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

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 8 de gener de 2013.
2. Exp. resp. pat. 114-12-007- dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 22 de juny de 2012, dades protegides, en nom i representació de dades
protegides, va presentar escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial per
danys causats al vehicle matricula dades protegides quan circulava el dia 15 de
novembre de 2011 pel passeig de dades protegides i va sofrir danys a una roda i els
baixos perquè una boca de clavegueram estava sense tapa.
En data 3 de setembre, dades protegides va presentar escrit dient que l’interessat
amb l’expedient seria dades protegides per ser el titular del vehicle danyat.
Mitjançant resolució de la regidora delegada de Serveis Interns núm. 2012002303 de data
25 d’octubre, es va admetre a tràmit la reclamació i demanar els informes tècnics
pertinents.
En data 11 de desembre de 2012, l’aparellador municipal emet informe del que s’extrau
el següent:
-

En el tram del camí descrit en el croquis de l’informe de la policia local hi ha un
pou de registre de la xarxa de clavegueram però, el temps transcorregut des
del dia dels fets, no permet verificar senyals en la calçada ocasionats pel
fregament del vehicle.
- Que consultades les dades meteorològiques, el dia de l’accident va recollir-se
49,40 i també va ploure el dos dies precedents.
- Que en el passeig de dades protegides s’han produït en els darrers anys
casos de tapes de registre que s’han aixecat coincidint amb pluges intenses.
diversos
Per tant, és probable que en aquest cas la tapa s’hagués desplaçat per l’efecte
de les puges.
En l’informe d’accident núm. 96/11 que emet la policia local el dia 15 de novembre de
2011 diu que en arribar els agents al lloc dels fets, observen una tapa de registre de
clavegueram mal col·locada, amb el forat de registre totalment obert i tanmateix,
observen danys a la part inferior del vehicle.
FONAMENTS DE DRET
I.- Els principis que regeixen la figura de la responsabilitat patrimonial per culpa
extracontractual o objectiva de les Administracions Públiques es troben regulats
bàsicament a l’article 106.2 de la Constitució, als articles 139 i següents de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener i quan al procediment, al
RD 429/93 de 26 de març, i altra normativa concordant.
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II.- L’article 106 de la CE estableix que el particulars, en els termes establerts per la llei,
tindran dret a ser indemnitzats pels danys ocasionats als seus bens i drets …… sempre
que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics”
III.- La Llei 30/92 estableix els requisits que han de concórrer per a que els particulars
tinguin dret a una indemnització fixant els següents: a) que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics i que el dany causat l’administrat no
tingui el deure jurídic de suportar-lo, b) que els dany al·legat sigui efectiu, avaluable
econòmicament i individualitzat, c) l’existència d’un nexe causal directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat.
IV.- Que els esmentats preceptes legals configuren el caràcter objectiu de la
responsabilitat administrativa pel funcionament normal o anormal dels serveis públics que
obliga a prescindir d’elements subjectius relacionats amb la concurrència de culpa o
negligència per part de l’Ajuntament o dels serveis públics.
V.- L’article 13.2 del RD 429/1993, de 26 de març, estableix que la resolució es
pronunciarà necessàriament sobre l’existència o no de la relació de casualitat entre el
funcionament del servei públic i la lesió produïda. Per tant, el requisit indispensable per a
donar dret a un rescabalament dels danys és l’existència d’un nexe casual directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat. La relació de causalitat ha de ser directa,
immediata i exclusiva el que significa que els danys s’han de produir sense la intervenció
de cap altre factor.
Atenent la instrucció de l’expedient, la prova documental i els informes tècnics de
l’aparellador municipal de l’Àrea de Via Pública i de la policia local, queda provat que els
fets motiu de la reclamació es produïren com a conseqüència de la manca d’una tapa del
clavegueram que, a causa de les pluges, es trobava fora de lloc fet que en el darreres
anys ja s’havien donat diversos casos en el passeig de Can Barra. Concorren en
conseqüència, els elements i requisits que configuren el naixement de la responsabilitat
patrimonial, hi ha una relació de casualitat directa, immediata i exclusiva entre el
funcionament del servei públic i els danys causats.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per dades
protegides, en nom i representació de dades protegides, pels danys materials
soferts el dia 15 de novembre de 2011 al vehicle matricula dades protegides quan
circulava pel passeig de dades protegides i va topar amb una boca de clavegueram
que estava sense tapa com a conseqüència de les fortes pluges, per considerar que
concorren els elements i requisits que configuren el naixement de la responsabilitat
patrimonial.
Segon.- Aprovar el pagament de 87,26€ a dades protegides, titular del vehicle, en
concepte de reparació de danys, d’acord amb la factura aportada.
Tercer.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació de 87,26€ amb càrrec a la partida
pressupostaria 2400 9200 2260401.
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3. Exp. resp. pat. 114-12-003- dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 6 d’abril de 2012
dades protegides, en representació de dades
protegides, va presentar escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial per danys
soferts el vehicle matricula dades protegides quan circulava pel carrer dades
protegides i segons les seves manifestacions, se li va clavar una barreta de ferro a la
roda.
Mitjançant resolució de la regidora delegada de la Subàrea de Serveis Interns de data
10 de juliol, es va admetre a tràmit la reclamació instada per dades protegides,
representat per dades protegides i es va sol·licitar informe a la Policia Local i al servei
de Via Pública.
La Policia Local aporta a l’expedient l’informe d’accident Ref. 33/12 de data 23 de
març del qual s’extrau: que el dia 23 de març van acudir al carrer d’dades protegides on
el conductor del vehicle matricula dades protegides, dades protegides, els va declarar
que a uns 20 mts. de l’entrada de l’empresa dades protegides va sentir un cop a la roda i
un soroll i que al baixar del cotxe va observar que una barnilla d’uns 20 centímetres
estava clavada a la roda posterior esquerra. En la inspecció ocular que realitzen els
agents manifesten que no s’observa a la via pública el forat on podria estar clavada la
barnilla.
L’aparellador municipal emet informe en data 16 de juliol dient que no s’extrau de la
documentació que hi ha a l’expedient el lloc exacte on van ocórrer els fets i que efectua la
inspecció del vial de davant de la zona d’accés a l’empresa dades protegides. El
sector on està ubicada l’empresa no està urbanitzat i la calçada disposa d’un
paviment d’aglomerat asfàltic que, per les seves característiques, és un paviment
executat amb caràcter provisional. En la inspecció no detecta la presència de
cap element que permeti considerar que la barnilla estigués clavada al paviment, sinó
que podia estar damunt de la calçada. Per altra banda manifesta que aquest tram de
vial, d’acord amb el planejament urbanístic vigent, no està situat en sòl urbà i està en
una zona pendent d’urbanitzar.
Diu que en tot cas caldria que l’interessat ampliés la informació aportada per
saber exactament on es va produir la punxada i si provenia del tram del carrer dades
protegides que discorre paral·lel a l’autopista dades protegides, ja que aquest tram de
vial té un paviment de terra i ha estat un punt de pas de vehicles que portaven
materials provinents d’enderroc de la construcció, fet que podria justificar la presència
de la barnilla de ferro al vial.
En data 18 d’octubre, la instructora de l’expedient va evacuar el tràmit d’audiència.
Dintre d’aquest tràmit, es va lliurar a dades protegides l’informe de l’aparellador
municipal i l’informe de l’Àrea de Seguretat Ciutadana.
En data 22 de novembre, dades protegides, en representació de dades
protegides, vistos els informes tècnics que figuren a l’expedient, presenta al·legacions
dient que es ratifica en tot allò que diu l’escrit de 22 de juny de 2012 de formulació de la
reclamació, sense aportar noves dades ni aclariments.
FONAMENTS DE DRET
I.- Els principis que regeixen la figura de la responsabilitat patrimonial per culpa
extracontractual o objectiva de les Administracions Públiques es troben regulats
bàsicament a l’article 106.2 de la Constitució, als articles 139 i següents de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener i quan al procediment, al
RD 429/93 de 26 de març, i altra normativa concordant.
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II.- L’article 106 de la CE estableix que el particulars, en els termes establerts per la llei,
tindran dret a ser indemnitzats pels danys ocasionats als seus bens i drets …… sempre
que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics”
III.- La Llei 30/92 estableix els requisits que han de concórrer per a que els particulars
tinguin dret a una indemnització fixant els següents: a) que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics i que el dany causat l’administrat no
tingui el deure jurídic de suportar-lo, b) que els dany al·legat sigui efectiu, avaluable
econòmicament i individualitzat, c) l’existència d’un nexe directe entre el funcionament del
servei públic i el dany causat.
VI.- L’article 13.2 del RD 429/1993, de 26 de març, estableix que la resolució es
pronunciarà necessàriament sobre l’existència o no de la relació de casualitat entre el
funcionament del servei públic i la lesió produïda. Per tant, el requisit indispensable per a
donar dret a un rescabalament dels danys és l’existència d’un nexe casual directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat. La relació de causalitat ha de ser directa,
immediata i exclusiva el que significa que els danys s’han de produir sense la intervenció
de cap altre factor.
Atenent la instrucció de l’expedient, les proves documentals, l’informe de la policia local
i de l’aparellador municipal, s’infereix que no queda provat el lloc exacte on es van
produir els fets, ni els motius, donat que els dos informes tècnics constaten que no
s’observa cap forat on es podia ubicar la barnilla. Al desconèixer d’on procedia el vehicle,
cap la possibilitat que hagués circulat pel tram del carrer d’dades protegides paral·lel a
la dades protegides, on s’hagués clavat la barnilla i al desinflar-se la roda, posteriorment
s’hagués clavat a la llanta. És per això que es considera que no concorren els
elements i requisits que configuren el naixement de la responsabilitat patrimonial al no
poder-se determinar on ni com van ocórrer els fets per la qual cosa no es pot provar la
relació de casualitat directa, immediata i exclusiva entre el funcionament del servei
públic i els danys causats, ni el nexe causal directe entre el funcionament del mateix i el
dany causat.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per
dades protegides, en representació de dades protegides, per no concórrer els elements
i requisits que configuren la responsabilitat patrimonial al no poder provar el nexe
causal directe entre el funcionament del servei públic i el dany causat.
Segon.- Comunicar aquesta resolució a l’interessat i a la Companyia d’Assegurances

4. Aprovació dels procediments validats per la Comissió de Gestió Informativa i
Tràmits
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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
C4X003 Expedició informes de caràcter tributari.
Comu
C3X016 Sol·licitud d’habitatge de lloguer.

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.

5. Aprovació inicial del projecte de parcel·lació i avantprojecte d'aprofitament
parcel·la a Sant Quirze Parc
Aquest punt de l’ordre del dia es deixa sobre la mesa.
ANTECEDENTS DE FET
1. La iniciativa de la proposta de parcel·lació i ubicació de l’aprofitament del 10 %
corresponent al Pla Parcial Vallès Parc, és de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
a instància de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, elaborada per l’arquitecte
municipal, dades protegides.
2. La memòria detalla els antecedents i els objectius de la proposta, l’estat actual de
l’àmbit i la seva regulació urbanística, la proposta d’edificació, i el projecte de
parcel·lació. Altrament s’adjunten els plànols d’informació sobre la situació,
emplaçament, estat actual i planejament vigent, així com els plànols corresponents a la
proposta.
3. Els terrenys objecte de la proposta parcel·latòria i d’ubicació de l’aprofitament
urbanístic derivat de cessions, es situen en la part més alta del polígon d’actuació de la
urbanització de Sant Quirze Parc, limitant amb la zona sud del sector de Vall Suau
Can Feliu, i amb les unitats de Paisatge de sòl no urbanitzable de la Serra de
Galliners. Està prevista l’execució de la connexió amb la variant de la carretera de
Sabadell a Rubí, suposant l’accés des de la C1413 al sector de Sant Quirze Parc, Vall
Suau-Can Feliu i el Castellet, una alternativa als accessos puntuals i centrals que
compta actualment aquest sector. Es tracta d’una ubicació singular, entre el marge
urbà del terme municipal i els valors naturals que el vinculen amb les unitats de
paisatge agrícola – forestal, amb una clara vocació de parc periurbà que ja preveu el
planejament.
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4. La superfície de l’àmbit és de 4.762 metres quadrats aproximadament, lliure
d’edificació. La parcel·la de propietat municipal es troba ubicada entre el límit de la
tipologia urbana d’illes rectangulars molt estretes i carrers de secció reduïda, i els
espais lliures de Parc Territorial (Pt) i no urbanitzable de la Serra de Galliners.
5. Considerant l’informe jurídic de data 5 d’abril de 2012, del qual es desprèn:
“Bàsicament pretén l’acabament del teixit urbà de l’àmbit, per poder preveure el seu futur
desenvolupament. Els habitatges que completin el teixit urbà, evitaran la imatge uniforme
i atapeïda de les illes consolidades per l’edificació, facilitant la integració amb la peça de
parc urbà existent al nord-oest de la parcel·la.
ESTAT ACTUAL
L’àmbit de la proposta està classificat com a sòl urbà, i delimitat pels carrers del Pruner,
de la Plana i del Babadoc, amb una superfície de 4.762 m2. La parcel·la correspon a la
cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic del sector d’actuació de Sant Quirze Parc.
Situada entre els dos àmbits de parc Urbà i Parc Territorial i el límit de la trama urbana
consolidada, Amb una posició més elevada que la resta de parcel·les de l’àmbit, i amb
una massa de vegetació que limita pel sud-oest.
La
parcel·la
és
propietat
de
l’Ajuntament,
amb
referència
cadastral
2576601df2927N0001LT, ubicada al carrer Pruner, de superfície segons la consulta
cadastral de 5.400 m2, finca sense edificar.
La tipologia de l’edificació existent a la zona 6b-4 és de PB+1 i PB+2.
El Pla General vigent fixa els paràmetres urbanístics següents pel sector de Sant Quirze
Parc: la superfície del polígon és de 39,97 ha, l’aprofitament de 0,37 m2 sostre/m2, les
reserves per a sistemes tenen una superfície de 29,44 ha, i suposen el 51,14% de la
superfície total, corresponent 23,77% a viari, 22,78% a espais lliures, 2,71% a dotacions
comunitàries, i 1,88 % a serveis tècnics.
EDIFICACIÓ I PLANEJAMENT PROPOSAT
Es proposa l’edificació de 15 habitatges agrupats en filera, mantenint la regulació existent
en el planejament aplicable a la zona 6-4, amb una edificabilitat de 0,6 m2s/m2, una
ocupació del 50% de la parcel·la, i una alçada màxima de 2 plantes. L’edificabilitat total
serà de 2854,50 m2, i l’ ocupació total de 1427,25 m2, dins dels límits permesos pel
planejament.
PROJECTE DE PARCEL·LACIÓ
El seu objecte és la parcel·lació de la finca que forma la zona 6-4 al polígon Sant Quirze
Parc, corresponent al 105 de l’aprofitament, amb una superfície inicial de 3.175 m2 i una
edificabilitat de 2.857,5 m2.
El Pla General va mantenir la localització de les parcel·les procedents de la cessió del
10% d’aprofitament, mantenint l’edificabilitat de 2.857,5 m, però augmentant la superfície
de la parcel·la per equilibrar el coeficient d’edificabilitat dels sectors veïns, que es va
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reduir del 0,9 m2 de sostre/m2 de sòl, a 0,6 m2 de sostre/m2 de sòl, passant a tenir una
superfície de 4.762 m2.
L’edificabilitat prevista ple Pla Parcial Vallès Parc suposava una edificabilitat de 2.857,50
m2, en tant que el PGOU manté la mateixa edificabilitat, però les condicions de
parcel·lació, edificació i ús per aquesta zona és de 0,60 m2sostre/m2 sòl, resultant la
parcel·la de cessió de 4.762 m2, front als 3.175 m2 previstos inicialment pel Pla parcial.
La finca resultant 6-4 de 4.762 m2 que determina el PGOU de Sant Quirze del Vallès, és
resultat de l’agrupació de la finca nº 56 de l’inventari municipal, i de la parcel·la
corresponent a la cessió del 105 que establia el Pla Parcial Vallès Parc.
La finca resultant objecte de la parcel·lació està formada per part de la parcel·la 56 de
l’inventari municipal, 4.196,02 m2, i la resta provinent del 10% de cessió del Pla Parcial
Vallès Parc, 565,98 m2, que fan un total de 4.762 m2, que fixa el PGOU per la parcel·la
que forma la zona 6-4. La resta de parcel·la corresponent a la zona RU, inclosos els
1.626,98 m2 del sobrant de la finca 56 de l’inventari municipal, passen a formar part del
sistema d’espais lliures, places i passeigs urbans (P) que el PGOU quantifica en 6.316
m2.
PLANEJAMENT VIGENT
De conformitat amb el PGOU vigent, atès el caràcter quasi acabat de la urbanització i la
seva consolidació edificatòria, planteja la delimitació del Polígon d’Actuació per la
conservació dels paràmetres edificatoris que l’han consolidat. Els paràmetres, estàndards
d’aprofitament, condicions de parcel·lació, edificació i ús, predominant l’habitatge
unifamiliar, amb usos compatibles, estan fixats al projecte de l’arquitecte municipal.
La finca objecte de parcel·lació té una superfície de 4.762m2, i resultaran 8 finques de la
parcel·lació, totes elles compleixen la superfície de parcel·la mínima, el percentatge
d’ocupació, l’índex d’edificabilitat, alçada màxima i número màxim de vivendes per
parcel·la, entre d’altres.
En la finca inicial no hi ha més edificació que un mur de contenció del desnivell de terres,
havent d’enderrocar-se en el moment de l’execució de les obres, d’acord amb un projecte
unitari inicial per a tota la filera de cases.
En compliment de l’informe de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de data 12 d’abril
de 2011, i la proposta de solució de la Modificació Puntual del PGO de la parcel·la
ubicada al carrer Pedres Blanques, 28 bis, aprovada inicialment pel Ple en data 27 de
gener de 2011, la materialització dels sostre residencial dedicat a Habitatge públic a
l’àmbit de la Modificació Puntual, es localitzarà a l’àmbit de la parcel·la 1 resultant del
projecte de reparcel·lació. El sostre destinat a HPO serà de 225 m2 corresponents al
mínim legal del 30% del sostre que es qualifica en la modificació puntual en tràmit per ús
residencial de nova implantació. El sostre es destinarà a dos habitatges amb protecció
oficial destinats a al venda o lloguer, de règim general, i amb una superfície construïda
cadascú d’ells de 112,50 m2, i una superfície útil de 90 m2.
Al projecte es fa una descripció de les 8 parcel·les resultants.
NORMATIVA APLICABLE A LA PARCEL·LACIÓ:
Arts 191 i ss del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, art. 241 a 248 del
Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
L’article 191 entén per parcel·lació urbanística:
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a) Tota divisió simultània o segregació successiva de terrenys en dos o més lots, en
qualsevol classe de sòl, que, per raó de les característiques físiques dels terrenys,
de la delimitació d’aquests per vials existents o de nova creació, de la implantació
de serveis o de l’edificabilitat descrita per l’operació de divisió, faciliti o tingui per
finalitat facilitar la construcció d’edificacions o d’instal·lacions per destinar-les a
usos urbans.
L’ art. 192 exigeix que tota parcel·lació urbanística sigui objecte de llicència, llevat de la
continguda en el projecte de reparcel·lació i d’altres excepcions regulades per reglament.
S’ha de sotmetre a la fiscalització prèvia municipal tota divisió o segregació successiva de
terrenys. Si l’operació prevista és una parcel·lació urbanística, s’ha d’autoritzar o denegar
en funció del compliment o no de la normativa urbanística. En cas contrari, l’ajuntament
declara innecessària la llicència de parcel·lació, sens perjudici que la divisió o la
segregació de terrenys s’hagi d’ajustar a les condicions específiques de la legislació
sectorial. En el mateix sentit, article 241 del Reglament de la Llei d’urbanisme de
Catalunya.
L’article 194 presumeix que hi ha parcel·lació urbanística en tota divisió o segregació
successiva de terrenys, i també en les operacions per les quals s’adjudiquen en propietat
o arrendament quotes indivises d’un terreny amb dret d’ús privatiu exclusiu, quan no
s’acrediti l’obtenció de la llicència prèvia. Arts 242 i ss del Reglament de las Llei
d’Urbanisme.
Els requisits previs a la parcel·lació urbanística són, atès l’article 195, l’aprovació d’un pla
d’ordenació urbanística municipal o, si s’escau, un pla de millora urbana en sòl urbà, o si
prèviament s’ha aprovat el pla parcial urbanístic del sector corresponent per al sòl
urbanitzable.
En el present cas, es tracta de parcel·lació de finca municipal, per la qual cosa no
procedeix l’atorgament de llicència municipal de parcel·lació, atès que la iniciativa de la
mateixa, així com la titularitat de la finca és municipal.
DISPOSICIÓ
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, actuant per
delegació de l’alcaldessa, proposa a Junta de Govern Local que adopti l’acord següent:
Primer .- Aprovar inicialment el projecte de parcel·lació i avantprojecte d’aprofitament
de parcel·la a Sant Quirze Parc, redactat per l’arquitecte municipal dades protegides
Segon .- Sotmetre el projecte a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en un
dels diaris de més difusió a Sant Quirze del Vallès.
Tercer .- Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si no s’efectuen
al·legacions durant la informació pública.
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6. Aprovació de les bases per a la concessió d'ajuts econòmics a les famílies de
l'Escola Bressol Municipal El Patufet, curs 2012-2013
ANTECEDENTS DE FET
1. El servei municipal d’Escola Bressol Municipal es va iniciar el curs 2007-2008.
2. L’Ajuntament de Sant Quirze, dins de l’àmbit de les seves competències, té l’objectiu
d’assistir i cooperar amb l’escolarització de l’educació infantil de 0 a 3 anys i contribuir a
ajudar als pares i mares dels alumnes d’aquesta franja d’edat, i que estiguin matriculats a
l’escola bressol municipal, amb ajuts econòmics que ajudin a suportar les despeses
econòmiques del cost anyal del curs.
3. Amb aquest objectiu, des del seu inici, l’Ajuntament ha convocat cada curs les bases
que regeixen la concessió d’uns ajuts individuals a les famílies per a contribuir en les
despeses originades per la seva conciliació laboral i familiar.
4. Les bases que s’han elaborat contemplen criteris relacionats amb el nombre de fills, la
tipologia de la família, i la consideració d’una discapacitat reconeguda en l’alumne que
assisteix a l’escola bressol.
5. Per al curs 2012-2013 es preveu que unes 15 famílies puguin sol·licitar els ajuts
relacionats amb els criteris establerts a les bases, amb un pressupost aproximat d’11.000
euros. Aquest nombre de famílies és similar al de cursos anteriors.
S’ha previst que la partida d’ajuts estigui dotada amb 15.000 € per tal de garantir la
possibilitat de cobrir els ajuts del primer trimestre del curs 2013-2014.
FONAMENTS DE DRET
- Articles 239 a 241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Articles 118 a 129 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per
Decret 179/1995, de 13/6/1995.
- Articles 8 i concordants de la Llei 38/2003,de 17 de novembre, general de subvencions.
- RD 87/2006, de 21/07/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les Bases que regeixin la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts
econòmics de caràcter individual a les famílies per al pagament de l’Escola Bressol
Municipal El Patufet, en el curs 2012-2013, que es detallen a continuació:
“Bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts econòmics,
de caràcter individual a les famílies, destinats a les quotes de la llar d'infants
municipal, en el curs 2012-2013
Clàusula 1ª. Objecte de la convocatòria.
Constitueix l'objecte d'aquestes bases regular el règim dels ajuts individuals a les
famílies, destinats a les quotes de la llar d'infants municipal.
Clàusula 2ª. Destinataris de l'ajut.
Són beneficiaris dels ajuts els responsables dels infants empadronats a Sant Quirze del
Vallès, que estiguin matriculats a la llar d’infants municipal en el curs 2012-2013, i ho
justifiquin documentalment.
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Clàusula 3ª. Criteris de priorització en les concessions d'ajut.
Estar empadronat i trobar-se en els casos següents:
a)
Tenir la condició de família nombrosa o monoparental
b)
Tenir un segon o més fills al centre
c)
Alumnes amb discapacitat
Clàusula 4ª. Import dels ajuts.
4.1 En cas de família nombrosa o monoparental:
L'import dels ajuts, per infant i mes, serà del 20 % de l’import de la quota mensual.
4.2 En cas de tenir més d’un fill al centre.
L'import dels ajuts, pel segon o més fills, serà del 10 % de l’import de la quota mensual.
4.3 Alumnes amb discapacitat
L’import dels ajuts serà del 10% de l’import de la quota mensual, pels alumnes que
documentin una discapacitat reconeguda
4.4 Pressupost dels ajuts
L’import global dels ajuts no podrà superar la dotació de la partida pressupostària
habilitada a l’efecte, que en tot cas tindrà una dotació màxima de 15.000 €.
Clàusula 5ª. Incompatibilitats.
Els ajuts regulats a les presents bases són incompatibles amb qualsevol ajut d'un altre
organisme públic o privat, rebut pel mateix concepte. Queden fora d’aquesta excepció els
ajuts que atorgui la Generalitat de Catalunya a les famílies amb infants de 0 a 3 anys que
es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides.
Clàusula 6ª. Tramitació de les sol·licituds.
6.1. Les sol·licituds individuals les presentaran els representants legals dels infants a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Les sol·licituds s'han de formular en el model
normalitzat establert a tal efecte.
6.2. La sol·licitud, degudament emplenada, s'ha d'acompanyar amb la documentació
següent:
a) Fotocòpia del llibre de família complet.
b) Fotocòpia del DNI dels pares o tutors.
c) Volant de convivència.
d) Fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental
e) Documentació que acrediti el reconeixement de la discapacitat de l’alumne.

Clàusula 7ª. Termini per presentar les sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds per aquest curs 2012-13, començarà a partir
del dia següent al de la publicació d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Si al llarg del curs escolar 2012-2013 es produeixen circumstàncies que facin variar les
condicions de l’alumnat i que puguin donar opció a percebre els ajuts objecte de les
presents bases, aquestes hauran de ser comunicades i documentades a l’Ajuntament en
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el moment en que es produeixin, per tal d’optar a l’ajut corresponent a partir de la data de
la seva presentació.
Clàusula 8ª. Pagament.
L’Ajuntament comunicarà a l’empresa concessionària de la gestió de l’Escola Bressol
Municipal El Patufet, la relació de famílies que han sol·licitat els ajuts i que han acreditat
complir els criteris de la clàusula 3ª de les presents bases.
L’empresa concessionària realitzarà mensualment la verificació de les dades objecte dels
esmentats ajuts i procedirà a descomptar de l’import mensual vençut de cada rebut, la
quantitat que correspongui, segons queda especificat a la clàusula 4ª de les presents
bases.
Per a rebre els imports descomptats, l’empresa concessionària haurà de justificar davant
de l’ajuntament que les quantitats abonades es destinen a la finalitat per a la qual han
estat concedides.
Per acreditar això se seguirà el següent procediment:
a)
L’empresa concessionària de la gestió de l’Escola Bressol municipal El Patufet
presentarà mensualment la relació d’abonaments mensuals efectuats, certificant
l’assistència dels alumnes a l’Escola Bressol. La no assistència del nen o nena a la llar
d'infants per causes justificades, no fa decaure el dret al cobrament de l'ajut. La no
assistència injustificada i perllongada, en canvi, pot motivar la incoació d'expedient de
revocació per incompliment de la finalitat de l'ajut.
Igualment es tindrà en consideració la incorporació d’un nou membre a la unitat familiar
quan aquest determini la consideració de família nombrosa
b)
Un cop revisada per l’Ajuntament la justificació d'assistència i la relació d’imports
que presenti l’empresa concessionària, s'ordenarà el pagament de les quantitats
efectivament justificades.
c)
El pagament dels ajuts a l’empresa concessionària es liquidarà mensualment a
partir de la recepció de la factura corresponent.
Clàusula 9ª. Règim jurídic.
En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa, serà d'aplicació el
que es disposa als articles 239 a 241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 118 a 129 del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de
13/6/1995, 8 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i també, al RD 87/2006, de 21/07/2006, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei general de subvencions.”
Segon.- Aprovar la modificació del formulari (Model C3X402) per la sol·licitud dels ajuts
econòmics regulats per les presents bases.
Tercer.- Publicar les bases al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i de l’Escola
Bressol Municipal El Patufet.
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Escola Bressol Municipal, a l’empresa Suara i als
Serveis Econòmics de l’Ajuntament

7. Calendari laboral per a 2013 i règim de jornada, vacances, permisos i llicències
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FONAMENTS DE DRET
Vista l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de
festes laborals per a l'any 2013.
Vista l’Ordre EMO/408/2012, de 27 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de
festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2013.
D’acord amb la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2013.
D’acord amb el Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. (BOE 168, 14/07/2012).
Vist l’Acord de Condicions i el Conveni Col·lectiu del personal al servei de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, així com l’acord del Ple de la corporació en sessió del dia
28/12/2011 sobre la modificació i suspensió de diferents clàusules de l’Acord i Conveni.
D’acord amb la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
D’acord amb el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
D’acord amb el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en
un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria
de funció pública, i amb la resta de la normativa d’aplicació respecte al règim de jornada i
horaris i permisos i llicències del personal al servei de les administracions públiques.
Vista la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i
laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
Vista la resolució, de 28 de desembre de 2012, de la Secretaria de l’Estat per a
l’Administració Pública per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball
del personal al servei de l’Administració General de l’Estat. I els seus organismes públics.
Vist el Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal
funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat.
Informada i escoltada la representació sindical en temps i en forma.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. - Aprovar el calendari laboral general per a l’any 2013 i les instruccions del règim
de jornada i horaris.
S’adjunta calendari laboral, així com instruccions per a l’aplicació del règim de jornada i
horaris, vacances i permisos.
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CALENDARI LABORAL 2013
1 La jornada de treball ordinària és de 37 hores i 30 minuts de treball efectiu setmanal o
el seu equivalent en còmput anual que, per a l’any 2013 és de 1664 hores. El total de dies
laborables del calendari general de 2013 és de 218.
2. Les festes oficials establertes per la Generalitat per a 2013 són:
1 de gener
29 de març
1 d'abril
1 de maig
24 de juny
15 d'agost
11 de setembre
12 d'octubre*
1 de novembre
6 de desembre
25 de desembre
26 de desembre
* Atès que el dia 12 d’octubre és dissabte, tot el personal tindrà dret a un dia addicional
d’assumptes personals. En el cas de Policia Local, la compensació dels festius es
contempla en quadrant anual.
3. Les festes locals de Sant Quirze del Vallès per a 2013 són:
13 de maig
2 de setembre
4. El període principal de vacances del personal serà el mes d’agost. Durant el mes
d’agost, prèvia autorització de la regidoria delegada de Serveis Interns, a través de
Recursos Humans, es podrà autoritzar el tancament d’aquelles dependències i serveis
que no tinguin establerts serveis mínims. La planificació del període principal de vacances
el mes natural d’agost implica el dret de tot el personal a 2 dies addicionals d’assumptes
personals, atès que agost de 2013 té 21 dies laborables i té un dia festiu (el 15). En el cas
de Policia Local, la compensació dels festius es contempla en quadrant anual.
5. El calendari laboral per a 2013 estableix un torn principal de 4 dies festius de Setmana
Santa, els dies 25, 26, 27 i 28 de març, i un segon torn alternatiu, els dies 2, 3, 4 i 5
d’abril. Per Nadal, el calendari laboral estableix un torn principal de 5 dies festius, els
dies 20, 23, 24, 27 i 30 de desembre i un torn alternatiu el 31 desembre i 2, 3, 7 i 8 de
gener. Durant aquest període, prèvia autorització de la regidoria delegada de Serveis
Interns, a través de Recursos Humans, es podrà autoritzar el tancament d’aquelles
dependències i serveis que no tinguin establerts serveis mínims.
6. Tot el personal de la plantilla municipal, a excepció de la Policia Local, haurà de
compensar les 67,5 hores corresponents al 9 dies de Setmana Santa i Nadal. Aquestes
hores constituiran un borsa, la qual es compensarà segons els criteris i condicions
establertes a l’apartat sobre règim de jornada i horaris.
7. La Policia Local es regirà pels seus quadrants de servei resultants de l’aplicació del
Pacte de Condicions, de l’acord de modificació de condicions de treball aprovat pel Ple en
sessió del 28 de desembre de 2009 i de les adequacions al còmput anual de 1664 hores
acordats a la Mesa Sectorial i que s’annexen a la present regulació.

RÈGIM DE JORNADA I HORARIS
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1. Els horaris establerts en aquesta instrucció resten subordinats a les necessitats i al bon
funcionament dels serveis públics, i es poden realitzar sempre que se’n garanteixi una
prestació adequada.
2. Els llocs de treball amb règim de jornada ordinària tindran el següent horari i jornada:
de dilluns a divendres de 08.00 a 15.12, així com una borsa anual de 67,5 hores.
3. Els sistemes de control horari es programaran a partir de les 07.48 h.
4. Per tal de poder prestar els serveis necessaris fins a exhaurir la borsa horària, els Caps
de les àrees i serveis municipals podran proposar dies de la setmana concrets i franges
horàries en els quals podran restar obertes les seves dependències per les tardes, entre
els dies 15 de gener al 15 de juny i del 15 de setembre fins al 15 de desembre. En el cas
que aquesta mesura impliqui modificació substancial de les condicions de treball del
personal afectat i/o canvis en el règim de prestació de serveis a la ciutadania, requerirà la
tramitació del corresponent procediment, que ha d’incloure la informació a les persones
interessades i la representació sindical..
5. S’estableixen les següents jornades especials, sense perjudici de les borses d’hores
resultants fins a completar, si és el cas, el còmput anual de 1664 hores:
-

Brigada d’Obres i Manteniment i personal d’oficis adscrit a aquest horari:
o De dilluns a divendres de 06.50 a 14.15.

-

Conserges de centres escolars:
o Conserges de CEIP. Jornada partida. De dilluns a divendres, en jornada
partida entre les 08.30 i les 17.00. Això sense perjudici que el seu quadrant de
servei s’adequarà el al calendari escolar i a les necessitats dels centres.

-

Biblioteca:
o Jornada completa: De dilluns a divendres de 15.00 a 20.30. Dimecres de
09.30 a 13.30 i dissabtes de 10.00 a 13.30. Borsa d’hores a exhaurir en
tasques internes.
o Jornada parcial 80%: De dilluns a divendres de 15.00 a 20.30. Dissabtes de
10.00 a 13.30.

-

Altres serveis: El personal d’OAC, Escola d’Adults, Subàrea de Promoció Econòmica,
Ràdio municipal, Casal d’Avis, Benestar Social, Canya Jove o d’altres serveis no
inclosos en la relació anterior, tindran el règim de jornada i horaris adaptat a les
necessitats i singularitats dels seus serveis i d’acord amb les previsions de l’Acord de
Condicions i Conveni Col·lectiu, i dels respectius contractes i nomenaments o, si és el
cas, d’acord amb els decrets d’establiment de jornada i horaris que els sigui
d’aplicació. El personal contractat per programes o plans d’ocupació es regirà per les
condicions dels respectius contractes o programes.

6.. Cada Àrea o Servei haurà de remetre degudament emplenat el formulari que a tal
efecte prepari Recursos Humans, que contindrà la següent informació: Empleat/da, horari
ordinari, nombre d’hores de borsa i formes de compensació de les hores de borsa. No
obstant lo anterior, per causes motivades, durant l’any es podran autoritzar modificacions
de les formes de compensació.
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7. Serveis extraordinaris. Amb caràcter general, no s’autoritzarà la realització de serveis
extraordinaris. Només excepcionalment, per motius extraordinaris i/o per causa de força
major que han de quedar degudament acreditats en l’expedient, la persona responsable
de Recursos Humans, a proposta de les Àrees, podrà autoritzar la realització de serveis
extraordinaris al personal de policia local, al personal de brigades i al personal mobilitzat
amb motiu de Festa Major i en processos electorals.
La gratificació dels serveis extraordinaris és incompatible amb el gaudi de permisos,
llicències o reduccions de jornada.
8. Control horari i d’assistència. Els caps de les diferents àrees o serveis són
responsables directes del control del compliment de la jornada i l’horari del personal que
en depenen, sens perjudici de la supervisió del servei de Recursos Humans.
Per regla general, el control del compliment de la jornada i l’horari es du a terme
mitjançant rellotges de control horari o altres mitjans informàtics o telemàtics que es
considerin adequats. En les unitats o serveis on no sigui possible o el nombre d’empleats
no justifiqui la utilització de noves tecnologies, es poden emprar comunicats de firma o
altres mitjans similars.
Tot el personal, amb excepció del personal eventual i personal amb règim d’especial
dedicació, ha de deixar constància de les seves entrades i sortides del centre de treball a
través del rellotge o el mitjà alternatiu establert en el centre de treball.
9. Justificació d’absències. Les absències durant la jornada només es poden produir
per necessitats dels serveis, sempre que hagin estat prèviament autoritzades o per raons
d’urgència inexcusable, la qual cosa requereix justificació prèvia davant el cap o la cap de
la unitat o servei corresponent.
Les absències, faltes de puntualitat i de permanència motivades per malaltia o incapacitat
s’han de notificar al servei de Recursos Humans, dins dels terminis legals establerts.
10. Borsa d’hores per a formació. Un total de 22,5 hores del personal amb borsa
d’hores seran destinades a formació no presencial.
11. Compensacions. Les hores de borsa d’hores es compensaran d’acord amb les
previsions del vigent Acord de Condicions i Conveni Col·lectiu.

PERMISOS
1. D’acord amb l’article 48 i art. 51 EBEP, redactat segons el Reial decret-llei 20/2012,
de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, el personal al servei de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès tindrà
els següents permisos:
a) Per defunció, accident o malaltia greu d'un familiar dins del primer grau de
consanguinitat o afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produeixi en la mateixa
localitat, i cinc dies hàbils quan sigui en diferent localitat.
Quan es tracti de la defunció, accident o malaltia greu d'un familiar dins del segon
grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de dos dies hàbils quan es produeixi en
la mateixa localitat i de quatre dies hàbils quan sigui en diferent localitat.
Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis
dies laborables.(art. 19 Llei 8/2006)
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b) Per trasllat de domicili sense canvi de residència, un dia. Amb canvi de residència
quatre dies. (art. 96.1b Llei 1/97)
c) Per realitzar funcions sindicals o de representació del personal, en els termes que
es determini per les normes d’aplicació.
d) Per concórrer a exàmens finals i altres proves definitives d'aptitud, durant els dies
de la seva celebració.
El mateix permís s’aplicarà per concórrer a proves de selecció convocades per
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, durant els dies de les proves.
e) Les dones embarassades tenen dret a absentar-se del lloc treball per a assistir a
exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part, durant el temps necessari
per a dur a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho
dins la jornada de treball. (art. 18 Llei 8/2006)
Les parelles que opten per l’adopció o l’acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a
absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per
l’administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació
prèvia que s’han de fer dins la jornada de treball.
f) Per lactància d'un fill menor de dotze mesos tindrà dret a una hora d'absència del
treball que podrà dividir en dues fraccions (art. 14 Llei 8/2006). Aquest dret podrà
substituir-se per una reducció de la jornada normal en mitja hora a l'inici i al final de la
jornada o, en una hora a l'inici o al final de la jornada, amb la mateixa finalitat. Aquest dret
podrà ser exercit indistintament per un o un altre dels progenitors, en el cas que ambdós
treballin.
Igualment la funcionària podrà sol·licitar la substitució del temps de lactància per un
permís retribuït que acumuli en jornades completes el temps corresponent. El còmput en
hores del permís acumulat serà de 180 hores o l’equivalent en jornades (24 jornades de
7,5 hores o les que resultin aplicant altres jornades especials).
Aquest permís s'incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple.
g) Per naixement de fills prematurs (art. 15 Llei 8/2006) o que per qualsevol altra causa
hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, la funcionària o el funcionari
tindrà dret a absentar-se del treball durant un màxim de dues hores diàries percebent les
retribucions íntegres. Així mateix, tindran dret a reduir la seva jornada de treball fins a un
màxim de dues hores, amb la disminució proporcional de les seves retribucions.
h) Per raons de guarda legal, quan el funcionari tingui la cura directa d'algun menor de
dotze anys, de persona major que requereixi especial dedicació, o d'una persona amb
discapacitat que no exerceixi activitat retribuïda, tindrà dret a la reducció de la seva
jornada de treball, amb la disminució de les seves retribucions que correspongui.
Tindrà el mateix dret el funcionari que precisi encarregar-se de la cura directa d'un
familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident o
malaltia no pugui valer-se per si mateix i que no exerceixi activitat retribuïda.
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i) Per ser precís atendre la cura d'un familiar de primer grau, el funcionari tindrà dret a
sol·licitar una reducció de fins al cinquanta per cent de la jornada laboral, amb caràcter
retribuït, per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d'un mes.
Si hi hagués més d'un titular d'aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudi
d'aquesta reducció es podrà prorratejar entre els mateixos, respectant en tot cas, el
termini màxim d'un mes.
j) Per temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter
públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral.
k) Per assumptes particulars, tres dies. El còmput d’aquest permís es podrà realitzar en
hores i no en jornades (22,5 hores règim general i 24 hores Policia Local). La concessió
d’aquest permís, que no requereix de justificació, queda subjecte a les necessitats del
servei en tot moment.
l) Per matrimoni. (art. 9 Llei 8/2006). El permís per raó de matrimoni o per inici de
convivència, en el cas de les unions estables de parella, té una durada de quinze dies
naturals consecutius. Els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d’un any
a comptar de la data del casament o de l’inici de la convivència.
En el cas de les unions estables de parella, el desplegament reglamentari d’aquesta llei
ha d’establir mecanismes amb efectes equivalents als de permís.
D’acord amb la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal,
familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya,
concordant amb l’article 49 de l’EBEP, els permisos per motius de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral i per raó de violència de gener, són els següents:

Altres permisos de conciliació de la vida familiar i laboral
Permís per matrimoni d’un familiar (art. 10 Llei 8/2006)
Les persones a les quals és aplicable aquesta llei tenen dret a un permís d’un dia
d’absència del lloc de treball per matrimoni d’un familiar fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat. Aquest permís és ampliable a dos dies si el matrimoni té lloc fora
de Catalunya.
Permís per maternitat (art. 11 Llei 8/2006 i art. 49.a EBEP)
1. El permís per maternitat té una durada de setze setmanes ininterrompudes, que són
ampliables, en els casos de part, acolliment o adopció múltiple, a dues setmanes més per
cada fill o filla a partir del segon i en pot gaudir qualsevol dels dos progenitors. L’altre
progenitor o progenitora, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot
el permís de maternitat, o de la part que en resti, en el cas de mort o malaltia incapacitant
de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva.
2. En el cas de filiació biològica, el període de permís pot començar abans o
immediatament després del part. Les sis primeres setmanes posteriors al part són de
descans obligatori per a la mare.
3. En el cas d’adopció o acolliment, el període de permís per maternitat computa a partir
de la sentència judicial o resolució administrativa. Si es tracta d’una adopció internacional
el permís pot començar fins a sis setmanes abans.
4. La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, d’una
manera ininterrompuda. La manera en què es distribueix el temps de permís requereix
l’acord previ entre la persona afectada i l’òrgan competent per a la concessió del permís.
En el cas de filiació biològica, la mare pot gaudir del permís a temps parcial només a
partir de la sisena setmana posterior al part. El permís per maternitat a temps parcial és
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incompatible amb els permisos per lactància o per fills prematurs i amb la reducció de
jornada per guarda legal.
5. El progenitor o progenitora que gaudeix del permís per maternitat pot optar perquè
l’altre progenitor o progenitora gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda d’aquest
permís. El permís es distribueix a opció del progenitor o progenitora que gaudeix de la
primera part del permís. Els progenitors poden gaudir de la compartició del permís d’una
manera simultània o successiva, sense superar les setze setmanes o el temps que
correspongui en els casos de part, acolliment o adopció múltiple. En el cas de la filiació
biològica, si s’opta per gaudir de la segona part del permís successivament al de la mare,
només es pot fer a partir de la sisena setmana posterior al part i sempre que, en el
moment de fer-se efectiva aquesta opció, la incorporació de la mare al treball no comporti
un risc per a la seva salut.
6. L’opció exercida per un progenitor o progenitora en iniciar-se el període de permís per
maternitat a favor de l’altre progenitor o progenitora a fi que aquest gaudeixi d’una part
del permís pot ésser revocada en qualsevol moment per aquell si s’esdevenen fets que
fan inviable l’aplicació d’aquesta opció, com ara l’absència, la malaltia o l’accident, o
també l’abandonament de la família, la violència o altres causes equivalents, llevat que
aquests tres darrers casos siguin imputables al primer progenitor o progenitora.
Permís per naixement, adopció o acolliment (art. 12 Llei 8/2006 i 49 EBEP)
El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís
de cinc dies laborables consecutius dins els deu dies següents a la data de naixement, o
a l’arribada del menor o la menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas d’adopció o
acolliment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s’amplia
a deu dies si es tracta de dos fills i a quinze dies si en són tres o més.
Permís de paternitat (art. 13 Llei 8/2006 i 49 EBEP)
1. El progenitor o progenitora, sens perjudici del dret al permís per maternitat, té dret a un
permís de paternitat de quatre setmanes consecutives.
2. El progenitor o progenitora pot gaudir d'aquest permís durant el període comprès des
del finiment del permís per naixement del fill o filla, des de la resolució judicial per la qual
es constitueix l'adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, i fins
que fineixi el permís per maternitat, o també immediatament després del finiment d'aquest
permís.
3. El progenitor o progenitora d'una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva
del fill o filla, també pot gaudir del permís de paternitat a continuació del de maternitat.
Permisos per a atendre fills discapacitats (art. 17 Llei 8/2006 i 49 EBEP)
Els progenitors amb fills discapacitats tenen dret conjuntament a permisos d’absència del
lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o
sanitaris on rebin suport. Així mateix, tenen dret a dues hores de flexibilitat horària diària
per a poder conciliar els horaris dels centres d’educació especial o dels altres centres on
el fill o filla discapacitat rep atenció.
Permís sense retribució per a atendre un familiar (art. 20 Llei 8/2006 i 49 EBEP)
Es poden concedir permisos sense retribució per a atendre un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat per un període mínim de deu dies i màxim de tres mesos,
prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més. Aquest permís és incompatible amb
l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del permís.
Permisos per situacions de violència de gènere (art. 21 Llei 8/2006 i 49 EBEP)
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Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s’hagin
d’absentar del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin
justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut
corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d’acord amb
cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.
Permisos de flexibilitat horària recuperable (art. 22 Llei 8/2006)
Es poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un
màxim de set per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents fins al segon
grau de consanguinitat o afinitat, per a reunions de tutoria amb els docents responsables
dels fills. El temps d’absència l’ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa
setmana en què gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei. Aquests
permisos poden ésser puntuals o periòdics.
Permís per visites mèdiques i rehabilitacions
1 Les visites mèdiques del personal municipal al metges del Servei Públic de Salut o, en
els casos que corresponguin per derivació, de la mútua concertada per l’Ajuntament,
tindran el caràcter de retribuïdes i no recuperables, per la qual cosa serà condició
indispensable que l’empleat/da acrediti la visita efectuada amb el justificant oficial expedit
pel corresponent servei de salut, en el que constarà la identitat del pacient, la data, l’hora
i la durada de la visita, de la prova o de la sessió.
2 El permís retribuït i no recuperable s’estendrà a les visites de metges privats únicament
quan aquestes visites siguin conseqüència d’una derivació per part d’un facultatiu dels
serveis públics de salut o de la mútua concertada per l’Ajuntament.
3 Les sol•licituds de rehabilitacions mèdiques en horari laboral hauran d’anar
acompanyades d’un justificant de la impossibilitat de realitzar aquesta rehabilitació fora de
la jornada laboral i d’un informe mèdic on es prescrigui la rehabilitació i, excepte en els
casos d’accident laboral o malaltia professional, d’un certificat del centre de medicina
correctiva corresponent sobre la impossibilitat de realitzar l’esmentat tractament en un
altre horari que no coincideixi amb la jornada laboral de l’empleat/da.
4 El caràcter de retribuïdes i no recuperables de les hores destinades a aquests permisos
seran de fins a 2 hores setmanals quan la visita sigui a Sant Quirze del Vallès, 3 hores
quan sigui a la resta de la comarca, o a fins a 4 hores quan siguin fora de la comarca.

Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu.
1 Sempre que ambdós progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o
permanent treballin, dóna dret a una reducció de la jornada de treball d'almenys la meitat
de la durada d'aquella, percebent les retribucions íntegres a càrrec dels pressupostos de
la corporació, per a la cura, durant l'hospitalització i tractament continuat, del fill menor
d'edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol
altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la
necessitat de la seva cura directa, contínua i permanent acreditat per l'informe del servei
públic de salut o, en el seu cas, de l'entitat sanitària concertada corresponent i, com a
màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys.
2 Quan concorrin en els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o
permanent, pel mateix subjecte i fet causant, les circumstàncies necessàries per tenir dret
a aquest permís o, si s'escau, puguin tenir la condició de beneficiaris de la prestació
establerta per aquest fi en el Règim de la Seguretat Social que els sigui aplicable, el
funcionari tindrà dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que duri
la reducció de la jornada de treball, sempre que l'altre progenitor, adoptant o acollidor de
caràcter preadoptiu o permanent, sense perjudici del dret a la reducció de jornada que li
correspongui, no cobri les seves retribucions íntegres per mitjà d'aquest permís o com a
beneficiari de la prestació establerta per a aquest fi en el Règim de la Seguretat Social
que li sigui d'aplicació. En cas contrari, només es tindrà dret a la reducció de jornada,
amb la consegüent reducció de retribucions.

20/21

3 Així mateix, en el cas que ambdós prestin serveis en el mateix òrgan o entitat, aquesta
podrà limitar l'exercici simultani per raons fonamentades en el correcte funcionament del
servei.
(Art. 49. e) de l’EBEP, desenvolupat pel Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio para la
aplicación y desarrollo en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica
por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave).

QUADRANTS DE LA POLICIA LOCAL
Els quadrants de la Policia Local, d’acord amb la normativa d’aplicació, Pacte de
Condicions i acords de Mesa Sectorial s’adequaran a les necessitats i especificitats del
servei, seran de planificació anual i s’ajustaran a les següents premisses:
-

Durant el període de vacances d’estiu de juliol i agost, les jornades de servei del
personal que no gaudeixi vacances, així com les jornades laborals dels caps de
setmana seran de 12 hores diàries, amb un descans específic dins la jornada per
dinar o sopar, en el qual descans el personal romandrà en situació de reté i, per tant,
amb dret a la indemnització corresponent.

-

S’entén com a prolongació de jornada les hores realitzades a partir de la 8a hora de
dissabtes i diumenges fora del període de vacances d’estiu. D’aquesta borsa de 72
hores de compensació es destinaran fins a 6 dies de reducció de les jornades del
quadrant i 3 dies com a lliure disposició.

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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