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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 actes
S’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió extraordinària i urgent
de 28 de desembre de 2012, sessió ordinària de 5 de març de 2013 i sessió
extraordinària i urgent d’11 de març de 2013.
2. Aprovació del conveni per al sosteniment del funcionament de l'Escola
Municipal de Música, curs 2011-2012 amb la Generalitat de Catalunya
ANTECEDENTS DE FET
En data 28 de novembre el Departament d’Ensenyament presenta al registre de
l’Ajuntament un escrit, pel qual ens comunica que s’està tramitant els convenis entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat i els ajuntaments per al sosteniment del
funcionament de l’escola municipal de música de titularitat municipal per curs 2011-2012,
i deixa constància que el compromís és de fer front als mòduls de 230,00 € per cada
alumne de l’escola de música.
En escrit de registre d’entrada núm. 2013000358 i de data 10 de gener de 2013, el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ens adjunta conveni per al
sosteniment del funcionament de l’escola municipal de música, per curs 2011-2012
FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003 de 17 de novembre , general de subvencions.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer.- Aprovar el conveni per al sosteniment del funcionament de l’Escola Municipal
de Música, per curs 2011-2012, entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que es detalla a continuació

“CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS, PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA
DE MÚSICA DE TITULARITAT DE LA CORPORACIÓ LOCAL PER AL CURS 20112012
Barcelona,
D'una banda, l’Honorable senyora, Irene Rigau i Oliver, en virtut seu càrrec d’acord amb
el nomenament fet pel Decret 166/2012, de 27 de desembre, i en ús de les facultats que li
atribueix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
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De l’altra, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb CIF P0823800-H, la Il.lma. Sra. Montserrat Mundi i Mas, Alcaldessa Presidenta de
l’Ajuntament, en virtut de les facultats que li són reconegudes a l’article 53.1 del Text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril.
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen la capacitat jurídica
suficient per formalitzar aquest conveni
EXPOSEN:
L’article 200.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Ensenyament disposa que el
Departament pot subvencionar ensenyaments de règim especial.
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament, el
mòdul de subvenció que s’aplica per al curs 2011-2012, és de 230 euros per alumne i
curs escolaritzat en escola de música i 150 euros per alumne i curs escolaritzat en escola
de dansa, d’edat compresa entre 4 i 18 anys.
El capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, regula les subvencions i les transferències
de la Generalitat de Catalunya.
El capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya regula els convenis de col·laboració entre
administracions públiques.
En conseqüència ambdues parts consideren adient la formalització d’aquest conveni,
mitjançant l’adopció de les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès per al finançament de les despeses de funcionament, i les despeses de
personal docent de l’Escola de Música de titularitat de la corporació local, per a
l’escolarització corresponent al curs 2011-2012.
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament, el
mòdul de subvenció que s’aplica és de 230 euros per alumne i curs escolaritzat en escola
de música i 150 euros per alumne i curs escolaritzat en escola de dansa, d’edat
compresa entre 4 i 18 anys, corresponent al curs 2011-2012, amb el següent detall:
Centre
Nombre d’Alumnes de
Tipus Ajut
Import
4-18 anys subvencionats
EM
Codi: 08046050

379

Música

87.170,00 €

SEGONA.- La subvenció atorgada per un import total màxim de 87.170,00 euros anirà
amb càrrec al crèdit EN0119 D/460000800/4210/0000, del pressupost de 2012 prorrogat
per a l’any 2013.
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TERCERA.- Aquest Conveni ha estat aprovat pel òrgan competent de la corporació local.
QUARTA.- El Departament d’Ensenyament tramitarà el pagament de la subvenció
d’escola de música i/ o de dansa, sol·licitada per la corporació local, una vegada signat
aquest conveni per ambdues parts i la corporació local hagi tramès a la Direcció General
de Centres Públics, la documentació següent:
a) Acord del ple de la corporació local pel qual s’accepta la subvenció.
b) Certificació del secretari/ària o interventor/a de la corporació local sobre la despesa de
capítol I i II del servei prestat del curs escolar 2011-2012, indicant els ingressos percebuts
pel servei prestat.
c) Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, concedides per
altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals
Aquesta documentació s’ha de presentar abans del 30 d’abril de 2013
L’import de la subvenció concedida en cap cas no pot ésser una quantia que, aïlladament
o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacional o
internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.
La Corporació local ha acreditat el compliment dels requisits necessaris per a ser
beneficiària d’una subvenció, mitjançant la presentació de les declaracions responsables
corresponents previstes a la normativa aplicable en matèria de subvencions.
CINQUENA- Aquest conveni està sotmès als requisits establerts en el capítol IX del Text
Refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002
de 24 de desembre, i allò previst a la Llei 38/2003 General de Subvencions, de 17 de
novembre. El control del compliment de l’objecte, les condicions i la finalitat de les
quantitats rebudes s’efectuarà d’acord amb allò previst en el Text refós i en la Llei
anteriorment esmentats
El beneficiari de la subvenció quedarà sotmès expressament al control financer i facilitarà
tota la informació que li sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la
Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents d’acord amb el que disposa el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i haurà de facilitar tota la informació
requerida pels òrgans de control de l’Administració.
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables al
beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 99 del Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya i a l’article 37 de la Llei 38/2003, podrà donar lloc a la
revocació de la subvenció.
L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic, en els
termes establerts per la Llei de Finances Públiques podran portar a terme actuacions de
control i requerir informació al destinatari o destinatària final del fons, fins i tot en els
supòsits en què aquest no sigui el beneficiari o beneficiària inicial de la subvenció d’acord
amb el que preveu l’article 90 bis de la Llei de Finances Públiques.
SISENA .- La vigència d’aquest conveni és des de la data de la seva signatura i amb
efectes des de l’inici del curs 2011-2012, fins el 30 de novembre de 2013.
SETENA. – Són causes de resolució d’aquest conveni:
a) Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit.
b) Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos.
c) L’incompliment manifest de les seves clàusules.
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d) La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de
les seves previsions.
e) Les generals establertes en la legislació vigent.
VUITENA.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la
resolució i els efectes d’aquest conveni seran resoltes per la consellera d’Ensenyament.
Contra els seus actes que posen fi a la via administrativa podrà interposar-se recurs
contenciós administratiu d’acord amb la normativa reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per duplicat
exemplar i a un sol efecte en el lloc i data indicats a l’encapçalament.”
Segon.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Servei d’Economia i Finances de l’Ajuntament i al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

3. Aprovació conveni i acceptació de la subvenció del Ajuntament de Terrassa,
curs 2012-2013
ANTECEDENTS DE FET
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i el Patronat Municipal d’Educació de
l’Ajuntament de Terrassa, venen desenvolupant un conveni per cursos escolars des del
curs 2005-2006, per contribuir a les despeses de funcionament de l’escola Pilarín Bayés,
de forma proporcional als alumnes residents a Les Fonts de Terrassa i matriculats a
l’esmentat centre.
En data 8 de febrer de 2013 ha entrat per registre a l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès la proposta del conveni corresponent al curs 2012-2013 per la seva aprovació i
signatura.

FONAMENTS DE DRET
Llei de Bases de Règim Local
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
i el Patronal Municipal d’Educació de Terrassa (PAME), en el qual aquest Patronat
contribuirà amb l’import de 17.250,00 €, en el funcionament de l’escola Pilarín Bayés, per
al curs 2012-13, i que es transcriu a continuació:
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS I EL PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ (PAME) PER A CONTRIBUIR EN LES
DESPESES DE FUNCIONAMENT DEL CEIP PILARIN BAYÉS AL NUCLI DE LES FONTS
DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
A Sant Quirze del Vallès, 10 de gener de 2013

REUNITS
D’una part, la Sra. Ma. Montserrat Mundi i Mas, amb DNI núm.: dades protegides,
alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb domicili plaça de la Vila, 6,
amb el NIF: P- 0823800-H,
D’altra part, el senyor Manuel Pérez Díaz, DNI núm.: dades protegides, president
delegat del Patronat Municipal d'Educació de l’Ajuntament de Terrassa (PAME), amb
carrer
la
Rasa núm. 24 de la ciutat de Terrassa,domicili
amb elalNIF:
P5827901-I.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a la signatura i eficàcia
del present Conveni i conjuntament,

MANIFESTEN
Que, un cop aprovada per part de la Direcció de Serveis Territorials d’Educació del Vallès
Occidental per al curs 2012-13, l’ampliació de la zona d’influència de l’escola Pilarín Bayés, en
el sentit que els habitants de Les Fonts de Terrassa puguin gaudir de la mateixa puntuació per
residència que els habitants de Les Fonts de Sant Quirze, a l’hora de poder accedir a una
plaça a l’escola Pilarín Bayés, els dos ajuntaments decideixen contribuir en les despeses de
funcionament de l’esmentat centre, ubicat al nucli de Les Fonts de Sant Quirze i que
comparteixen, en el seu funcionament, indistintament alumnes del municipi de Sant Quirze i
del municipi de Terrassa.
Que l’objectiu d’aquest conveni és que el PAME contribueixi en les despeses de funcionament
de l’escola Pilarín Bayés. Aquesta contribució ha de ser proporcional als alumnes residents a
Les Fonts de Terrassa i matriculats a l’esmentat centre, des del moment en què aquests han
pogut accedir en condicions d’igualtat amb els altres alumnes residents a Les Fonts de Sant
Quirze.
I en virtut de l’anterior, ambdues parts formalitzen en el present document els següents:

ACORDS
Primer. El Patronat Municipal d'Educació de Terrassa (PAME) contribuirà amb l’import de
17.520,00 € en el funcionament de l’escola Pilarín Bayés per al curs 2012-2013.
Segon. Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a destinar l’import aportat
pel Patronat Municipal d’Educació al funcionament de l’escola Pilarín Bayés, en els
conceptes següents: servei de consergeria, manteniment, subministraments i neteja.
Tercer. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a facilitar al PAME un llistat a
l’inici de cada curs, on s’incloguin els noms, les adreces, el curs on estan matriculats i
la data d’incorporació al centre, de tots els alumnes matriculats a l’escola Pilarín
Bayés que siguin residents a Les Fonts de Terrassa.
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Quart. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a lliurar al PAME una certificació
del seu interventor municipal, amb el vist-i-plau de l’Alcalde-president on s’acrediti
que l’aportació econòmica del Patronat Municipal d’Educació de Terrassa s’ha
destinat a la despesa de funcionament de l’escola Pilarín Bayés, durant el curs 20122013, un cop hagi rebut l’esmentada aportació.
Cinquè. La vigencia d’aquest conveni serà pel curs acadèmic 2012-2013. Es podrà prorrogar,
de manera anual i amb un abast de curs acadèmic previ acord de les dues parts.
D’igual forma, la vigència d’aquest conveni resta condicionada a la possible creació
d’un nou centre al barri de Les Fonts de Terrassa, si el creixement demogràfic
d’aquesta zona així ho determinés.
Sisè.

El Patronat Municipal d’Educació i l’Ajuntament de Sant Quirze acorden formar una
comissió tècnica, integrada per un representant de cada entitat i que serà la
responsable de vetllar pel seguiment i compliment dels acords fixats al present
conveni, així com de proposar les modificacions adients per tal de garantir-ne la seva
adaptació a noves realitats que es puguin plantejar. Aquesta comissió es reunirà, com
a mínim dos cops a l’any i, a la darrera reunió es farà una valoració del conveni,
proposant-se o no les modificacions que garanteixin un millor compliment del conveni,
mitjançant el corresponent informe que haurà de ser aprovat o no pels responsables
polítics de la signatura d’aquest conveni.

Setè.

L’efectivitat dels pactes continguts en aquest conveni quedarà condicionada a
l’aprovació i/o ratificació del mateix per l’òrgan de govern competent de l’Ajuntament
de Terrassa, prèvia la tramitació del procediment i la incorporació dels informes
facultatius que siguin preceptius.

I en prova de conformitat es signen dos originals d’aquest conveni a un sol efecte en el lloc i
data assenyalats a l’encapçalament.”

Segon.- Facultar a l’alcaldessa per la signatura del conveni.
Tercer.- Comunicar aquest acord i enviar el conveni al Patronal Municipals d’Educació de
l’Ajuntament de Terrassa i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

4. Aprovació del conveni per a la concessió de subvencions als centres educatius.
Exercici 2013
ANTECEDENTS DE FET
1. Sant Quirze del Vallès disposa de 6 centres d’educació infantil i primària i 1 centre
d’educació secundària obligatòria on s’imparteix l’ensenyament de 3 a 18 anys.
2. L’educació és un dels eixos d’actuació municipal i considerat de gran interès públic i
social, l’Ajuntament de Sant Quirze dins de l’àmbit de les seves competències té
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l’objectiu d’assistir i cooperar amb els centres educatius del seu àmbit territorial que
necessitin suport per a la realització d’activitats educatives que li són pròpies i que no
puguin dur a terme per ells mateixos, i amb especial atenció a projectes educatius.
3. Atès que l’Ajuntament, durant el mandat 2011-2014, ha concedit subvencions per a
projectes i activitats educatives, mitjançant convenis amb els centres educatius amb un
resultat positiu.
4. Considerant l’informe del tècnic d’Educació de data 8 de febrer de 2013,
FONAMENTS DE DRET
-

Article 303 a 311 del Decret 179/1995 de 13 de juny pels quals s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
Bases generals municipals per a la concessió de subvencions aprovades pel Ple
de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 26 de maig de 1999.
Conveni de col·laboració amb els diversos centres educatius del municipi.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el conveni per l’atorgament de subvencions als centres educatius: Lola
Anglada, Onze de Setembre, Pilarín Bayés, Purificació Salas Xandri, Taula Rodona, El
Turonet i l’Institut Sant Quirze per l’exercici 2013, per un import total de 93.500,00 €, a
càrrecs de la partida 2013 1300 3200 4800000, segons es detalla a continuació:
REUNITS
“D’una part, la Sra. M. Montserrat Mundi i Mas, Alcaldessa del Exlm. Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, actuant en nom i representació d’aquest, assistit per la Secretaria
municipal, Sra. Helena Muñoz Amorós, qui dona fe de l’acte.
D’altra part, els directors i directores dels centres educatius: Sr. dades protegides, de
l’escola Local Anglada, Sra. dades protegides, de l’escola Onze de Setembre, Sr.
dades protegides de l’escola Pilarín Bayés, Sr. dades protegides, de l’escola Purificació
Salas, Sr. dades protegides, de l’escola Taula Rodona, Sra. dades protegides, de
l’escola El Turonet i Sr.dades protegides, de l’Institut Sant Quirze.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a la signatura i
eficàcia del present Conveni i conjuntament,
MANIFESTEN
Primer. Que en atenció al que es disposa a la Constitució Espanyola de 27 de desembre
de 1978 en relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei Orgànica 6/2006
de 18 de juliol; a la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local a la
Llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Llei d’Educació de
Catalunya, 12/2009, del 10 de juliol.
Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze dins de l’àmbit d’aquestes competències té
l’objectiu d’assistir i cooperar amb els centres educatius del seu àmbit territorial que
necessitin suport per la realització d’activitats educatives que li són pròpies i que no
poden dur a terme per ells mateixos, i amb especial atenció a projectes educatius.
Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el seu
Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
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Segon. Que l’Ajuntament es planteja donar aquest suport a través dels diferents
programes i accions previstos per l’exercici de 2013, fomentant l’eficiència en la prestació
de serveis, l’agilitat i iniciativa davant els reptes de la gestió, la defensa de l’interès
general i la transparència pròpia de les administracions democràtiques.
Tercer. Que ambdues parts conceben l’educació com un dels instruments més
importants amb què compta la societat per transmetre als infants els béns científics,
culturals, socials i morals que la defineixen; consideren que comparteixen un interès
comú en aquesta tasca; i entenen que una acció conjunta d’ambdues Administracions dintre d’una acció progressiva de corresponsabilització de tota la societat- pot afavorir la
prestació íntegra i adequada de les competències que tenen assumides a l’àmbit
educatiu.
Quart. Que la voluntat cooperadora que es desprèn d’aquest projecte coadjuva a
promocionar, fomentar, donar suport i en general millorar el procés educatiu, i s’insereix
dintre d’un procés d’ increment de la iniciativa local davant els reptes d’una gestió eficaç i
eficient, i de la defensa de l’interés de la comunitat dintre del marc de la legalitat vigent.
I en virtut de tot el que precedeix, ambdues parts

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

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

Per desenvolupar y concretar l’objecte del conveni, els centres educatius hauran de
presentar una memòria justificativa i valorada dels projectes a l’Ajuntament, des de
l’endemà de la signatura del present conveni i en un termini màxim de 15 dies.
La renovació o modificació dels projectes i activitats es realitzarà anualment, a proposta
dels centres docents, prèvia sol·licitud i presentació de la memòria, i previ informe de la
Comissió de seguiment.

Segons. OBLIGACIONS DE LES PARTS.
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1.
A més de les obligacions que específicament es recullen al present conveni, els
centres educatius es comprometen a:
- Presentar la memòria valorada dels projectes educatius amb la justificació i motivació,
en el seu cas, de la seva significació de gran interès públic o social i que no es podrien
portar a terme sense la percepció d’una subvenció que excedeixi el 50 per 100 del seu
cost.
- Realitzar les activitats i projectes convinguts dintre del període de vigència del conveni.
- Dotar-se de l’estructura i dels mitjans materials i tècnics necessaris per dur a terme el
present conveni.
- Presentar a altres centres o institucions, prèvia petició de l’Ajuntament, les experiències
en l’àmbit de l’educació. En tota presentació, propaganda i documentació escrita, gràfica
o en suport informàtic, s’haurà de consignar la llegenda: “ Amb el suport de l’Ajuntament
de Sant Quirze” i a reproduir el logotip de l’Ajuntament, segons el model tipogràfic
aprovat per la Corporació.
- Facilitar tota la informació necessària, a criteri de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, per mantenir actualitzada la base de dades de la Regidoria d’Educació en relació
a les activitats i els serveis educatius que es portin a terme al municipi.
- Destinar l’aportació econòmica que serà lliurada per l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès al pagament exclusiu de les despeses que comportin les activitats i projectes
conveniats.
- Lliurar a l’Ajuntament i a la Comissió Mixta del present conveni un exemplar de la
documentació i propaganda escrita realitzada així com una memòria de les activitats i
projectes pactats on es recullin tots els elements precisos per valorar-les.
2. L’Ajuntament de Sant Quirze es compromet:
- Donar les ajudes tècniques necessàries per dur a terme les activitats i projectes
acordats.
- Contribuir durant la vigència del present conveni al finançament de les activitats i
projectes pactats. Aquest import queda fixat en la quantia de 93.500,00 € per l’any 2013 i
es distribuïda en un 45% per nombre de centre educatiu i un 55% per nombre d’aules
classe.
Com criteri general d’aplicació i distribució dels ajuts subvencionadors, aquests seran
com a màxim del 50 per 100 del cost del projecte o activitat al qual s’apliquin, llevat que,
de forma motivada, es justifiqui que es tracta d’activitats de gran interès públic i/o social i
que no es podrien portar a terme sense la percepció d’una subvenció que excedeixi el 50
per 100 del seu cost. Seran revocables o reduïbles d’ofici quan es comprovi que l’activitat
subvencionada no ha estat realitzada totalment o parcialment, o s’hagi aplicat a una
finalitat diferent d’aquella per a la qual va ser concedida.

Tercer. EXECUCIÓ I SEGUIMENT.
1. S’acorda la creació d’una Comissió Mixta de seguiment del conveni, que estarà
formada pels següents membres:
- President/a: El regidor o regidora delegat d’Educació de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès.
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- Tres Vocals: El Cap de l’Àrea de Serveis Personals i els tècnics d’Educació de
l’Ajuntament i un representant per cada u dels centres educatius, designat per aquest.
Les funcions de secretaria de la Comissió recauran en el tècnic o tècnica designat per
l’Ajuntament.
2. Són funcions de la Comissió Mixta totes les que expressament s’indiquin en aquest
Conveni, i en general les de proposar els criteris i aspectes de la cooperació anual; les de
fer el seguiment i avaluació de les actuacions i de l’ aplicació de la quantitat conveniada,
així com les del dictamen de les especificacions necessàries per la correcta aplicació i/o
interpretació d’ aquest pacte.
La Comissió haurà d’emetre informe preceptiu, però no vinculant, en els casos de variació
o revocació dels ajuts concedits.
3. La Comissió Mixta durant el període de vigència del conveni haurà de reunir-se
plenàriament almenys una vegada a l’any, si bé es reunirà sempre que alguna de les
dues parts ho proposi. La convocatòria es realitzarà amb una antelació mínima de set
dies naturals.
Quart. PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ.
1. L’aportació compromesa anualment per part de l’Ajuntament s’efectuarà en dues parts,
el 70% a partir de la signatura del conveni, amb periodicitat mensual fins el mes
d’octubre, i el 30 % restant amb la justificació final; en ambdós casos d’acord amb el Pla
de disposició de fons aprovat per l’Ajuntament. Amb caràcter previ, els centres aportaran
a la Comissió Mixta una memòria justificativa conforme les activitats conveniades s’han
portat a terme o estan planificades per realitzar-les durant l’exercici de 2013.
2. Les factures acreditant la realització de la despesa feta i datades l’any de vigència del
conveni es presentaran abans del 15 de desembre de 2013. Hauran d’estar aprovades
per l’òrgan competent del centre i amb el vistiplau del Director, que certificarà que l’import
ha estat destinat a l’activitat programa d’educació conveniada.
3. Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès requerirà ala centres educatius per tal que faci la rectificació oportuna.
Transcorregut el termini per a la subvenció, i en els casos que els centres hagin pogut
justificar una part de la quantitat conveniada, l’Ajuntament, previ informe de la Comissió
de Seguiment, resoldrà la reducció o devolució de l’import de la dotació econòmica
abonada anticipadament, en la proporció als imports no justificats.
Cinquè. VIGÈNCIA.
El present conveni tindrà vigència durant l’exercici 2013.
Amb acord de les dues parts i sense necessitat d’esperar a l’acabament de la seva
vigència, es podran introduir les modificacions que s’entenguin adients.
Sisè. EXTINCIÓ.
El conveni s’extingirà per qualsevol forma vàlida en dret i, en concret, per:
a)
b)
c)
d)

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

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa de 93.500,00 € per subvencions
als centres educatius del municipi, per l’exercici 2013, a la partida: 2013 1300 3200 480
00 00 i distribuïts per centres en les quantitats:
Escola Lola Anglada: 11.581,76 €
Escola Onze de Setembre: 13.724,46 €
Escola Pilarín Bayés: 14.153,01 €
Escola Purificació Salas Xandri: 13.724,46 €
Escola Taula Rodona: 14.581,55 €
Escola el Turonet: 9.867,59 €
Institut Sant Quirze: 15.867,17 €

Tercer.- Comunicar aquest acord als centres escolars, les AMPA’s i als Serveis
Econòmics de l’Ajuntament.

5. Aprovació del conveni per a la concessió de subvencions a les associacions de
mares i pares d'alumnes dels centres educatius. Exercici 2013
ANTECEDENTS DE FET
1. L’educació és un dels eixos d’actuació municipal i considerat de gran interès públic i
social, l’Ajuntament de Sant Quirze dins de l’àmbit de les seves competències té
l’objectiu d’assistir i cooperar amb els centres educatius del seu àmbit territorial que
necessitin suport per la realització d’activitats educatives que li són pròpies i que no
puguin dur a terme per ells mateixos, i amb especial atenció a projectes educatius.
2.Vist que l’Ajuntament, té previst fomentar l’eficiència en la prestació de serveis, l’agilitat
davant de la gestió, la defensa de l’interès general i la transparència de la seva
administració. Tan mateix concep l’educació com un dels instruments més importants
amb què compta la societat per transmetre els béns científics, culturals, socials i morals
que la defineixen; considerant que comparteix un interès comú en aquesta tasca amb els
centres educatius; i entenen que una acció conjunta afavoreix la prestació íntegra i
adequada de les competències que té assumides a l’àmbit educatiu.
3. L’establiment d’un conveni de col·laboració afavorirà que l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès i les associacions de mares i pares d’alumnes dels centres educatius
d’educació infantil i primària del municipi, prestin de forma adequada el Servei d’Escoles
Obertes i les activitats educatives que d’aquest programa es deriven.
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FONAMENTS DE DRET
Bases generals municipals per a la concessió de subvencions aprovades pel Ple de
l’Ajuntament en sessió ordinària de data 26 de maig de 1999
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el conveni per l’atorgament de subvencions a les associacions de mares
i pares d’alumnes dels centres educatius d’educació infantil i primària: Escola Lola
Anglada, Escola Onze de Setembre, Escola Pilarín Bayés, Escola Purificació Salas
Xandri, Escola Taula Rodona, escola El Turonet per l’exercici 2013, que es detalla a
continuació:
“CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS I ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES DELS CENTRES
EDUCATIUS D’INFANTIL I PRIMÀRIA PER TAL DE GESTIONAR DE FORMA
COMPARTIDA LES ACTIVITATS EXTRESCOLARS, DINTRE DEL PROGRAMA
ESCOLES OBERTES
A Sant Quirze del Vallès,...................................

REUNITS
D’una part, la Sra. M. Montserrat Mundi i Mas, Alcaldessa del Exlm. Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, actuant en nom i representació d’aquest, assistit per la Secretaria
municipal, Sra. Helena Muñoz Amorós, qui dona fe de l’acte.
D’altra part, els presidents i presidentes de les associacions de mares i pares dels
alumnes dels centres educatius d’educació infantil i primària: escola Lola Anglada, escola
Onze de Setembre, escola Pilarín Bayés, escola Purificació Salas, escola Taula Rodona,
escola El Turonet.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a la signatura i
eficàcia del present Conveni i conjuntament,
MANIFESTEN
Primer.- Que en atenció al que es disposa a la Constitució Espanyola de 27 de desembre
de 1978 en relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei Orgànica 6/2006
de 18 de juliol; a la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local a la
Llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Llei d’Educació de
Catalunya, 12/2009, del 10 de juliol.
Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze dins de l’àmbit d’aquestes competències té
l’objectiu d’assistir i cooperar amb els centres educatius del seu àmbit territorial que
necessitin suport per la realització d’activitats educatives que li són pròpies i que no
poden dur a terme per ells mateixos, i amb especial atenció a projectes educatius.
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Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el seu
Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Segon.- Que l’Ajuntament es planteja donar aquest suport a través dels diferents
programes i accions previstos en el Pla de Mandat 2012-2014, fomentant l’eficiència en la
prestació de serveis, l’agilitat i iniciativa davant els reptes de la gestió, la defensa de
l’interès general i la transparència pròpia de les administracions democràtiques.
Tercer.- Que ambdues parts conceben l’educació com un dels instruments més
importants amb què compta la societat per transmetre als infants els béns científics,
culturals, socials i morals que la defineixen; consideren que comparteixen un interès
comú en aquesta tasca; i entenen que una acció conjunta d’ambdues Administracions dintre d’una acció progressiva de corresponsabilització de tota la societat- pot afavorir la
prestació íntegra i adequada de les competències que tenen assumides a l’àmbit
educatiu.
Quart.- Que la voluntat cooperadora que es desprèn d’aquest projecte coadjuva a
promocionar, fomentar, donar suport i en general millorar el procés educatiu, i s’insereix
dintre d’un procés d’ increment de la iniciativa local davant els reptes d’una gestió eficaç i
eficient, i de la defensa de l’interès de la comunitat dintre del marc de la legalitat vigent.

I en virtut de tot el que precedeix, ambdues parts

ACORDEN
Primer. OBJECTE. Constitueix l'objecte del present conveni la col·laboració entre
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i les associació de mares i pares d’alumnes dels
centres educatius d’educació infantil i primària del municipi, per tal de prestar de forma
adequada el Servei d’Escoles Obertes i les activitats educatives que d’aquest programa
es deriven.
Segon. ÀMBIT. El Servei d’Escoles Obertes i les activitats educatives, es realitzarà
sempre als centres educatius, i inclou les activitats organitzades, la vigilància dels
alumnes i dels centre fora de l’horari escolar.
Les activitats que s’organitzin dintre del Servei d’Escoles Obertes una vegada aprovat per
l’Ajuntament i l’AMPA seran comunicades Consell Escolar del centre.
Tercer. COST. El cost del Servei d’Escoles Obertes es determinarà d'acord amb els
següents components:
a) Anirà a càrrec de l’AMPA el cost de la gestió, organització i desenvolupament de
les activitats educatives que es realitzen.
b) L’import calculat de les activitats ofrenades dins dels Servei d’Escoles Obertes,
recollit en l’apartat cinquè, serà justificat per part de l’AMPA mitjançà factures, i
l’abonament es farà trimestralment, prèvia presentació de les mateixes.
c) El cost de les despeses energètiques i d'altres subministraments, que anirà a
càrrec de l’Ajuntament
Quart. OBLIGACIONS DE L’AMPA. Les funcions i responsabilitats de l’AMPA seran les
següents:
a) Contractació de les activitats educatives, assumir les seves responsabilitats i la
vigilància i custodia del centre.
b) Facturació i cobrament dels tutors legals dels alumnes.
c) Vetllar perquè, en la prestació del Servei d’Escoles Obertes es compleixi la
normativa pel desenvolupament d’activitats educatives de lleure vigent.

14/44

Cinquè. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT. Les funcions i responsabilitats de
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès són:
a) L’Ajuntament de Sant Quirze es compromet a:
- Donar les ajudes tècniques necessàries per dur a terme les activitats i projectes
acordats.
- Contribuir durant la vigència del present conveni al finançament de les activitats i
projectes pactats. L’import concret a abonar s’establirà anualment en funció, entre altres
factors, de les disponibilitats pressupostàries. Aquest import queda fixat en la quantia de
16.000 € per l’any 2013 i es distribuïda en un 45% per nombre de centre educatiu i un
55% per nombre d’alumnes i activitat.
b) Realitzar la neteja de les instal·lacions destinades i fer-se càrrec de les despeses
energètiques i d'altres subministraments: aigua, llum, gas i telèfon.
c) Realitzar el manteniment de les instal·lacions i dels béns mobles.
- A la cessió d’us del centre educatiu per les activitats objecte d’aquest conveni
Sisè. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT. L’aportació compromesa anualment per part de
l’Ajuntament s’efectuarà en un sol pagament, tenint en compte la disponibilitat de la
Tresoreria municipal. Prèviament l’AMPA presentarà les factures que acreditin la
realització de la despesa feta, datades l’any de vigència del conveni, acompanyades d’un
certificat emès per el Tresorer de l’AMPA amb el vistiplau del President de l’AMPA, on
consti que l’import ha estat destinat a l’activitat programa d’educació conveniat com
obligació reconeguda en el decurs de l’exercici econòmic.
Setè. VIGÈNCIA. El present conveni tindrà vigència durant el 2013.
Amb acord de les dues parts i sense necessitat d’esperar a l’acabament de la seva
vigència, es podran introduir les modificacions que s’entenguin adients.
Vuitè. EXTINCIÓ. La cessió d’ús s’extingirà per qualsevol forma vàlida en dret i, en
concret, per:
e) L’expiració del termini previst en el pacte anterior.
f) Per la renúncia unilateral que tindrà de ser manifestada fefaentment a l’altra part.
g) Per acord de les parts.
h) Per incompliment de les obligacions previstes al Conveni.
Novè. NORMATIVA D’APLICACIÓ En tot allò no previst al present conveni serà
d’aplicació la normativa expressada a l’antecedent primer del present conveni.
I en prova de conformitat es signen dos originals del present conveni a un sol efecte en el
lloc i data assenyalats a l’encapçalament.”

Segon.- Aprovar l’autorització de la despesa de 16.000,00 € per subvencions a les
associacions de mares i pares d’alumnes dels centres educatius d’educació infantil i
primària, per l’exercici de 2013, a la partida: 2013 1300 3200 480 00 00.
Tercer.- Comunicar aquest acord a les associacions de mares i pares d’alumnes dels
centres escolars i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.
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6. Aprovació del Pla municipal de Sensibilització per l'any 2013
ANTECEDENTS DE FET
1. La Mesa de Solidaritat i Cooperació és un òrgan de participació i de consulta, adscrit
orgànicament a la Regidoria de Solidaritat i Cooperació, que té, entre d’altres funcions, la
d’elaborar un programa anual d’activitats de sensibilització per promoure i divulgar els
valors de la solidaritat, la tolerància i la diversitat cultural.
2. D’acord amb les funcions de la Mesa, establertes al Reglament d’organització i
funcionament de la Mesa de Solidaritat i Cooperació, s’ha procedit a la instrucció de
l’expedient per a l’aprovació del Pla municipal de Sensibilització per a l’any 2013.
3. Vist l’informe tècnic emès pel Cap de l’Àrea de Serveis Personals, de data 11 de març
de 2013.
FONAMENTS DE DRET
-

Reglament d’organització i funcionament de la Mesa de Solidaritat i Cooperació de
Sant Quirze del Vallès, gener 2012.
Articles 62, 63 i 64 del decret 2/2003, 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el següent Pla municipal de Sensibilització per al 2013:

16/44

PLA DE SENSIBILITZACIÓ SQV-2013
DATA

ACTIVITAT

LLOC

1 al 28 de febrer, 9 a 21h

Exposició: “Obrint horitzons a través de l’educació”
A càrrec de Sant Quirze pels Infants

Centre Cívic Can Feliu

1 al 31 de març
Dilluns a dimecres, de 15 a 21h
Dijous i divendres, de 9 a 21h

Exposició: “Obrint horitzons a través de l’educació”
A càrrec de Sant Quirze pels Infants

Centre Cívic Torre Julià

1 al 31 de març, 9 a 21h

Exposició: “Sabem el que comprem?”
A càrrec de SETEM

Centre Cívic Can Feliu

14 de març, 18:30h

Docufòrum: “Dones del sud, dones del nord”
Dins la programació del mes de les dones
A càrrec de SETEM

CMIRD

1 de març al 30 d’abril

Concurs literari de contes solidaris
A càrrec d’Ateneu del Món

Biblioteca

11 d’abril, 19h

Taller de camps de solidaritat a l’estiu
A càrrec de SETEM i ONG Nuevos Pasos

Canya Jove

19 d’abril, 21h

Sopar benèfic
A càrrec de Sant Quirze pels Infants

Restaurant Can Ferran

25 d’abril, 19h

Xerrada: “Los doce legados de Steve Jobs”
Dins la programació SQ Viu l’Empresa

Centre de Desenvolupament Econòmic
Masia Can Barra

17/44

A càrrec de Nuevos Pasos España
2 al 31 de maig

Concurs de cartells Festa Cubana
A càrrec d’Ateneu del Món

Canya Jove

2 a 31 de maig
Dilluns a dimecres, de 15 a 21h
Dijous i divendres, de 9 a 21h

Exposició: “Història de la Fundació Quetzal”
A càrrec de Fundació Benèfica Quetzal

Centre Cívic Torre Julià

5 de maig, 11h

Festa Africana
A càrrec d’Acció Solidària Vallès

Parc de les Morisques

21 de maig, 19h

Xerrada: “Breu història de la Fundació”
A càrrec de Fundació Benèfica Quetzal

Centre Cívic Torre Julià

23 de maig, 19h

Videofòrum: “Perdre el fil”
A càrrec de SETEM

Centre Cívic Can Feliu

26 de maig, 11h

Festa del Comerç Just i la Banca Ètica
Presentació del Pla de Sensibilització
Lliurament de premis del concurs de contes solidaris
A càrrec de la Mesa de Cooperació, Setem, Fets,
Intermón Oxfam, Alternativa3, Xarxa de Consum Solidari

Parc de les Morisques

29 de maig, 19:30h

Xerrada sobre Banca Ètica
A càrrec d’Acció Solidària Vallès

Centre Cívic Can Feliu

1 al 30 de juny, 9 a 21h

Exposició: “Àfrica vista per nens”
A càrrec d’Acció Solidària Vallès

Centre Cívic Can Feliu

7 de juny, 18h

Botifarrada solidària
A càrrec de Fundació Benèfica Quetzal

Parc de les Morisques

28 de juny, 18h

Projecció: “Kirikú i les bèsties salvatges”
A càrrec d’Acció Solidària Vallès

Centre Cívic Can Feliu

6 de juliol, 20h

Festa Cubana
A càrrec d’Ateneu del Món

Exteriors Centre Cívic Can Feliu
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1 al 31 d’octubre
Dilluns a dimecres, de 15 a 21h
Dijous i divendres, de 9 a 21h

Exposició fotogràfica “Solidaritat versus compassió”
A càrrec de Nuevos Pasos España

Centre Cívic Torre Julià

3 d’octubre, 18h

Videofòrum: “Lugares comunes”
Activitat programada dins la Setmana de la Gent Gran
A càrrec de Nuevos Pasos España

Casal d’Avis

2 al 30 de novembre
Dilluns a dimecres, de 15 a 21h
Dijous i divendres, de 9 a 21h

Exposició d’Acció Solidària Vallès
A càrrec d’Acció Solidària Vallès

Centre Cívic Torre Julià

2 al 30 de novembre, 9 a 21h

Exposició fotogràfica “Solidaritat versus compassió”
A càrrec de Nuevos Pasos España

Centre Cívic Can Feliu

15 de novembre, 18h

Projecció: “Azur i Asmar”
A càrrec d’Acció Solidària Vallès

Centre Cívic Torre Julià

15 de novembre, 18h

Lectura del conte "El soldat ferit", L’hora del Conte
A càrrec de Nuevos Pasos España

Biblioteca

18 al 24 de novembre

Setmana Solidària
A càrrec de Mesa de Cooperació

Diversos espais del municipi

14 de desembre, 21:30h

Concert de Nadal
A càrrec d’Ateneu del Món

La Patronal

Pendent de confirmació

Xerrada dirigida a les Ampa “¿Vols desenvolupar la
intel·ligència dels teus fills? Fes-los solidaris”
A càrrec de Nuevos Pasos España

Escoles
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ALTRES ACTIVITATS DE LA MESA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS CULTURALS:
DATA

ACTIVITAT

LLOC

9 de febrer

Carnestoltes: parades de venda de butifarres

Rbla. de Lluís Companys

23 d’abril, 11h

Sant Jordi: Venda de llibres nous i de segona mà

Parc de les Morisques

2 de setembre

Festa Major: parades de venda de butifarres

Rbla. de Lluís Companys

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS COMERCIALS:
5 i 6 d’octubre

Mostra de Comerç: parades de venda d’artesanies
i promoció del Cafè Sant Quirze

Parc de les Morisques

PARTICIPACIÓ EN ALTRES TIPUS D’ACTIVITATS:
Juny

Festa del Medi Ambient: tallers infantils
A càrrec de Sant Quirze Natura

Parc de les Morisques

Desembre

Marató de TV3: mercat solidari

Parc de les Morisques

20/44

Segon.- Publicar el Pla municipal de Sensibilització, per l’any 2013, al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, per un període de 20 dies hàbils, a la pàgina web municipal i al Butlletí
municipal Informem.

7. Adjudicació del contracte de serveis d'atenció psicològica per a les dones
ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local, en sessió de data 31 de gener de 2013, va aprovar l’expedient
de contractació, de tramitació ordinària i l’inici del procediment negociat per a l’adjudicació
del contracte del servei d’atenció psicològica per a les dones,
La mesa de licitació en sessió de data 11 de març de 2013, va elevar proposta
d’adjudicació a favor del licitador, ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, FP,
Amb data 12 de març de 2013, s’ha tramès al licitador requeriment previ a l’adjudicació i,
el mateix dia, ha aportat els certificats, signats electrònicament, que acrediten que no té
cap deute pendent amb la Seguretat Social o amb l’Agència Tributària,
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic i Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que
aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques,
en tot allò que no contradiguin el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar, d’acord amb el plec de clàusules administratives i el de prescripcions
tècniques, el contracte per a la prestació del servei d’atenció psicològica a les dones, a la
raó social ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, Fundació Privada, amb
CIF:
G60729084, en els termes de l’oferta amb què ha concorregut a la licitació i per un import
de 13.800,00€, que corresponen al preu total del contracte, atès que l’activitat està
exempta de l’impost sobre el valor afegit.

ADNSQ-03a
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Segon. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini de 10 dies hàbils, procedeixi a
atorgar la formalització del contracte en document públic administratiu autoritzat per la fe
pública de la secretària municipal.
Tercer. Aprovar els documents comptables inherents a aquesta contractació.
Quart. Notificar aquesta resolució als interessats.

8. 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
C3X903 Inscripció al Servei a l’Ocupació.
C3X904 Gestió d’ofertes del Servei a l’Ocupació.
Territori, Sostenibilitat i Habitatge.
C3X056 Llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
Segon.- Aprovar la informació vinculada dels tràmits dins del Manual de Procediments,
de la Carpeta Ciutadana i en l’apartat corresponent de la pàgina electrònica corporativa
(www.santquirzevalles.cat).
Tercer.- Notificar el present acord als membres de la Comissió.

9. Pròrroga del Contracte pels serveis de neteja i desinfecció dels edificis i
centres d'ensenyament municipals, del 1 d'abril de 2013 al 31 de març de 2014 aprovació
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local de data 13/03/2009 va acordar adjudicar el Contracte pels
serveis de neteja i desinfecció dels edificis i centres d’ensenyament municipals a
l’empresa CLECE, SA, el qual es va formalitzar el 31/03/2009, per un import anual de
778.901,78 € (IVA inclòs), i per una durada màxima de 6 anys, 4 anys, prorrogables per 2
anys més.
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2. El Plec de clàusules administratives reguladores del Contracte del servei de neteja i
desinfecció dels centres d’ensenyament municipals de Sant Quirze del Vallès, estableix a
la clàusula 2.9 la possibilitat de la pròrroga següent:
Durada màxima: 6 anys
Període principal : 4 anys
Pròrrogues: 2 anys
3. El període principal del contracte finalitza el 31 de març de 2013. El primer any de
pròrroga s’hauria d’iniciar l’1 d’abril de 2013.
4. En data 28/01/2013 i registre d’entrada 2013000979, CLECE, SA sol·licita la pròrroga
del contracte per un any, comprés entre l’1 d’abril de 2013 i el 31 de març de 2014.
5. L’informe emès el 01/03/2013 pels serveis tècnics municipals considera convenient que
es prorrogui l’esmentat contracte, en els termes i condicions establerts ens els plecs de
condicions que regulen el contracte.

FONAMENTS DE DRET
1. Plecs de condicions administratives i tècniques que regulen el Contracte del servei de
neteja i desinfecció dels centres d’ensenyament municipals de Sant Quirze del Vallès.
2. Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic modificada per la Llei
2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible.
3. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic.
4. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; RD 2568/1986, de 26 de novembre, por
el que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals; Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener;
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.
5. Resolució d'Alcaldia número 2011001514, de 20 de juny.
6. Els preceptes legals citats i altres de pertinents aplicació.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
1.- Prorrogar el Contracte pels serveis de neteja i desinfecció dels edificis i centres
d’ensenyament municipals a l’empresa CLECE, SA, a partir del dia 1 d’abril de 2013 i fins
el 31 de març de 2014. Aquesta pròrroga es realitzarà amb les condicions contractuals
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definides al contracte, el plec de clàusules administratives particulars i de condicions
tècniques i la legislació general d’aplicació.
2.- Notificar la present resolució a CLECE, SA i als Serveis Econòmics municipals.

10. Bases i condicions de participació a la XIII Mostra Gastronòmica

ANTECEDENTS DE FET
1. Els dies 6,7 i 8 de juny de 2013 es preveu la celebració de la XIII Mostra Gastronòmica
a Sant Quirze del Vallès, i per aquest motiu són necessàries unes bases que recullin el
procediment de participació, gestió i organització, així com els preus públics de la Mostra.
2. De la reunió amb els establiments de restauració del municipi, interessats en participar
en la mostra, es van recollir un seguit d’indicacions i juntament amb les necessitats
d’organització i gestió de l’esdeveniment, s’han redactat les Bases i condicions de
participació a la XIII Mostra Gastronòmica de Sant Quirze del Vallès.
3.D’acord amb l’informe de l’interventor municipal i l’informe tècnic de l’Àrea d’Economia i
Serveis Interns
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar les següents Bases i condicions de participació a la XIII Mostra
Gastronòmica:
BASES I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ A LA XIII MOSTRA GASTRONÒMICA DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Objecte de la Mostra.
La Mostra es constitueix com un element dinamitzador del municipi amb l’objectiu de
donar a conèixer, al teixit socioeconòmic local i comarcal, l’oferta gastronòmica de Sant
Quirze del Vallès, i és considerat un esdeveniment d’interès públic i cultural.

Dates de celebració i horaris de l’esdeveniment.
La mostra tindrà lloc els dies:
- 6 de juny a l’entorn i al Celler de la Masia de Can Barra entre les 19.00h i les 23.00h

- 7 i 8 de juny a l’entorn de la Masia Can Feliu entre les 20.00h i les 24.00h.
Els participants i establiments del municipi, podran organitzar durant la setmana, prèvia
sol·licitud i autorització, activitats complementàries, relacionades amb l’esdeveniment i
seran programades.
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Condicions de participació.
La participació dels expositors es durà a terme d'acord amb els apartats següents:

3.1. Inscripcions:
Per a participar com a expositor caldrà presentar la sol·licitud de participació segons
el model adjunt, al Centre de Desenvolupament Econòmic Masia Can Barra, o per email: comerc@santquirzevalles.cat, en el període comprès entre el 8 d’abril i el 26
d’abril, ambdós inclosos.

3.2. Muntatge i desmuntatge del interior de l’espai i dels estants, a realitzar per
l’expositor:
Muntatge:

A partir de les 17.00h del dijous 6 de juny a la Masia Can Barra
A partir de les 9.00h del divendres 7 de juny a la Masia Can Feliu

Desmuntatge:

A partir de les 23.00h del dijous 6 de juny a la Masia Can Barra
A partir de les 1.00 hores del diumenge 9 de juny i fins a les 14.00 h. del
mateix dia a la Masia Can Feliu.

Admissió i adjudicació d’espais:
Els estants estan limitats a la disponibilitat d’espai d’acord amb el plànol adjunt: 15
estands destinats a la restauració (entrants, plats i/o postres), 2 estands de vi i cava, 1
estand de bar.
L’admissió i adjudicació es farà en funció dels següents criteris:
- Únicament seran admesos aquells establiments de Sant Quirze del Vallès que
desenvolupen una activitat diària que correspon amb els objectius de la Mostra
i disposaran d’un estand per establiment d’acord amb les disponibilitats
d’espai.
- Sempre i quan hi hagi disponibilitat d’espai, seran admesos establiments i o
bodegues de vins i caves de fora de Sant Quirze del Vallès.
- Es considerarà la data de sol·licitud, l’antiguitat de l’expositor, metros quadrats i
qualsevol altra circumstància que a judici de l’organització incideixin a la
millora de la Mostra.
- Els espais gastronòmics s’adjudicaran, en el cas que hi hagi més sol·licituds que
espais disponibles, prioritzant les sol·licituds d’establiments del municipi que
han participat en anteriors edicions, si una vegada adjudicats per antiguitat de
participació, hi ha més sol·licituds que espais disponibles, aquestes
s’adjudicaran per sorteig.
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- L’espai del bar s’adjudicarà a un dels expositors dels estands gastronòmics
participants a la Mostra de manera rotativa en cada edició, i seran els
expositors els que acordaran el titular del bar. Si hi ha més d’un interessat en
l’adjudicació del bar, i no hi ha acord entre els participants, es farà per sorteig
entre els interessats.
- L’expositor que ofereix alimentació, no podrà oferir ni vi ni cava si hi ha a la
Mostra com a mínim 1 estant destinat a vi i cava.
Un cop adjudicat l’espai es comunicarà a l’expositor la situació del mateix.

L’organització pot rescindir el contracte, sense previ avís, sempre que es demostri
que l’expositor incorre en competència deslleial o qualsevol infracció del dret
establert. En aquest cas l’expositor no podrà exigir drets d’indemnització.
L’expositor es compromet a tenir atès l’estant durant les hores d’obertura de la Mostra i a
exhibir i oferir productes.

Assegurança de responsabilitat civil, incendi i robatori
L’expositor es farà càrrec de l’assegurança del material que tingui a l’estant en cas de
robatori, així com en cas d’incendi i de responsabilitat civil.

Competències de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès:
Servei de neteja:
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es farà càrrec de la neteja del recinte:
mantenir netes les taules i el servei de WC, els bidons de les deixalles i l’entorn de la
Masia.
La neteja interna de l’estant serà realitzada pel propi expositor.

Serveis tècnics:
Totes les instal·lacions elèctriques de connexió general i de l’interior dels estants
hauran de ser realitzades pels serveis de l’Ajuntament o per personal contractat a tal
efecte.
Sonorització del recinte i actuació musical.
S’instal·larà el servei de taules i cadires necessari, així com l’espai i el personal
habilitat per la venda de tiquets.
Control per part del tècnic de sanitat per garantir les adequades condicions
higièniques al recinte.

-

Servei de vigilància
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L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès contractarà el servei de seguretat que vigilarà
el recinte firal i els seus estants des de les 15.00 h. del dijous 16 de juny fins a les
9.00h del dilluns 19 de juny a la Masia Can Feliu.
El personal de la Policia Municipal serà present al recinte firal les hores d’obertura
dels estants dels expositors.
Els organitzadors no es responsabilitzen del material que cada expositor tingui dins el
seu estant, ni del risc que puguin córrer les persones dependents dels expositors, així
com les seves instal·lacions i mercaderies.

Catàleg i publicitat
L’Organització de la Mostra disposa del dret de redacció, publicació i difusió del
catàleg oficial de l’esdeveniment i de la comunicació als mitjans de comunicació
adients.
Les dades necessàries per a l’elaboració del catàleg seran aportades pels expositors
sota la seva responsabilitat i donats abans de la data límit d’inscripció.
L’Organització no es fa responsable d’omissions, errades de reproducció, de
composició o d’altres. L’Organització podrà refusar la inserció o modificar una
redacció, si no s’ajusta a les disposicions generals, o que puguin perjudicar a la resta
d’expositors o a la pròpia Mostra.

-

Estructures i material d’hostaleria

Masia Can Feliu: Estant de 4,00 m x 2,00 m (sense magatzem), rètol amb nom de
l’establiment, il·luminació amb fluorescent i quadre elèctric de 2.200 w i dos endolls
(cas de necessitar més potència s’ha d’especificar el consum i els elements a
endollar). Un punt d’aigua de servei per a tots els participants. Equipament de l’estant
(1 nevera i un mostrador cedit per Cobega). Taules i cadires per l’ocupació total del
recinte (1.400 cadires).
Material hosteleria: coberts i copes es donaran al client directament al comprar els
tiquets.
Masia Can Barra: una taula vestida de 80cmx1.80m, rètol amb nom de l’establiment,
bossa amb gel i 6 ampolles d’aigua, 1 nevera cedida per Cobega.
L’organització farà la venda de tiquets d’entrada al tast que inclourà la copa de vidre.
L’entrada dona dret al client a degustar tots els productes que les bodegues presentin
a l’esdeveniment.
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Causa de força major:
Per circumstàncies de força major, l’Ajuntament de Sant Quirze podrà suspendre la
celebració de la Mostra sense dret per part dels expositors admesos a indemnització de
cap tipus.
Tots els participants, pel sol fet de signar la sol·licitud de participació a la Mostra,
estan obligats en tot al present reglament, que, respecte als expositors i en la part que els
és d’aplicació, constitueix el plec de condicions de contractació.
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XIII Mostra Gastronòmica de Sant Quirze del Vallès
7 i 8 de juny de 2013
Full de reserva per a la participació a la XIII Mostra Gastronòmica

Nom de l’establiment

Nom del responsable

Adreça de l’establiment

Codi Postal

Població

Telèfon

Fax

Preu estand 0 €
Estand de 4,00 m x 2,00 m (sense magatzem), rètol amb nom de l’establiment,
il·luminació amb fluorescent i quadre elèctric de 2.200 w i dos endolls (cas de necessitar
més potència s’ha d’especificar el consum i els elements a endollar). Un punt d’aigua de
servei per a tots els participants. Equipament de l’estand (1 nevera i un mostrador de la
Coca Cola).
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Elaboració del plats:

Entrant

Plat

Postres

Materials a l’estand aportats per l’expositor

Firma i segell de l’establiment

Data

Remetre, entre el 8 i el 26 d’abril, al Centre de Desenvolupament Econòmic Masia
Can Barra, Masia Can Barra Pg, Can Barra, s/n – 08192 Sant Quirze del Vallès.
O per e-mail: comerc@santquirzevalles.cat
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XIII Mostra Gastronòmica de Sant Quirze del Vallès
Tast de vins i caves 6 de juny de 2013

Full de reserva per a la participació

Nom de l’establiment

Nom del responsable

Adreça de l’establiment

Codi Postal

Població

Telèfon

Fax

e-mail

Preu espai 0 €
Material a disposició de l’expositor: una taula vestida de 80cmx1.80m, rètol amb nom de
l’establiment, bossa amb gel i 6 ampolles d’aigua, 1 nevera cedida per Cobega.
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L’organització farà la venda de tiquets d’entrada al tast que inclourà la copa de vidre.
L’entrada dona dret al client a degustar tots els productes que les bodegues presentin a
l’esdeveniment.

Vins i caves:

Observacions

Firma i segell de l’establiment

Data

Remetre, entre el 8 d’abril i el 26 d’abril, al Centre de Desenvolupament Econòmic
Masia Can Barra, Masia Can Barra Pg, Can Barra, s/n – 08192 Sant Quirze del
Vallès.
O per e-mail: comerc@santquirzevalles.cat
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Segon .- Aprovar la reserva de crèdit per import de 20.000,00 euros, en concepte de
despeses per a la organització de la Mostra Gastronòmica, amb càrrec a la partida
pressupostària 2300/4300/2260900.
Tercer .- Comunicar aquest acord als serveis Econòmics d’aquest ajuntament i als
establiments participants a la Mostra.

11. Aprovació de la memòria valorada per la reparació puntual de coberta i
estintolament de parament, ambdós en quadra annexa a la Masia de Can Poncic
ANTECEDENTS DE FET
L’actuació que es preveu portar a terme es circumscriu a l’edifici annex corresponent a la
quadra de la Masia de Can Poncic, de titularitat municipal, i abasta una superfície
aproximada de 76,00 metres quadrats.
Actualment, en aquesta quadra es troben emmagatzemats diversos carros i botes de vi
antigues.
Aquesta actuació puntual no pretén portar a terme la consolidació, la reparació de la
coberta ni dels degoters existents en aquesta quadra sinó que té caràcter preventiu
davant un eventual col·lapse de la coberta motivat pel precari estat de conservació
d’aquesta així com del tancament de la façana est afectat de fortes erosions que
previsiblement han motivat el moviment d’aquest. Per tant es tracta d’una actuació
preventiva, respectuosa am la configuració arquitectònica de l’edifici i que no compromet
una eventual futura rehabilitació integral de tot el conjunt.
Derivat de l’informe del Cap d’Àrea de Territori, de data 8 de gener de 2013 i a
requeriment d’aquest, es va portar a terme la retirada urgent de les bigues que
suportaven la canal de recollida d’aigües de part de la coberta d’aquesta quadra, tota
vegada que patien la desaparició d’un dels seus recolzaments i per tant amb un evident
perill de col·lapse.
Com a conseqüència de l’actuació esmentada van quedar al descobert diverses
patologies ja existents que afectaven part de la coberta i del parament est d’aquesta
quadra, raó per la qual el Cap de l’Àrea va fer l’encàrrec de sol·licitar ofertes amb la
finalitat de portar a terme aquesta mínima intervenció de caràcter preventiu, motiu pel
qual es redacta la memòria valorada objecte d’aprovació.

FONAMENTS DE DRET
-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
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-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, amb la
incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la memòria valorada per la reparació puntual de la coberta i
l’estintolament de parament, ambdós en la quadra annexa a la Masia de Can Poncic
redactada per l’arquitecte tècnic municipal, Miquel Fernandez Gómez, representant un
pressupost total de l’actuació de 14.281,63 euros, IVA inclòs.

12. Llicència d'obra major. Exp. núm. OMA2013/004 per a la construcció d'una
piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 28 de febrer de 2013, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2013002583) per a la construcció
d'una piscina, emplaçada al carrer dades protegides, núm. dades protegides ,
d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 04/03/2013 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades a l’informe tècnic següents:
-

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

-

El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte 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.

-

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 825,00
euros, a retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.

-

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 737,30 euros.
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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.
-

Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de
conservació les tanques i altres elements de precaució, observar les normes
establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases;
retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres
disposicions de policia aplicables.

-

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

-

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

3. Considerant l’informe jurídic de data 08/03/2013.
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:
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Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2013/000004 a dades protegides per
a la construcció d'una piscina al carrer dades protegides, núm. dades protegides
d’aquest municipi amb subjecció a les condicions tècniques que consten a
l’informe tècnic que se li uneix com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

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

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201327016 / 0

Concessió de Plaques i patents

201327017 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

373,20 €

201327018 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Setè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

13. Llicència d'obra major. Exp. núm. OMA2013/001 per a la legalització de
l'ampliació de nau industrial
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 31 de gener de 2013, dades protegides en representació de l’empresa
dades protegides, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència
urbanística ( N.RGE. 2013001210) per a la legalització de l'ampliació de nau
industrial, emplaçada al carrer dades protegides, núm. dades protegides, d’aquest
municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 05/03/2013 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades a l’informe tècnic.
3. Considerant l’informe jurídic de data 08/03/2013.
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
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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 OMA2013/000001 a dades protegides
per a la legalització de l'ampliació de nau industrial emplaçada al carrer dades
protegides, núm. , 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
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201327093 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201327095 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Setè .-

2.200,00 €
935,00 €

Notificar el present acord als interessats.

14. Llicència d'obra major. Exp. núm. OMA2012/0048 per a la reforma exterrior de
façana en nau industrial i reforma interior exposició en planta baixa
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 11 de desembre de 2012, dades protegides en representació de
SOLMOBIL SA ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència
urbanística ( N.RGE. 2012015267) per a la reforma exterior de la façana de la nau
industrial i reforma interior exposició en planta baixa, emplaçat a C dades
protegides, núm. dades protegides , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 07/03/2013 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades a l’informe tècnic annex.
3. Considerant l’informe jurídic de data 08/03/2013.
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.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2012/000048 a SOLMOBIL SA per a
la reforma exterior de la façana de la nau industrial i reforma interior exposició en
dades protegides d’aquest municipi amb
planta baixa a C dades protegides,
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

201327164 / 0

Concessió de Plaques i patents

201327165 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

2.940,00 €

201327166 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

1.249,50 €

Setè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

15. Aprovació inicial del Pla especial del sector Can Corbera per a la instal·lació
d'una planta de valorització de residus no perillosos
ANTECEDENTS DE FET
1.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 5 de maig de
2005, va aprovar inicialment el Projecte de Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de dotacions i assignació d’usos a l’àmbit de Can Corbera,
promogut per l’empresa Contenidors Vila-Vilà i redactat per ECO.ESTUDIS Territori
i Medi Ambient, SA.
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2.

El projecte de Modificació Puntual del PGO, aprovat inicialment va ser tramés
juntament amb l’informe ambiental al Departament de Medi Ambient i Habitatge,
l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per
tal que emetessin informe.

3.

Els diversos organismes van emetre favorable, amb excepció de les prescripcions
que va imposar l’Agència Catalana de l’Aigua, en relació amb aspecte de
planejament, abastament i inundabilitat.

4.

En data 1 de febrer de 2006 es varen incorporar a l’expedient els informes tècnics
favorables en referència a les prescripcions sol·licitades per aquest organisme:
Plànol de cota d’emplaçament dels serveis fora de la cota d’inundabilitat,
documentació relativa a la xarxa existent de clavegueram i justificació de la
capacitat de subministrament d’aigua potable. Donat que simultàniament a
l’aprovació de l’acord relatiu a l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del PGOU
a l’àmbit de Can Corbera, s’estava tramitant el Pla Especial de dotacions i
assignació d’usos al mateix àmbit, i que durant el termini d’audiència l’Agència
Catalana de l’aigua va remetre informe de data 16 de desembre de 2005 en relació
amb el Pla Especial i la Modificació Puntual del PGOU, es va decidir tramitar
conjuntament la Modificació Puntual del PGO i el Pla Especial de Dotacions i
assignacions d’usos, d’acord amb els informes de l’arquitecte municipal de data 10
de febrer de 2006 i de la Lletrada de l’Àrea de Territori de data 13 de febrer de
2006. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària que va tenir lloc el dia 9 de
març de 2006 va aprovar provisionalment el Projecte de Modificació Puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana i dotacions i assignació d’usos a l’àmbit de Can
Corbera. (document de març de 2005 a l’expedient de planejament).

5.

En data 22 de maig de 2006 i en compliment dels acords plenaris de l’Ajuntament
es va trametre des de l’Àrea de Secretaria el projecte tècnic i CD corresponent per
la seva aprovació definitiva per la Comissió Territorial d’Urbanisme. En data 23 de
juny de 2006 la Secretaria de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va
emetre informe en relació a l’expedient esmentat, considerant que perquè la
Comissió Territorial d’Urbanisme pugues adoptar la resolució corresponent calia
aportar el projecte tècnic per separat, és a dir un document que inclogués la
modificació puntual del Pla General d’ordenació i un altre document amb el Pla
especial.

6.

Un cop presentada la documentació dels projectes tècnics per separat del Pla
Especial i la Modificació puntual, es va tramitar la proposta d’acord de plenari
referida al desglossament dels dos instruments de planejament que va ser
informada desfavorablement pel Secretari municipal en data 22 de març de 2007.

7.

A l’expedient de planejament consta informe del 17 de març de 2008, on el
Secretari Municipal informa favorablement un nou document presentat per EcoEstudis Territori i Medi Ambient, S.A. corresponent a la Modificació Puntual del
P.G.O. per a la instal·lació d’una planta per a la valorització de residus no perillosos
(document de novembre de 2006 diligenciat pel Secretari municipal a l’expedient de
planejament ). El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia
27 de març de 2008 va acordar aprovar provisionalment la Modificació puntual dels
usos permesos al sector de Can Corbera, i va elevar el procediment a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

8.

En data 7 de juliol de 2008 la comissió Territorial d’Urbanisme va resoldre
suspendre l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General
d’ordenació presentada fins que no s’incorporin les prescripcions de la Proposta
Tècnica de la Comissió.
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9.

En data 10 de Setembre de 2010, el senyor Lluís Llumà en representació de
Contenidors Vilà Vila S.L. va presentar tres copies del Text Refós i la Memòria
Ambiental recollint les prescripcions de la Comissió d’Urbanisme. El text refós per
triplicat i degudament verificat i diligenciat es va traslladar a la comissió per la seva
aprovació definitiva.

10.

En data 12 d’abril de 2011 la Comissió Territorial d’urbanisme, vista la nova
proposta de la Ponència tècnica va acordar:
1. Retornar a l’ajuntament l’expedient de la modificació puntual del PGO per tal que
es completi el tràmit d’avaluació ambiental mitjançant la tramesa a l’òrgan
ambiental de la documentació que contempla l’article 25 de la Llei 6/2009 de 28
d’abril d’avaluació de plans i programes i l’obtenció de la resolució de conformitat
de la memòria ambiental.
Aquesta tramitació s’està realitzant en l’expedient de la modificació puntual del
PGO. de dotacions i assignació d’usos a l’àmbit de can Corbera. L’òrgan
ambiental haurà de dictar resolució en que manifesti el seu acord, si s’escau,
amb la memòria ambiental que incorpora la modificació del PGO.
2. Indicar a l’ajuntament que la subsegüent resolució definitiva restarà supeditada a
la presentació d’un text refós per triplicat, degudament verificat i diligenciat, que
incorpori les prescripci0on següents:
2.1. Cal sol·licitar informe a la Direcció General d’Energia i Mines, en relació amb
la línia elèctrica que travessa l’àmbit i incorporar a al proposta, si s’escau, ,les
prescripcions que se’n derivin.
L’informe ja ha estat emès i s’ha incorporat tant a la modificació puntual del
PGO com al document del Pla Especial.
2.2. Cal completar la documentació per tal que el text refós que es sotmeti a
aprovació definitiva integri, en un únic text , el document inicial i les seves
esmenes incorporades amb posterioritat.
S’ha redactat un nou text refós que s’ha diligenciat per tramitar a Comissió
d’Urbanisme
2.3 Cal incorporar les prescripcions de l’informe de la Direcció General de
Carreteres, de 31 de març 2011, i en conseqüència modificar l’apartat 1.2 de
les normes urbanístiques, per tal que aquest contempli la necessitat de
tramitar un pla especial urbanístic per desenvolupar l’actuació.
Es va modificar l’apartat 1.2 de la modificació puntual del PGO en tràmit i s’ha
redactat aquest Pla Especial Urbanístic per desenvolupar l’actuació.

11.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 17 de gener de 2012 va
aprovar inicialment el Pla Especial del sector de Can Corbera per a la instal·lació
d’una planta de valorització de residus no perillosos.

12.

Aquest acord es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de data 2 d’abril de 2012, al diari de
Sabadell de 21 de març de 2012, al tauler d’edictes municipals i a la pàgina web de
la corporació.
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13.

En data 7 de maig de 2012, la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme va emetre informe favorable de l’Estudi d’Impacte i integració
paisatgística del Pla Especial, recomanant una sèrie de condicions.

14.

En data 28 de juny de 2012, l’Agència Catalana de l’Aigua va emetre informe
favorable pel que fa a l’abastament, reiterant que els propietaris han de regularitzar
la inscripció / concessió dels pous existents davant l’Agència i recordant que el
projecte executiu haurà d’incloure la disponibilitat d’aquest dret, ja que està dins
d’una zona d’us del domini públic hidràulic.

15.

El servei Territorial de Carreteres de Barcelona, va emetre en data 17 de setembre
de 2012, informe favorable del Pla Especial condicionat al compliment diverses
puntualitzacions especificades a l’informe.

16.

L’Agència de Residus de Catalunya, va emetre informe favorable en data 29 de
gener de 2012.

17.

En data 15 de maig de 2012 la secretaria certifica que segons les dades que
consten i d’acord amb l’informe del Cap de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Habitatge, durant el termini d’exposició pública, no s’ha presentat cap al·legació i/o
reclamació.

18.

En data 6 de setembre de 2012, d’acord amb la llei 6/2009, de 28 d’abril d’avaluació
ambiental de plans i programes es va demanar a l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental document de referència.

19.

En data 2 de novembre de 2012, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental
va emetre document de referència, per entendre que l’anterior document de
referència elaborat per la modificació puntual del PGO en el mateix àmbit, l’ISA
definitiu, i la corresponent memòria ambiental de la implantació de la planta de
valorització de residus no perillosos inclosa a la MPGO no es podien utilitzar en
l’avaluació ambiental del document del Pla Especial, essent necessari per avaluar
ambientalment el document de planejament derivat, tornar a elaborar un nou
document de referència específic pel Pla Especial.

20.

En data 15 de novembre de 2012, la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme, va emetre informe urbanístic i territorial a l’empara del previst a l’article
86 bis i a la disposició transitòria divuitena del Text Refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

21.

D’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal de data 15 de febrer de 2013.

22.

D’acord amb l’informe de la TAG de l’Àrea de Territori de data 20 de febrer de 2013,
del qual es desprèn que cal realitzar l’aprovació inicial conjunta del Pla Especial i
l’Informe de Sostenibilitat ambiental, així com donar tràmit d’informació pública del
Pla i de l’informe de Sostenibilitat Ambiental, conjuntament i durant el termini de 45
dies, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al taulell d’anuncis municipals i
a la web municipal.

FONAMENTS DE DRET
-

Decret Legislatiu 1/2010, de 5 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.

-

Article 115.c. del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme.

-

Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Quirze del Vallès, aprovat definitivament
el 22 de març de 2000.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar inicialment el Pla Especial del sector de Can Corbera per a la
instal·lació d’una planta de valorització de residus no perillosos.
Segon .- Aprovar inicialment l’informe de Sostenibilitat ambiental del sector de de Can
Corbera per a la instal·lació d’una planta de valorització de residus no perillosos.
Tercer .- Sotmetre a informació pública pel termini de 45 dies, mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació del municipi, al tauler
d’anuncis de la Corporació així com a la web municipal www.santquirzevalles.cat a fi que
qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-lo i formular les al·legacions que
consideri oportunes, el Pla Especial conjuntament amb l’informe de Sostenibilitat
ambiental del Sector de Can Corbera per a la instal·lació d’una planta de valorització de
residus no perillosos.
Quart .-

Notificar el present acord als interessats.

16. Pla d'autoprotecció de l'activitat "Duatló de Rubí", en el tram de Sant Quirze,
organitzat pel Club Natació Rubí.
Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la mesa.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 18 de gener de 2013, va ser lliurat pel Sr. dades protegides, com a
responsable del Club Natació Rubí, el Pla d’autoprotecció de l’activitat “Duatló de
Rubí”, en el tram que afecta a la carretera BP-1413, en el terme municipal de Sant
Quirze del Vallès i prevista pel diumenge 20 de gener de 2013, a través de la
plataforma HERMES, amb número de registre 9017E/2137/2013.
2. En data 25 de gener de 2013, l’enginyer municipal va emetre informe favorable, en el
qual proposava resoldre la homologació del PAU.
FONAMENTS DE DRET
-

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

DISPOSICIÓ
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Seguretat Ciutadana, actuant per delegació de
l’alcaldessa, proposa a que adopti l’acord següent:
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Primer .- Declarar homologable el PAU presentat pel Club Natació Rubí, de l’activitat
“Duatló de Rubí”, en el tram que afecta a la carretera BP-1413, en el terme municipal de
Sant Quirze del Vallès.
Segon .-

Notificar el present acord a l’entitat interessada.

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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