aèries que passin per davant de la façana hauran d’anar
soterrades d’acord amb els projectes tècnics de les respectives companyies. En el
cas de telefònica s’haurà de sol·licitar l’estudi tècnic previ de canalització i
soterrament de les línies a l’adreça ingenieriaeste@telefonica.es. Quan l’espai de
la vorera no permeti la ubicació de les arquetes d’entrada que fixa la companyia
per obtenir la unió entre les xarxes d’alimentació dels serveis de
telecomunicacions dels diferents operadors i la infraestructura comú de
telecomunicacions de l’immoble, es realitzarà la conversió d’aèria a soterrada a
l’inici i final de façana i s’habilitarà un punt general d’entrada en funció de la
ubicació del RITI en el projecte.
S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per les connexions
amb les respectives companyies i d’acord amb l’enginyer municipal. En cas
d’impossibilitat del soterrament s’haurà de justificar tècnicament d’acord amb
l’enginyer municipal la solució adoptada per cada servei.

k) El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
3. Considerant l’informe jurídic de data 07/06/2012.
4. D’acord amb l’informe tècnic de l’inspector de la Policia Local de data 24 d’octubre de
2012.
FONAMENTS DE DRET
- Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 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.
- 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
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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 OMA2012/000011 a 2005 PATRIMONIAL
FENUA A J, SL per a la reforma interior d'una nau industrial per adequar-la com a
restaurant musical emplaçada al C MIQUEL CRUSAFONT I PAIRÓ (DE), núm. 8
d’aquest municipi amb subjecció a les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic
que se li uneix com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

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

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201231121 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

5.900,80 €

201231122 / 0

Taxa per la tramitació de llicències urbanístiques

1.770,24 €

Setè .-

Notificar el present acord als interessats.
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5. Aprovació conveni entre l’Ajuntament i Gas Natural Distribución SDG, SA
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 11 d’abril de 1997 es va signar el conveni fiscal entre Gas Natural SDG, SA i
l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès per establir la fórmula de pagament del preu
públic per les ocupacions de subsòl, el sòl i la volada de la via pública, dels tributs
locals i de la garantia de reposició de paviments.
2. Per tal d’actualitzar el Conveni de l’any 1997 s’han reunit ambdues parts i s’ha redactat
la proposta de conveni objecte de l’aprovació.
3. D’acord amb l’informe del Cap de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge de data
29 de novembre de 2012.
4. Considerant l’informe d’intervenció de data 29 de novembre de 2012.
FONAMENTS DE DRET
-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals

-

Ordenança fiscal de Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

-

Ordenança fiscal de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats
comunicades en matèria d'urbanisme.

-

Ordenança fiscal de la taxa sobre concessions de plaques, patents i altres
distintius

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el conveni entre Gas Natural Distribución SDG., S.A. i l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès següent:
“Sant Quirze del Vallès, a ___ de ____de 2012

REUNITS

D’una part, la Il·lustre Sra. Montserrat Mundi i Mas, Alcaldessa -presidenta de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en la representació que ostenta.
I de l’altre, el Sr/a. Jaume Menéndez Fernández, en nom i representació de les següents
companyies: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A., amb NIF A63485890 (d’ara en
endavant GND), segons poder que acredita la seva representació.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per, en nom de les entitats que
representen, atorgar i signar el present acord i
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M A N I F E S T EN

Que constitueix l’objecte d’aquest Conveni l’establiment d’una fórmula de pagament de la
taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública; dels tributs locals
meritats com a conseqüència de la sol·licitud de llicències urbanístiques, i de la garantia
de reposició dels elements d’urbanització derivats de les obres realitzades a la via
pública, en concordança amb els Convenis anteriors de 1987 i 1997.
L’objectiu del present Conveni és agilitzar la tramitació de les Llicències per les
instal·lacions de serveis de subministrament de gas natural en el domini públic i donar al
ciutadà una resposta més immediata.
El present acord només afectarà a GND, donat que es tracta de la societat distribuïdora
de gas natural en el terme municipal de Sant Quirze del Vallès.
Ateses les anteriors consideracions, s’estableixen els següents
ACORDS

I.- RÈGIM ESPECIAL DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENTS
ESPECIALS CONSTITUÏTS EN El SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LES VIES
PÚBLIQUES MUNICIPALS ( TAXA DEL 1,5 %)
Pel que fa referència a la concertació de les Taxes per l’utilització privativa o
aprofitaments especials constituïts en el subsòl, sòl i la volada de les vies públiques del
terme municipal i, d’acord amb el que disposa l’article 24.1.c) del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de les Llei reguladora de les
hisendes locals (en endavant TRLRHL), l’import de les mateixes consistirà, en tot cas i
sense excepció alguna, en l’1,5% dels ingressos bruts, procedents de la facturació que
s’obtingui anualment en el Terme Municipal.
DECLARACIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES TAXES DE L’1,5 %
GND presentarà davant l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès una autoliquidació
trimestral per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal,
especificant el volum d’ingressos percebuts en el municipi de Sant Quirze del Vallès per
cada un dels grups integrants de la base imposable, en els termes establerts en
l’Ordenança vigent reguladora d’aquest tribut. Aquestes declaracions es podran fer
presencialment al Registre General d’aquest Ajuntament, per correu administratiu o
telemàticament al portal https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat.
Les declaracions trimestrals es presentaran els mesos d’abril (primer trimestre), juliol
(segon trimestre), octubre (tercer trimestre) i gener de l’any següent (quart trimestre) i es
faran efectives en el termes legalment previstos en el moment que s’efectuïn.
GND realitzarà el pagament de la taxa de forma automàtica en el moment que presenti la
declaració d’ingressos bruts, al número de compte que l’Ajuntament designi.
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L’Ajuntament a la recepció de l’ingrés remetrà la corresponent cara de pagament
justificativa.

Aquest acord dóna continuïtat a l’anterior Conveni, signat per ambdues parts l’any 1997, i
en raó del Real Decret que ho fixava.
II.- TRIBUTS LOCALS DEVENGATS COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PETICIÓ DE
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Els tributs que es derivin de les llicències urbanístiques sol·licitades per GND es
liquidaran d’acord amb el TRLRHL, les ordenances fiscals vigents i l’ordenança municipal
reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl i la resta de legislació vigent.
Cas de reparacions urgents, s’autoritza a la societat Distribuidora GND a realitzar-les
comunicant a l’Ajuntament per escrit amb entrada al Registre General i mitjançant correu
electrònic al Cap de l’Àrea de Territori, dins de les 24 hores següents a l’inici. GND
sol·licitarà la preceptiva llicència municipal en el termini màxim de 10 dies.
1.- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
La base imposable es fixarà pel pressupost d’execució material (PEM) de les
instal·lacions, de conformitat amb l’article 102 TRLRHL i amb l’avaluació econòmica que
serveix com a base del pressupost establerta a l’apartat II.A) d’aquest document.
D’acord amb l’article 102.3 TRLRHL i l’Ordenança fiscal vigent, el tipus de gravamen és el
4%.
Les cales de reparacions i les cales per escomeses de connexió a la xarxa de distribució
existent es valorarà amb una longitud equivalent de 2m.
2- TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN
MATÈRIA D’URBANISME
A efectes d’aquesta taxa, d’acord amb l’Ordenança municipal de Llicències, les obres i
instal·lacions realitzades a la via pública i relacionades amb xarxes de serveis tenen la
consideració d’obres a domini públic: realització de rases, cales i canalitzacions.
Les obres realitzades sobre terrenys de domini públic que no tinguin la consideració de
vials no estaran incloses en el present Conveni; la tramitació d’aquestes llicències
s’efectuarà d’acord amb els criteris fixats a les Ordenances municipals.
La base imposable es determinarà pel pressupost d’execució material (PEM) de les
instal·lacions, d’acord amb l’ avaluació econòmica que serveix com a base del
pressupost, establerta a l’apartat II.A) d’aquest document.
D’acord amb el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel
DRL 2/2004, de 5 de març, el DL 1/2010, de 3 d’agost , pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Urbanisme, l’Ajuntament estableix a l’Ordenança fiscal municipal vigent la taxa
per concessió de llicències urbanístiques i per la comprovació d’activitats comunicades en
matèria d’urbanisme.
La quota tributaria d’aplicació per l’execució de rases, cales i canalitzacions, per l’any
corrent, és la fixada en l’article 6, apartat c.1 de l’Ordenança fiscal 4.3. reguladora de la
Taxa per Llicències o la Comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme o
les que fixi l’Ordenança fiscal vigent aprovada anualment.
3- TAXA SOBRE CONCESSIONS DE PLAQUES, PATENTS I ALTRES DISTINTIUS
D’acord amb el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel DRL
2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament fixa a l’Ordenança fiscal municipal vigent, la taxa per
la utilització de l’escut del Municipi en la concessió de plaques, patents i altres distintius.
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D’acord amb l’Ordenança fiscal d’aplicació per l’any corrent la quota d’aplicació per a les
plaques de llicències d’obres es fixa a l’article 5, epígraf 2.f). de l’Ordenança fiscal 4.2.
A)

Presentació de documentació i liquidació inicials

Llicències urbanístiques: La societat distribuïdora GND presentarà per escrit amb entrada
al Registre General de l’Ajuntament i mitjançant correu electrònic al Cap de l’Àrea de
Territori, Sostenibilitat i Habitatge i al Cap de l’Àrea d’Economia i Serveis Interns, la
previsió d’obres de canalització (metres) previstes a realitzar durant l’exercici econòmic
de l’any corrent durant el primer trimestre.
Conjuntament amb la notificació de la previsió de canalització anual GND adjuntarà
l’autoliquidació provisional de les taxes i impostos municipals; establerts a l’Ordenança
fiscal vigent cada any i fixats en els punts II.1, II.2 i II.3 d’aquest document.
La garantia per la reposició dels elements d’urbanització afectats per les obres es
dipositarà conjuntament amb l’autoliquidació esmentada el paràgraf anterior.
L’ avaluació econòmica que serveix com a base del pressupost d’execució material
(PEM) és de 100 €/ metre de canalització. En aquest sentit el, pressupost d’execució
material total resultarà d’aplicar sobre els metres de canalització declarats per GND
l’import unitari de 100 € / metre.
L’import de l’IVA no està inclòs al pressupost d’execució material (PEM).
Aquest import s’actualitzarà anualment, en base al IPC aprovat pels Pressupostos
Generals de l’Estat per cada any.
Conjuntament amb la declaració de metres previstos de canalització a realitzar en l’any
corrent i la liquidació dels tributs d’aplicació, GND aportarà la següent documentació que
és requisit previ per la tramitació de les llicències:
1. Projecte visat i signat pel tècnic competent de la totalitat d’actuacions previstes a
realitzar en el Municipi (que inclourà l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el Certificat de
gestió de residus i els amidaments i pressupost de les obres previstes per l’any
corrent). Es lliurarà una còpia en paper i una en format digital.
2. La documentació acreditativa dels tècnics directors de l’obra: Full d’assumeix visat.
Si l’Assumeix no és visat caldrà adjuntar la documentació acreditativa de la
competència dels tècnic/s director/s de les obres, d’acord amb el RD 1000/2010, de 5
d’agost, sobre visat col·legial obligatori:
 Certificat del Col·legi professional conforme el tècnic que assumeix l’obra no es
troba inhabilitat, emès amb una antiguitat no superior a 3 mesos.
 Número de col·legiat i col·legi professional al que pertany el tècnic.
 Justificant conforme disposa d’una pòlissa de responsabilitat civil adequada a
l’entitat de treball que està assumint i estar al corrent de pagament de la pòlissa).
3. Còpia compulsada de pòlissa d’assegurança subscrita per GND i/o del Contractista en
cobertura de la responsabilitat civil que es generi per l’execució de l’obra, amb un
capital mínim de 300.000€ (pòlissa i rebut).
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4. Plànol actualitzat de la xarxa de GAS NATURAL al municipi de Sant Quirze del Vallès
que inclogui tota la canalització existent i detall de la realitzada l’any anterior. Aquest
document es lliurarà en format paper i digital en el programa “Autocad” /
“Microstation”.

La fiança i els tributs municipals tenen, d’acord amb les ordenances municipals, el
caràcter de requisit previ a la concessió de la llicència. Per tant no s’iniciarà la tramitació
de cap llicència d’obres sense la liquidació prèvia d’aquests conceptes.
B) Presentació de documentació amb cada sol·licitud de llicència urbanística i
comunicacions en el transcurs de les obres
La societat GND, aportarà a cada sol·licitud de llicència urbanística:
1. El pressupost de la canalització sol·licitada, d’acord amb l’import unitari establert a
l’apartat II.A) d’aquest document.
2. Dues fotografies de l’emplaçament de l’obra i del paviment on s’ha d’actuar.
3. Plànols de l’actuació proposada (plànol de situació i detall de l’obra)
4. Nom de la persona responsable de la direcció de l’obra amb adreça de correu
electrònic i telèfon de contacte (inclourà full de nomenament del tècnic director de les
obres si és diferent del tècnic assignat al primer trimestre de l’any).
5. Ocupació de la via pública: llocs, dimensions i període.
Aquesta documentació no cal que sigui visada, sempre que la documentació entrada
inicialment amb la declaració d’obres previstes per l’any corrent ja fos visada, d’acord
amb l’establert a l’apartat II.A).
GND comunicarà individualment per cada llicència urbanística, per escrit o mitjançant
correu electrònic, amb un mínim de 2 dies d’antelació a la Policia local i a l’Àrea de
Territori d’aquest ajuntament, les dates d’inici real i d’acabament previst dels treballs.
Comunicarà, també la finalització real de les obres a l’Àrea de Territori dins les 24 hores
posteriors al seu acabament.
GND adoptarà les especificacions que pugui establir l’Ajuntament com a conseqüència de
la normalització dels processos administratius municipals i dels canvis tecnològics que
s’implementin, que seran degudament comunicats a GND.
Durant l’execució de les obres, la societat GND, disposarà d’un rètol informatiu, per
comunicació als veïns, amb les dates d’inici i finalització de les obres. Aquest rètol
s’haurà de col·locar en lloc visible dos dies abans de l’inici de les obres.

C) Liquidació final
En el mateix termini establert per la liquidació inicial, GND notificarà a l’Ajuntament per
escrit al Registre General i mitjançant correu electrònic al Cap de l’Àrea de Territori,
Sostenibilitat i Habitatge i al Cap de l’Àrea d’Economia i Serveis Interns la canalització
efectivament executada en l’any immediatament anterior.
En base a aquestes dades es practicaran les liquidacions definitives pertinents, amb les
consegüents obligacions de les parts d’ingressar o reintegrar les diferències existents en
el termini d’un mes, amb l’excepció de la taxa d’obres, quina ordenança fiscal no preveu
el reintegrament.
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En el cas de renúncia de GND a l’execució de les obres derivades de les llicències
atorgades, cal comunicar-ho a l’Ajuntament per escrit al Registre General i mitjançant
correu electrònic al Cap de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge.

III.- GARANTÍA PER LA REPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’URBANITZACIÓ AFECTATS
PER L’OBRA (PAVIMENTS, SERVEIS, SENYALITZACIÓ HORITZONTAL, ETC.) I LA
CORRECTA GESTIÓ DE RESIDUS.
Als efectes de garantir el bon estat de les obres, la correcta realització d’aquestes i la
adequada conservació de les instal·lacions municipals afectades pels treball a realitzar de
GND, directament o sota la seva responsabilitat, i amb la fi de respondre de la necessària
reparació de les mateixes així com de la correcta gestió de residus, GND presentarà un
aval bancari davant l’ajuntament com a garantia obligada anual.
La fiança tindrà sempre el caràcter de requisit previ a la concessió de la llicència i serà
obligada en les instal·lacions que afectin elements de la via pública, d’acord amb l’article
75 de l’ordenança de llicències municipals.
No s’atorgarà cap llicència d’obres sense la constitució de la garanties anuals, individuals
i complementàries.
Les garanties dipositades seran del 80% del Pressupost d’execució material (PEM)
calculat d’acord amb l’ avaluació econòmica que serveix com a base del pressupost
establerta a l’apartat II.A) i segons la previsió d’obres de canalització (metres) previstes
per l’exercici econòmic de l’any corrent.
A) Garantia anual
Aquesta garantia es dipositarà conjuntament amb la relació d’obres de canalització
previstes a realitzar durant l’exercici econòmic de l’any corrent que GND presentarà al
Registre d’Entrada municipal d’acord amb l’establert a l’apartat II.A).
Aquesta garantia quedarà renovada per l’anualitat següent sempre que es donin dos
requisits:
1. GND aporti Certificat final de les obres, emès pel tècnic Director de les mateixes,
adjuntant fotografies de la restitució dels elements d’urbanització afectats per les
obres així com de l’execució dels treballs. Si es produeixen modificacions respecte de
la llicència sol·licitada, caldrà adjuntar croquis amb indicació de la xarxa executada.
Caldrà adjuntar a la documentació esmentada en el punt anterior, sempre que les
obres afectin al paviment d’asfalt, l’assaig del Proctor modificat que garanteixi la
compactació del 98% del PM.
2. Els Serveis municipals emetin informe favorable, prèvia inspecció i revisió de la
documentació aportada per GND.
Els Serveis tècnics informaran el febrer de l’any següent sempre i abans de 31 de gener
estigui lliurada la documentació esmentada en el punt 1 d’aquest apartat. Si la data és
posterior s’informarà en el termini màxim de 3 mesos des de que la documentació s’entra
al Registre general de l’Ajuntament.
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En el cas que totes les obres executades l’any corrent estiguin informades favorablement
pels Serveis municipals la garantia anual dipositada quedarà renovada per l’anualitat de
l’any següent.
En el cas que part de les obres executades l’any corrent estiguin informades
desfavorablement GND dipositarà una garantia individual per aquestes obres i la garantia
anual dipositada quedarà renovada per l’anualitat següent.
B) Garanties individuals i complementàries
Durant la vigència d’aquest conveni, GND no estarà obligat a la constitució de dipòsits per
obres individualitzades, amb excepció d’aquests tres supòsits: 1. Les obres que afectin a
altres Administracions (Carreteres, ACA, Medi Ambient de la Generalitat, FGC...). 2. Les
obres que sol·licitin una canalització major de 100 metres. 3. Sempre que el seu cost
superi l’import de la garantia dipositada inicialment.
En el cas que es produeixi un augment sobre la previsió d’obres presentada, GND
presentarà un aval bancari complementari per afegir a l’existent o dipositarà un aval
individual per cada nova llicència sol·licitada.
Sense la constitució de la garantia esmentada el paràgraf anterior no s’atorgarà cap nova
llicència d’obres.
Les garanties complementàries i individuals dipositades a la Tresoreria Municipal, seran
retornades de la mateixa forma que la garantia anual.
Una vegada emesos els informes favorables dels Serveis municipals, la devolució de
totes les garantia es realitzarà en el termini de tres mesos.
IV.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Ambdues partes acorden la creació d’una comissió de seguiment del conveni, que es
reunirà trimestralment, així com totes les ocasions que s’estimin necessàries per
assegurar el correcte compliment d’aquest conveni.
Les persones designades per l’Ajuntament que integraran aquesta comissió són:
-

Tècnic/a de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge
Lletrat/da de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge
Tècnic/a de l’Àrea d’Economia

Les persones designades per GDN que integraran aquesta Comissió són:
- Direcció Facultativa de les obres
- Delegat de Gas Natural Distribució

V.- ÀMBIT TEMPORAL DE APLICACIÓ.
El present Conveni entrarà en vigor en l’ exercici 2013, amb una durada inicial de 2 anys,
i prorrogable per 2 anys més cas de no ser denunciat per alguna de les parts, de manera
fefaent amb un mes d’antel·lació.
VI.- INCOMPLIMENT
Cas d’incompliment dels pactes del present conveni per alguna de les parts, l’altra part
podrà resoldre el conveni mitjançant un requeriment fefaent en el termini d’un mes
comptador des de l’incompliment.

16/35

En cas de discrepància en la interpretació o compliment del present conveni, les parts es
sotmeten als Jutjats contenciosos administratius de Sabadell.
VII.- DEROGACIÓ NORMATIVA
Aquest conveni a la seva entrada en vigor deroga els dos subscrits amb GND en dates 28
de juny de 1989 i 11 d’abril de 1997.
En conseqüència, les parts, en prova de conformitat, signen per duplicat i a un sol efecte,
al lloc i data indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Sant Quirze del Per GAS
Vallès
SDG, S.A.

L’alcaldessa
M. Montserrat Mundi i Mas
Segon .-

NATURAL

DISTRIBUCION

Jaume Menéndez Fernández”

Facultar la alcaldessa per a la signatura del present conveni.

Tercer .- Notificar el present acord a Gas Natural Distribución SDG., S.A i a l’Àrea de
Serveis Econòmics.

6. Assumptes sobrevinguts

6.1.

Aprovació dels procediments validats per la Comissió de Gestió
Informativa i Tràmits

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:
Economia
C3X126 Presentació declaració de transmissió de terrenys de naturalesa urbana
(Plusvàlua)
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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.

6.2.

Aprovació Bases reguladores particulars de la convocatòria de
subvencions a entitats i associacions de veïns 2012

ANTECEDENTS DE FET
Amb l’objectiu de regular la concessió de subvencions per a l’any 2012 a entitats i/o
particulars que duguin a terme activitats en els àmbits de cultura, joventut, sanitat,
cooperació, associacions de veïns, gent gran, esports i dona que completin o supleixin els
serveis de competència municipal en aquests àmbits o siguin d’interès públic local des de
l’Àrea d’Alcaldia s’ha redactat unes úniques bases reguladores particulars.
Les bases particulars recullen el procediment, els beneficiaris, la forma de sol·licitud, els
òrgans competents per a la instrucció i concessió de les subvencions, la justificació i
obligacions dels beneficiaris així com la forma de resolució i publicitat. Tots aquests
aspectes són genèrics a tots els serveis que s’integren a les bases i annex a aquestes es
recullen unes clàusules específiques on cadascú dels serveis descriu les especificitats en
quant a l’objecte, beneficiaris, documentació, justificació i barem de valoració.
Tant les bases particulars com les clàusules específiques s’han redactat en el marc de
les bases generals reguladores de la concessió de subvencions aprovades pel Ple de
l’Ajuntament amb data 26-5-99.

FONAMENTS DE DRET
-

Articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis aprovat pel decret
179/1995.
Llei 38/2003 General de Subvencions.
Bases generals per a l’atorgament de subvencions aprovades pel Ple de
l’Ajuntament el 26 de maig de 1999.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions
en matèria de serveis personals i associacions de veïns per a l’any 2012 següents:
Bases reguladores particulars de la convocatòria de subvencions a entitats i
associacions en matèria de serveis a les persones i associacions de veïns 2012
1. Objecte
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L’objectiu d’aquestes bases particulars és la regulació de la concessió de subvencions,
dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, per a l’any 2012, a aquelles
entitats i/o particulars que duguin a terme activitats dins d’aquesta anualitat en l’àmbit de:
cultura, joventut, salut, cooperació, associacions de veïns, gent gran, esports i dona que
completin o supleixin el serveis de competència municipal en aquests àmbits o siguin
d’interès públic local segons s’explicita als programes establerts a les clàusules
específiques annexes.

2. Procediment
El procediment fixat per a la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases
serà el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva.
Les subvencions regulades per aquestes normes són lliurament revocables i reduïbles en
tot moment quant 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, no generen cap dret d’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i
no es poden al·legar com a precedents.

3. Beneficiaris i conceptes subvencionables
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquesta convocatòria:
a. Les associacions sense finalitat de lucre legalment constituïdes i inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès i que
estiguin classificades segons registre en algun d’aquests àmbits: CULTURALS,
OCI I TEMPS DE LLEURE, ESPORTIVES, GÈNERE I ORIENTACIÓ SEXUAL,
GENT GRAN, JUVENILS, SALUT, COOPERACIÓ i VEÏNALS i que siguin per tant
entitats de primer grau.
b. Les persones físiques en nom propi que recull el programa de suport per a
esportistes locals.
c. Grups de joves sense personalitat jurídica que recull el programa de suport a
projectes i activitats juvenils.
No podran obtenir la condició de beneficiari les persones o entitats en les quals concorri
alguna de les circumstàncies recollides a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Es consideren despeses subvencionables aquelles que responguin a la naturalesa de
l’activitat subvencionada i s’efectuïn dins el termini establert per a la realització de les
activitats en la convocatòria.
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:
-

Despeses de l’adquisició de material fungible o no inventariable.
Despeses de publicitat i propaganda dirigida a la difusió de les activitats.
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-

-

Despeses de lloguer d’equips de so, llums, taules, cadires, etc...
Despeses de contractació de serveis externs, contractació d’espectacles,
llicències, assegurances, arbitratges, dispositius d’assistència sanitària,
seguretat privada, etc.
Desplaçaments i dietes sempre que siguin directament relacionats amb
l’activitat desenvolupada.
Despeses derivades d’activitats lúdiques i festives vinculades a l’objecte social
de l’entitat.
Despeses de subministres (llum, aigua, telèfon, etc) sempre que no superin el
20% de l’import justificable.
Despeses de manteniment de locals social sempre que no superin el 20% de
l’import justificat.
Resten excloses com a despeses subvencionables aquelles relatives a
material inventariable (adquisició de bens) i les despeses directes en la
compra de producte d’alimentació i beguda com a objectiu últim de l’activitat.

4. Documentació, termini i lloc de presentació de les sol·licituds
Els peticionaris hauran de presentar la sol·licitud mitjançant model SE1-Formulari de
sol·licitud en la qual es demana la següent informació:
-

Dades identificatives de l’entitat/persona sol·licitant, dades del representant de
l’entitat, dades identificatives del projecte.
Declaració responsable
Programa d’activitats: descripció de l’activitat i recursos necessaris.
Pressupost: detall de les despeses previstes i detalls dels ingressos previstos
Documents específics per als programes d’esportistes locals, programa de
suport per a l’activitat i la promoció esportiva local i projectes i activitats juvenils
(només en el cas de joves sense personalitat jurídica).

Si la documentació presentada fos incorrecte o incompleta es reclamarà al beneficiari
sol·licitant el complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies hàbils i
s’advertirà que la no-complimentació s’entendrà com un desistiment i implicarà l’arxiu de
la sol·licitud. Es donarà un termini de 10 dies naturals per a l’esmenes i transcorregut el
termini sense que s’hagi esmenat la Comissió de valoració declararà el desestimen de
l’interessat i arxiu de la petició i no l’admetrà al tràmit de la valoració.
La sol·licitud i la documentació requerida es podran presentar a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana fins 20 dies naturals a partir de la data de publicació en el BOP:
-

-

Plaça de la Vila, 6: de dilluns a dijous de 8.30 a 20 h i divendres de 8.30 a 15h i
el primer dissabte de mes de 9 a 14 h (en el cas que aquest últim sigui festiu
s’obrirà el dissabte següent laborable).
Centre Cívic Torre Julià: dimecres de 17 a 20 h o divendres de 9 a 14 h

5. Òrgans competents per a la instrucció i concessió de les subvencions.
L’òrgan responsable per a la resolució del procediment d’atorgament de les subvencions
previstes en aquestes bases serà la Junta de Govern Local o en el seu defecte l’òrgan
que tingui la competència per raó de la quantia per a cadascú dels programes específics
d’acord amb el que estableixen les Bases d’execució del pressupost 2012.
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La proposta de resolució del procediment serà elaborada d’acord amb l’informe emes per
una comissió tècnica qualificadora única, un cop estudiades i valorades les sol·licituds
presentades, d’acord amb els barems de valoració indicats a les clàusules específiques
annex, composta pels següents membres:
-

Presidència: el coordinador de l’Àrea de Serveis Personals o persona en qui
delegui.
Vocal: tècnic de la unitat de Cultura i Joventut
Vocal: tècnic de la unitat de Participació Ciutadana
Vocal: tècnic de la unitat d’Esports
Vocal: tècnic de la unitat de salut
Vocal: tècnic de la unitat d’Igualtat
Vocal: tècnic de la unitat de Gent Gran
Vocal: tècnic de la unitat de Cooperació
Secretari: el funcionari que es designi (altre)

6. Crèdits pressupostaris i quantitat de les subvencions
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es reserva el dret d’adjudicar la quantitat total o
no de l’import establert a cada clàusula específica en funció de la valoració de les
propostes que es presentin al concurs i de la seva valoració.
Les subvencions atorgades dins d’aquesta convocatòria seran compatibles amb
qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats excepte en el
cas que les clàusules específiques prevegin la incompatibilitat. Tanmateix, l’import de les
subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb
altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost de l’activitat o el projecte
subvencionat.
Les subvencions atorgades no podran excedir normalment el 50 per 100 del cost de
l’activitat a què 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. Queda a càrrec del
sol·licitant de la subvenció l’aportació de la resta del cost, bé directament o per
cofinançament de tercers (altres administracions, ens públic o privats).
En el supòsit que, un cop resolt l’atorgament de les subvencions i en el transcurs de
l’exercici pressupostari, s’alliberés crèdit en alguna de les partides pressupostaries
previstes a les clàusules específiques a causa de la renúncia (total o parcial) a la
subvenció per part d’algun beneficiari, es podrà incrementar l’import concedit a alguna/es
de les sol·licituds, sense necessitat de fer una nova convocatòria, d’acord amb els criteris
de valoració i procediment establert en aquestes bases
En cas d’obtenció concurrent de subvencions i ajuts, atorgats d’altres administracions o
ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà ocasionar modificacions en la
resolució de concessió.
Les subvencions s’imputaran als crèdits pressupostaris que s’especifiquen a les clàusules
específiques de l’annex.
7. Obligacions dels beneficiaris
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Els beneficiaris estaran obligats a:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a
la seva aplicació mitjançant formulari SE-2 Formulari d’acceptació.
Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de subvencions.
Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció. La justificació de la subvenció atorgada serà requisit imprescindible
per poder accedir a subvencions posteriors.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans
competents, aportant la informació que els sigui requerida.
Comunicar l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que
financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà d’efectuarse tan aviat com es conegui, i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de
l’aplicació del fons percebuts.
Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i demés documents
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial
aplicable al beneficiari en cada cas, amb la finalitat de garantir d’adequat
exercici de les facultats de comprovació i control.
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos
els documents electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
Utilitzar el català en la documentació i els elements de difusió generats per les
activitats subvencionades i també durant la realització d’aquestes activitats de
conformitat amb el Reglament per l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.
Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels actes
que se subvencionin. En tota documentació i propaganda escrita o gràfica de
l'acte haurà de constar la llegenda "amb suport de l'Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès" amb l'anagrama segons el model tipogràfic i el disseny aprovat per
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i que serà facilitat a l’entitat.
No es podrà subcontractar l’execució total o parcial de l’activitat que constitueix
l’objecte de la subvenció excepte en el cas que així ho prevegin les clàusules
específiques.
Complir la legislació laboral i fiscal pel que fa referència al personal remunerat
per realitzar l’activitat, així com retribuir-lo d’acord amb la legislació laboral
vigent.
Complir amb la normativa sectorial i específica que afecta l’activitat per la qual
s’ha sol•licitat aquesta subvenció (titulacions, ràtios, assegurança de
responsabilitat civil i assegurança d’accidents...) i disposar a l’equipament on
s’ha de realitzar l’activitat subvencionada d’una còpia de la documentació abans
esmentada per a la seva comprovació.
Les contractacions que facin els beneficiaris no podran estar per sobre del preu
del mercat.
Complir qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases particulars, de
les bases generals o d'altres disposicions generals vigents.
Altres que es detalles a les clàusules específiques annexes.

8. Justificació de la subvenció
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Els beneficiaris de les subvencions hauran de presentar la documentació justificativa en
el termini de 30 dies a comptar des de la finalització de l’activitat subvencionada i, en tot
cas, les de caràcter anual com a data màxima 31 de març de 2013.
La documentació justificativa de la realització de l’activitat o activitats subvencionades es
presentarà mitjançant formulari SE3-Memória justificativa la qual inclou:
-

Memòria detallada de l’activitat o programa al qual s’ha atorgar la subvenció.
Liquidació econòmica de l’activitat juntament amb una relació de les factures
que justifiquin la subvenció concedida.
Certificat del/de la president/a que subscrigui que la subvenció atorgada
s’aplica a la finalitat per a la qual ha estat concedida.

Adjunt al formulari de memòria justificativa l’entitat haurà de presentar:
-

-

Les factures que justifiquin, com a mínim, el doble de la subvenció concedida i
la documentació acreditativa del seu pagament. Les factures que justifiquin
l’import subvencionat hauran de reunir els requisits següents:
¾ Ser originals i fotocòpies compulsades.
¾ Amb data de l’any que s’atorgui la subvenció.
¾ Anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció.
¾ Fer referència a despeses generades per l’activitat objecte de la
subvenció.
¾ Reunir el requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que
regulen les característiques de les factures i el seu contingut (número,
nom i cognoms de l’expedidor o raó social i del destinatari, NIF,
descripció de l’operació i contraprestació total, lloc i data de l’emissió).
¾ Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la
justificació de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou
concedida.
¾ Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa
a l’activitat subvencionada, que contingui la llegenda i anagrama de
l’Ajuntament. En cas d’editar materials, cal que els textos siguin
sotmesos a correcció lingüística.
¾ Quan l’activitat sigui cofinançada amb altres fonts com altres
subvencions o
fons propis, també hauran de justificar-se
documentalment aquests imports i la procedència.
Altres que es detallin a les clàusules específiques annexes.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable
requerirà al beneficiari per corregir-la o completar-la en el termini de deu dies hàbils.
L’incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes normes, com també la falta de
justificació de les despeses o la falta de presentació de la documentació acreditativa,
comporta la revocació i reintegrament de la subvenció concedida així com no poder optar
a subvencions posteriors.
En el cas que el beneficiari no pogués arribar a justificar adequadament la totalitat de la
despesa, la subvenció es reduirà en la mateixa proporció. En cas que l’associació o
entitat organitzadora tingui personal retribuït al seu càrrec caldrà que s’ajusti a la
legislació laboral vigent.
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9. Resolució
El termini per a l’atorgament de la subvenció no serà en cap cas superior a tres mesos
des de la data de la sol·licitud. La manca de resolució dins d’aquest termini produirà, de
forma general, efectes desestimatoris de la sol·licitud.
10. Publicitat
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès farà publicitat de les subvencions concedides
amb expressió de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’imputin,
el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció. Aquesta
publicitat es realitzarà en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament quant l’import de la
subvenció concedida sigui inferior a tres mil euros i en el diari oficial corresponent, en el
cas que superi aquest import.

11. Responsabilitat civil i règim sancionador
Les entitats beneficiàries de les subvencions resten sotmeses a les responsabilitats i
règim sancionador que, sobre infraccions administratives en matèria de subvencions
estableix el Títol IV de la Llei 38/2033, de 17 de novembre General de Subvencions.
12. Disposició final
En tot el no previst en aquestes bases particulars serà d’aplicació les bases generals
reguladores per a la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 16 de febrer de 1999 (BOP 22/06/99 i DOGC
29/06/99), la Llei 38/2003, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament
aprovat pel RD 887/2006, de 21 juliol i la resta de disposicions legals aplicables en
matèria de règim local pel fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques.

ANNEX
CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS
Programa de suport per a entitats esportives locals (C - 01 - 12)
Objecte de la convocatòria
És objecte d’aquesta convocatòria donar suport a les activitats esportives que duguin a
terme les entitats esportives del municipi per l’exercici 2012.
Import de la convocatòria específica de subvencions
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L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 45.361,79 € que
es faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300/3400/4800000 del
pressupost municipal de l’any 2012.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Les entitats i associacions esportives sense finalitat de lucre legalment constituïdes i
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès i en
el Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l'Esport.
Barem específic de valoració
El programa de suport per a entitats esportives locals utilitzarà els següents criteris i
barem d’acord a la puntuació que s’hi indica. Es ponderaran en el conjunt de les activitats
i en el marc de les previsions pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una
millor redistribució dels recursos.
-

Esportistes amb llicència federativa: 2 punts per esportista quirzetenc
Esportistes amb llicència escolar: 1 punt per esportista quirzetenc
Esportistes sense llicència: 0,2 punts per esportista quirzetenc
Esportistes becats: 5 punts addicionals per cada esportista exempt de quotes. En cas
de beques parcials, s’aplicarà el % de punts al % de beca
Equips participants en competicions federades: 12 punts per equip federat
Equips participants en competicions escolars: 8 punts per equip escolar
Activitats de caràcter restringit: 10 punts per activitat
Activitats de caràcter obert: 20 punts per activitat
Col·laboració en activitats de la Regidoria d’Esports: 10 punts per activitat
CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS

Programa de suport per a esportistes locals ( C - 02 - 12)
Objecte de la convocatòria
És objecte d’aquesta convocatòria donar suport a les activitats esportives que duguin a
terme els esportistes federats residents al municipi de Sant Quirze del Vallès per l’exercici
2012.
Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 2.387,46 € que
es faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300/3400/4800000 del
pressupost municipal de l’any 2012.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
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Els esportistes federats residents a Sant Quirze del Vallès que practiquen esport federat a
nivell individual, sense afany de lucre i amb llicència esportiva pertanyent a entitats que
no percebin subvenció d’aquest mateix ajuntament en d’altre programa.
Barem específic de valoració
El programa de suport per a esportistes locals utilitzarà els següents criteris i barem
d’acord a la puntuació que s’hi indica. Es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el
marc de les previsions pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor
redistribució dels recursos.
Edat del esportista:
-

3 punts pels esportistes menors de 20 anys
1 punt pels esportistes majors de 20 anys
3 punts pels esportistes amb disminució física, mental o psíquica

Resultats de la darrera temporada:
-

3 punts per la 1a posició en Campionat del Món o Europa i per participació en els
Jocs Olímpics
2,5 punts per la 1a posició en Campionat d'Espanya o pòdium mundial i europeu
2 punts per la 1a posició en Campionat de Catalunya o pòdium estatal
1,5 punts per la 1a posició en Campionat Catalunya o Espanya per equips i
pòdium català
0,5 punts per participacions en altres competicions

Objectius temporada vinent:
-

3 punts per la participació en Campionat del Món o Jocs Olímpics
2 punts per la participació en Campionat d'Europa i Special Olympics
1,5 punts per la participació en Campionat d'Espanya
0,5 punts per participacions en altres competicions

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS
Programa de suport per a l’activitat i promoció de la cultural local ( C – 03 – 12)
Objecte de la convocatòria
Els programes o projectes derivats de l’organització d’activitats culturals que tinguin
interès públic, esdevinguin importants per la projecció de la finalitat de l’entitat i tinguin
repercussió al poble.
Tindran la consideració de subvencionables, aquelles activitats culturals que es realitzin
en el terme municipal de Sant Quirze del Vallès, o fora del poble sempre i quan es
consideri d’interès per la projecció exterior de Sant Quirze a criteri de la comissió tècnica
qualificadora.
Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 16.500 € que es
faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300 3340 4800000 del pressupost
municipal de l’any 2012.
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Requisits que han de reunir els beneficiaris
Les entitats i associacions culturals sense finalitat de lucre legalment constituïdes i
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès.
Barem específic de valoració
Els criteris que serviran de base per la valoració i adjudicació de subvencions, seran les
següents:
•
•
•
•
•
•

L’interès general de l’activitat en l’àmbit municipal (màxim de 20 punts)
La impossibilitat de realitzar l’activitat si no és beneficiada amb la subvenció
(màxim de15 punts)
Presentació de pla anual d’activitats (màxim de 15 punts)
l’organització i la realització de forma conjunta, entre diverses entitats, d’activitats i
projectes comuns (màxim de 20 punts)
Les activitats que complementin l’oferta d’activitats programades per l’Ajuntament
(màxim de 30 punts)
El grau de compliment de les activitats per part de les entitats sol·licitants i
l’assoliment d’objectius en anys anteriors (màxim de 20 punts)

Aquets criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les previsions
pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució dels recursos.

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS
Programa de suport per al foment i promoció de l’activitat veïnal ( C – 04 – 12)
Objecte de la convocatòria
Regular la distribució de fons destinats a cofinançar projectes i/o activitats de les
associacions de veïns del municipi que tinguin per objectiu vetllar pel benestar social del
barri i la realització d’activitats recreatives i de bon veïnatge que redundin en benefici de
les condicions materials i socials de la zona.
Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 4.800 € que es
faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300.2320.4800000 del pressupost
municipal de l’any 2012.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
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Les entitats i associacions sense finalitat de lucre legalment constituïdes i inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès.
Barem específic de valoració
Es consideraran el següents criteris:
a) L’interès general del projecte en l’àmbit municipal i de barri. Fins a un màxim de 1
punt.
b) Número d’activitats adequades al projecte i a les finalitats de l’entitat. Màxim 2
punts (0,2 punts per activitat).
c) Grau d’autofinançament del projecte. Màxim 1 punt.
d) La concurrència o no d’altres subvencions concedides per altres administracions.
Fins a un màxim de 1 punt.
e) La col·laboració amb d’altres entitats municipals per assolir objectius comuns i/o la
programació d’activitats que contemplin altres sectors de treball com la cultura,
l’esport, la solidaritat, la defensa dels drets humans, dona, gent gran i joventut.
Fins a un màxim de 2 punts.
f) Innovació i originalitat de les activitats. Fins a un màxim de 2 punts.
g) Número d’edicions de la mateixa activitat. Fins a un màxim de 1 punt.
Aquets criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les previsions
pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució dels recursos.

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS
Programa de suport per a projectes i activitats juvenils ( C – 05 – 12)

Objecte de la convocatòria
Aquestes bases tenen per objecte regular la distribució de fons destinats a cofinançar
projectes i/o activitats d’entitats juvenils i grups de joves sense personalitat jurídica de
Sant Quirze del Vallès que siguin especialment rellevants i que s’adrecin principalment a
joves així com que fomentin i reforcin el teixit associatiu i que siguin d’especial interès
social, cultural, esportiu, lúdic, participatiu etc. per al jovent de Sant Quirze o altres
col·lectius de població, és a dir, que repercuteixin favorablement en terceres persones.
Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 1.500€ que es
faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300.2321.4800000 del pressupost
municipal de l’any 2012.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Poden sol·licitar subvencions destinades a la realització d’activitats descrites les entitats
juvenils o associacions sense afany de lucre que tenen la seu social al municipi i que
figurin inscrites al Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes així com grups
de joves que, tot i actuar plegats per tirar endavant un o més projectes, NO tenen
personalitat jurídica com a tal grup.
Aquests GRUPS SENSE PERSONALITAT JURÍDICA hauran de:
•

estar formats per un mínim de 4 persones
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•

el 66% de les persones membres del grup ha de tenir entre 16 i 30 anys, estar
empadronades a Sant Quirze del Vallès i almenys una d’elles ha de ser major
d’edat.
Si totes les persones membres del grup són menors d’edat, s’haurà d’incloure una
persona major d’edat que assumeixi les responsabilitats legals corresponents.

•

Aquests grups no hauran de:
•

pertànyer o tenir personalitat jurídica delegada d’una altra entitat més gran.

Pel que fa als GRUPS NO LEGALMENT CONSTITUÏTS, a més de les abans
esmentades, tenen l’obligació de:
-

-

-

Nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació amb els suficients
poders per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponguin a
l’agrupació
Que tots els i les membres del grup participin en la realització del projecte
Que, per al què fa exclusivament als efectes del projecte i la subvenció
corresponent, els i les membres del grup en responguin solidàriament fins a 3
anys després que s’hagi acabat.
Acceptar el seguiment que des de la regidoria de Joventut es faci del projecte i
aportar la documentació que, a aquest efecte, es sol·liciti

És dir, totes les persones membres majors d’edat del grup hauran de respondre de forma
mancomunada de la realització del projecte i de les obligacions que com a beneficiari de
la subvenció corresponen al grup (s’entén que també són responsables les persones
membres menors d’edat del grup però, a aquestes, no se les podrà exigir legalment)
Barem específic de valoració
Els criteris que serviran de base per la valoració i adjudicació de subvencions seran els
següents:
a) L’interès general del projecte en l’àmbit municipal i de cara al col·lectiu
juvenil més específicament. Fins a un màxim de 2 punts.
b) L’adequació del projecte a les finalitats de l’entitat o del grup no formal
de joves. Fins a un màxim de 2 punts.
c) La concurrència o no d’altres subvencions concedides per altres
Administracions. Fins a un màxim de 2 punts.
d) La col·laboració amb d’altres entitats municipals i/o grups no legalment
constituïts per assolir objectius comuns i/o la programació d’activitats
que contemplin altres sectors de treball com la cultura, l’esport, la
solidaritat, la defensa dels drets humans, dona i gent gran. Fins a un
màxim de 2 punts.
e) La implementació de part o d’alguna línia d’actuació i/o eix estratègic
del Pla Local de Joventut. Fins a un màxim de 2 punts
Aquest criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les previsions
pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució dels recursos.
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Justificació
Les entitats juvenils registrades es regularan per allò que preveuen les bases particulars.
Pel que fa als GRUPS DE JOVES SENSE PERSONALITAT JURÍDICA, a més, s’haurà
de presentar:
-

valoració raonada de com ha repercutit en el propi grup la realització del
projecte

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS
Programa de suport per a activitats solidàries ( C – 06 – 12)
Objecte de la convocatòria
Donar suport a les ONG del municipi per la realització d’activitats solidaries.
Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 750 € que es
faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300.2311.4800000 del pressupost
municipal de l’any 2012.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Podran accedir a aquestes subvencions totes les ONG i associacions inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès i que tinguin com a
finalitat la Cooperació internacional i que treballin conjuntament amb l’Ajuntament en el
Pla de sensibilització anual.
Barem específic de valoració
Aquests criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les previsions
pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució dels recursos
amb la següent baremació.
•

Per formar part de la mesa de solidaritat i assistir a les reunions: 3 punts

•

Per promocionar activitats solidàries dins del municipi: fins a 3 punts. ( 1 punt per
activitat)
Per participar/col·laborar a les activitats solidàries que programi o en les que
col·labori l’ajuntament: fins a 5 punts. ( 0,5 punts per activitat)
.

•

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS
Programa de suport per a activitats de salut (C – 07 -12)
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Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquestes bases de subvenció és regular els requisits i el procediment per a
l’atorgament de subvencions per protegir i promoure la salut i millorar la qualitat de vida
de les persones que viuen al municipi de sant Quirze del Vallès.
Els projectes i activitats que poden optar a les subvencions han de protegir i promoure la
salut fomentant:
-

l’educació sanitària i la prevenció de malalties
la sensibilització, el suport i l’ajuda mútua en problemes de salut
els projectes de salut enfocats a l’anàlisi, la recerca i investigació i la
participació.
altres complementàries a les activitats dutes a terme per part del servei de
salut municipal.

Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 700 € que es
faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300.3130.4800000 del pressupost
municipal de l’any 2012.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Entitats i associacions sense finalitat de lucre legalment constituïdes i inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès que tinguin com a
objectiu protegir i promoure la salut i millorar la qualitat de vida de les persones que viuen
al municipi de Sant Quirze del Vallès. Les entitats han de desenvolupar els projectes i/o
activitats objecte de la subvenció al municipi de Sant Quirze del Vallès.
Barem específic de valoració
Cal tenir en compte els següents criteris de valoració:
L’interès del projecte: màxima puntuació 60 punts. En aquest punt es valorarà
l’acompliment dels següents aspectes:
-

La correlació entre els objectius del projecte i els objectius propis del servei
municipal de salut (màxim 15 punts).
La complementarietat amb les activitats desenvolupades per part del
servei de salut de l’Ajuntament (màxim 15 punts).
La viabilitat del projecte (màxim 10 punts).
La transversalitat i el treball conjunt amb altres entitats i/o associacions
(màxim 5 punts).
El caràcter innovador del projecte (màxim 5 punts)
L’impacte del projecte (els destinataris del projecte en quant a nombre i
preferiblement col·lectius vulnerables i d’exclusió social i la justificació dels
beneficis per a la salut del col·lectiu al qual vagi adreçat (màxim 15 punts).
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Aspecte formal del projecte: màxima puntuació 20 punts. En aquest punt es valorarà
l’acompliment dels següents aspectes:
-

La metodologia emprada (màxim 10 punts).
Pressupost detallat (màxim 10 punts).

Implantació de l’entitat a Sant Quirze del Vallès: màxima puntuació 20 punts. En
aquest punt es valorarà l’acompliment dels següents aspectes:
-

Nombre de socis residents al municipi de Sant Quirze del Vallès (màxim 5
punts).
Implicació continuada en les propostes promogudes per part de
l’Ajuntament (màxim 5 punts).
Experiència en projectes de salut anteriors (màxim 10 punts).

Aquests criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les previsions
pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució dels recursos.
El seguiment del desenvolupament del projecte es farà per part del servei municipal de
salut.

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS
Programes i activitats per a gent gran ( C - 08 – 12)
Objecte de la convocatòria
Són objecte d’aquesta convocatòria les activitats o programes destinats a promoure
l’envelliment actiu i el desenvolupament d’activitats de tipus formatiu, lúdic i cultural que
contribueixin a millorar la qualitat de vida de les persones grans del municipi de Sant
Quirze del Vallès.
Els projectes i activitats que poden optar a les subvencions han de promoure l’
envelliment actiu fomentant:
-

la sensibilització, el suport i l’ajuda mútua per a les persones grans
el desenvolupament d’ activitats de tipus formatiu, lúdic i cultural
la col·laboració amb les activitats dutes a terme per part del servei de gent gran
municipal

Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programes fins a un total de 4.500 € que es
faran efectives amb càrrec a la partida 1300. 2320. 4800001 del pressupost municipal de
2012.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
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Entitats i associacions sense finalitat de lucre legalment constituïdes i inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès que tinguin com a
objectiu promoure l’envelliment actiu i el desenvolupament d’ activitats de tipus formatiu,
lúdic i cultural de les persones que viuen al municipi de Sant Quirze del Vallès. Les
entitats han de desenvolupar els projectes i/o activitats objecte de la subvenció al
municipi de Sant Quirze del Vallès.
Barem específic de valoració
Cal tenir en compte els següents criteris de valoració:
L’interès del projecte: màxima puntuació 60 punts. En aquest punt es valorarà
l’acompliment dels següents aspectes:
-

La correlació entre els objectius del projecte i els objectius propis del servei
municipal de gent gran (màxim 15 punts).
La complementarietat amb les activitats desenvolupades per part del
servei de gent gran de l’Ajuntament (màxim 15 punts).
La viabilitat del projecte (màxim 10 punts).
La transversalitat i el treball conjunt amb altres entitats i/o associacions
(màxim 5 punts).
El caràcter innovador del projecte (màxim 5 punts)
L’impacte del projecte (els destinataris del projecte a) (màxim 15 punts).

Aspecte formal del projecte: màxima puntuació 20 punts. En aquest punt es valorarà
l’acompliment dels següents aspectes:
-

La metodologia emprada (màxim 10 punts).
Pressupost detallat (màxim 10 punts).

Implantació de l’entitat a Sant Quirze del Vallès: màxima puntuació 20 punts. En
aquest punt es valorarà l’acompliment dels següents aspectes:
-

Nombre de socis residents al municipi de Sant Quirze del Vallès (màxim 5
punts).
Implicació continuada en les propostes promogudes per part de
l’Ajuntament (màxim 5 punts).
Experiència en projectes de gent gran anteriors (màxim 10 punts).

Aquests criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les previsions
pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució dels recursos.

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS
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Programa de suport per al foment de l’igualtat ( C – 09 – 12)
Objecte de la convocatòria .
L‘objecte d’aquesta convocatòria és la de donar suport a les entitats de dones que
presentin un pla anual d’activitats per aquest 2012.
Són objecte d’aquesta convocatòria les activitats o programes destinats a promoure la
participació de les dones, la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits i el
desenvolupament d’activitats de tipus formatiu, lúdic i cultural que contribueixin a millorar
la qualitat de vida de les dones del municipi de Sant Quirze del Vallès.
Els projectes i activitats que poden optar a les subvencions han de promoure la
participació de les dones, la igualtat de gènere i la lluita contra la violència envers les
dones fomentant:
-

la sensibilització
el desenvolupament d’ activitats de tipus formatiu, lúdic i cultural
la col·laboració amb les activitats dutes a terme per part del servei d’igualtat

Import de la convocatòria específica de subvencions.
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 450 € que es
faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300.2322.4800000 del pressupost
municipal de l’any 2012.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Podran accedir a aquesta subvenció les entitats de dones sense finalitat de lucre
legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions de
Sant Quirze del Vallès que tinguin con finalitat fomentar la participació de les dones, les
polítiques d’ igualtat de gènere i la lluita contra la violència de gènere.
Barem específic de valoració
Aquets criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les previsions
pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució dels recursos.
•
•
•
•
•

L’interès general del projecte en l’àmbit municipal i per al col·lectiu de dones més
específicament (màxim 2 punts).
Adequació dels objectius del projecte al foment de la igualtat de gènere, la
participació de les dones i/o la lluita contra la violència envers les dones (màxim 2
punts).
Treballar conjuntament amb la Regidoria d’Igualtat en les diades internacionals: 8
de març, 24 de maig i 25 de novembre (màxim 2 punts).
El caràcter innovador del projecte (màxim 2 punts).
La transversalitat i el treball conjunt amb altres entitats i/o associacions (màxim 2
punts).
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Segon .- Aprovar l’autorització dels documents comptables següents, per tal d’assumir
la despesa produïda per l’atorgament de les subvencions:
Import

Partida pressupostària 2012

700 euros

1300 3130 4800000

47.749,25 euros

1300 3400 4800000

16.500 euros

1300 3340 4800000

750 euros

1300 2311 4800000

450 euros

1300 2322 4800000

1.500 euros

1300 2321 4800000

4.500 euros

1300 2320 4800001

4.800 euros

1300 2320 4800000

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

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Pedro Gallego Cañizares, secretari accidental 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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