D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les indicacions de
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta de
Govern Local publicades no incorporen dades de caràcter personal identificades o
identificables. No obstant això, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a través dels tràmits relacionats www.santquirzevalles.cat
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Cap
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Primera.
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu. Els assumptes sobrevinguts s’han inclòs a l’ordre del dia
també per acord unànime dels membres presents.

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 23 d’abril de 2013.
2. Exp. resp. pat. 114-12-009 - dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 20 de juliol de 2012, dades protegides va presentar escrit de reclamació de
responsabilitat patrimonial per danys causats al vehicle matricula 2283-CDC quan
estava estacionat a dades protegides i li va caure un senyal a sobre del maleter. En
el moment del fets, la policia local va ser testimoni dels danys i va fer les fotos que
consten a l’expedient. En aquesta primera intervenció de la policia local no consta
que el senyal caigués pel vent.
En data 29 de gener de 2013 la policia local va emetre informe, en resposta a les
preguntes formulades per la Companyia asseguradora, que diu que la titularitat del senyal
és l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que el va col·locar la brigada d’obres a petició
de la policia local, que el van col·locar en una base metàl·lica fabricada a tals efectes, que
es va col·locar la prohibició d’estacionar vehicles per la seguretat dels vianants que
assistissin a l’activitat i que el motiu de la caiguda va ser el vent.
A requeriment de la Companyia d’Assegurances es demana un segon informe a la policia
local perquè aclarís si al lloc on estava estacionat el vehicle danyat estava prohibit
estacionar. En un segon informe de la policia local del 17 d’abril, diu clarament que la
senyalització va ser posada el dia 18 de juliol, desprès de l’hora que va estacionar el
vehicle danyat, i que la prohibició era pel dia 21 de juliol.
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.
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.
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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.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per
dades protegides pels danys materials soferts el dia 18 de juliol de 2012 al vehicle
matricula dades protegides quan estava estacionat a dades protegides i li va caure a
sobre el maleter un senyal de senyalització provisional de prohibició d’estacionament
per activitat, per considerar que
concorren els elements i requisits que
configuren el naixement de la responsabilitat patrimonial.
Segon.- Traslladar aquest acord a la Companyia d’assegurances Zurich
perquè procedeixi al pagament de 337,28€ a dades protegides, titular del vehicle,
en concepte de reparació de danys, d’acord amb la factura aportada.

3. Aprovació programes i tarifes de l'Escola Municipal de Música, curs 2013-2014
ANTECEDENTS DE FET
Per acord de Junta de Govern de l’Ajuntament, a la sessió de data 3 de juliol de 2012 es
va adjudicar a l’empresa Centre d’Educació Musical, el contracte per a la gestió indirecta,
en règim de concessió administrativa, del servei d’Escola Municipal de Música.
Amb efecte de donar compliment al que es preveu al contracte administratiu i al plec de
condicions jurídic-administratives i econòmiques i clàusules d’explotació que han de regir
el contracte de gestió del servei municipal de l’escola municipal de música de Sant Quirze
del Vallès, article 27. Tarifes del Servei.
D’acord amb la proposta feta pel concessionari en la Comissió de Seguiment de l’Escola
municipal de música, de data 15 d’abril de 2013 i tenint el vistiplau de tots els membres
de la mateixa, ja que la proposta de tarifes manté bàsicament els preus del curs 20122013 i els canvis proposats són per igualar i aclarir horaris dels programes del centre.
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Una vegada presentat per correu electrònic, en data 18 d’abril de 2013,l’estat de les
comptes de pèrdues i guanys, així com llistat de subcomptes, els que donen un resultat
positiu de 14.680,80 euros.
FONAMENTS DE DRET
-

Article 22 de la Llei de Bases de Règim Local.
Articles 225 i següents del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar els programes i les tarifes del servei d’Escola Municipal de Música que
regiran durant el curs 2013-2014, segons es detalla a continuació:

Matricula
Pàrvuls Musicals 3 anys – 1 h set.
Sensibilització 1 (45 min. 2 dies setm)
Sensibilització 1 ( 1h. 1 dia a la setmana)
Sensibilització 2, Iniciació 1 i 2
Programa bàsic Llenguatge Musical
Programa Nivell Mig Llenguatge Musical
Instrument, 20 min. 1 alumne
Instrument, 30 min. 1 alumne
Instrument, 30 min. 2 alumnes
Instrument, 40 min. 1 alumne
Instrument, 40 min. 2 alumnes
Instrument, 40 min. 3 alumnes
Instrument, 60 min. 1 alumne
Instrument, 60 min. 2 alumnes
Instrument, 60 min. 3 alumnes
Orquestra/COMBO (Gratuït amb el Pack)
Vibrem cantant (Gratuït amb el Pack)

Proposta
preus 13-14
75,00
42,00
63,00
42,00
63,00
47,90
60,00
50,00
70,00
35,00
100,00
50,00
32,00
132,00
66,00
33,00
50,00
50,00

ADULTS
Matricula
Programa adults LLM
Instrument, 20 min. 1 alumne
Instrument, 30 min. 1 alumne
Instrument, 30 min. 2 alumnes
Instrument, 40 min. 1 alumne
Instrument, 40 min. 2 alumnes
Instrument, 40 min. 3 alumnes
Instrument, 60 min. 1 alumne
Instrument, 60 min. 2 alumnes
Instrument, 60 min. 3 alumnes
Vibrem cantant Joves i Adults (Gratis amb el Pack)
Orquestra/COMBO (Gratis amb el Pack)

75,00
50,00
50,00
70,00
35,00
100,00
50,00
32,00
132,00
66,00
33,00
50,00
50,00
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PACKS (Més de 3 assignatures)
Prog. Bàsic 1 LLM. + inst 20 min.+Vibrem cantant. 3 assignatures
Prog. Bàsic 2 -3 LLM. + inst 30 min.+Orquestra/Combo+Vibrem
cantant. 4 assignatures
Prog. Bàsic 4 LLM.+ inst 40 min.+Orquestra/Combo+Vibrem cantant.
4 assignatures
Prog. Nivell Mig LLM. + inst 40 min. + Orq/Combo/ + Vibrem cantant.
4 assignatures
Prog.
PRÀCTICA
MUSICAL
Joves
Instr.30
min.
+
Orq/Combo/+Vibrem. 3 assignatures
Prog. ADULTS Inst 30 min.+ Orq/Combo/+ Vibrem Adults. 3
assignatures
Prog. ADULTS Inst 40 min.+ Orq/Combo/+ Vibrem Adults. 3
assignatures

97,90
117,90
147,90
160,00
90,00
90,00
130,00

Segon.- Notificar el present acord a l’empresa concessionària Centre d’Educació Musical,
S.L..
Tercer.- Exposar aquestes tarifes al taulell d’anuncis de l’Ajuntament durant un termini de
15 dies.

4. Aprovar les Bases reguladores específiques per a la concessió d'ajuts de
suport a l'escolaritat pel curs 2013/2014
ANTECEDENTS DE FET
Des del Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Sant Quirze es valora
adient la creació de les bases i barems per tal d’universalitzar l’accés als ajuts individuals
destinats a donar suport a l’escolaritat als nens/es del municipi.
És una prestació destinada a cobrir les següents necessitats derivades de l’escolarització
dels infants per al curs 2012/2013:
-

Sortides i material escolar.
Llibres escolars.

Podrà optar en aquests ajuts qualsevol família amb infants de 3 a 16 anys, que durant el
curs escolar 2013/2014 estiguin cursant el segon cicle d’educació infantil, primària o
secundària obligatòria i que estiguin empadronats al municipi.
La concessió de l’ajut estarà sotmesa al nivell d’ingressos de la unitat familiar i a la seva
situació sociofamiliar, segons els barems establerts a les bases específiques que s’han
elaborant per aquesta finalitat.
Els barems contemplen aspectes econòmics i socials
documentalment en el moment de formalitzar la sol·licitud.

que

caldrà

acreditar
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Es concediran els ajuts prioritzant les sol·licituds amb més puntuació fins a esgotar la
partida pressupostària destinada a aquesta finalitat. La diferència entre l’ajut atorgat i el
cost total del concepte subvencionat serà assumida per la família corresponent. En cap
cas l’ajut podrà superar l’import de la despesa subvencionada.
A efectes oportuns per fer front a aquest ajuts, es va aprovar per decret d’Alcaldia en data
01/02/2013, una Reserva de Crèdit de 10.000 €, procedent de la partida del Programa
d’activitats infància i família del pressupost municipal 2013.
FONAMENTS DE DRET
Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials.
Bases general reguladores de la concessió de subvencions.
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, articles 58 i 59.
Llei 38/2003 del 17 de Novembre, General de Subvencions.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les Bases reguladores específiques per a la concessió d’ajuts de suport
a l’escolaritat per al curs 2013/2014 següents:
“BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS DE
SUPORT A L’ESCOLARITAT 2013/ 2014
1- OBJECTE I VIGÈNCIA D’AQUESTES BASES
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts de suport a l’escolaritat que
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès atorga als infants del municipi i a les seves
famílies per al curs 2013/2014.
És un ajut econòmic destinat a cobrir despeses derivades de l’escolarització dels infants
als nivells d’educació infantil, primària i secundària obligatòria:
A- SORTIDES I MATERIAL ESCOLAR.
B- LLIBRES ESCOLARS.
Les subvencions tenen caràcter finalista i s’atorguen d’acord amb el que estableixen les
bases.
2- BENEFICIARIS: FAMILIES SOL·LICITANTS
Poden sol·licitar els ajuts previstos en aquestes bases qualsevol família amb infants de 3
a 16 anys que estiguin empadronades al municipi i que cursin estudis en centres
educatius públics.
La concessió d’aquests ajuts estaran sotmesos al nivell d’ingressos de la unitat familiar, la
seva situació sociofamiliar i a la correcta escolarització de l’infant (segons la LEC, Llei
d’Educació de Catalunya).

3- TERMINIS I PROCEDIMENT PER CURSAR LES SOL·LICITUDS
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El termini per presentar les sol·licituds s’obrirà el 20 de maig fins al 31 de maig del 2013
(ambdós inclosos).
Per tal que les beques siguin considerades i avaluades és necessari:
•

Presentar la sol·licitud mitjançant model específic (Model C3X121) i tota la
documentació requerida.

4- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
El representant legal de l’infant beneficiari podrà sol·licitar l’ajut mitjançant model de
sol·licitud especifica (Model C3X121) a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès.
Les persones sol·licitants hauran d’aportar documentació referida als membres de la
unitat familiar.
Documentació sociofamiliar
-

DNI/NIE, permís de residència o passaport de tots els membres de la unitat
familiar.
- TSI (Targeta Sanitària Individual) de l’infant.
- Volant municipal de convivència de la unitat familiar.
- Llibre de família.
- En cas de representació legal o acolliment del/la menor beneficiari/ària,
documentació acreditativa d’aquest fet.
- En cas de situació familiar de separació de fet, el document notarial o la fotocòpia
dels justificants d’interposició de la demanda o altres documents que demostrin
aquesta situació.
- Si la separació és legal o bé hi ha divorci, la resolució judicial que determini
aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador.
- En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments,
documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments.
- En cas de guardes compartides, es tindran en compte els ingressos d’ambdós
progenitors.
En cas d’escolarització en centre privat concertat, la resolució del/la director/a del
serveis territorials al Vallès Occidental del Departament d’Ensenyament. En el seu
defecte, document justificatiu emès per l’inspector de zona, per l’equip atenció
psicopedagògica o per la direcció del centre educatiu que certifiqui que el/la menor
beneficiari/ària ocupa una plaça reservada al centre privat concertat
Documentació econòmica
De tots els membres de la unitat familiar d’edat igual o major de 16 anys:
-

Els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 3 mesos immediatament
anteriors a la present sol·licitud.
En cas de trobar-se a l’atur, certificat del SEPE (antic INEM) amb els períodes
d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia
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-

-

-

-

percebuda en els 3 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud. Es pot
sol·licitar a través de www.sepe.es i trucant al telèfon 901 119 999.
En cas de ser pensionistes, certificat de pensió.
En cas de ser autònoms o empresaris, l’última declaració de l’IRPF.
En cas de ser dones víctimes de violència masclista Llei 05/2008 de 24 d’abril, del
dret de les dones a eradicar la violència masclista, no es tindran en compte els
ingressos de l’agressor. Cal aportar la sentència judicial.
En cas que un membre de la unitat familiar rebi una prestació econòmica per
cuidador/a no professional, en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre de
promoció de la autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència, no es tindran en compte aquests ingressos.
En cas de no poder acreditar cap de les anteriors circumstàncies, és necessari
omplir al formulari de sol·licitud la declaració jurada d’ingressos.
El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge on resideixi el/la menor
beneficiari/ària, o declaració jurada de viure en un habitatge pagant un lloguer si
no es pot justificar documentalment.
Informe de vida laboral actualitzat en la data de la sol·licitud.

5- QUANTIES DELS AJUTS
El pressupost municipal de 2013 destina 10.000 € a la concessió d’aquests ajuts:
A- PER A SORTIDES I MATERIAL ESCOLAR: 6000 €.
Per optar a l’ajut s’ha de tenir un mínim de 10 punts.
L’import de l’ajut serà la quantitat resultant de dividir la quantitat destinada al pressupost
entre les persones que han obtingut una puntuació superior o igual a 10 punts.
La diferència entre l’ajut atorgat i el cost total del concepte subvencionat serà assumida
pel sol·licitant. En cap cas l’ajut pot superar l’import de la despesa subvencionada.
B- PER A LLIBRES ESCOLARS: 4000 €.
Per optar a l’ajut s’ha de tenir un mínim de 14 punts.
L’import de l’ajut serà la quantitat resultant de dividir la quantitat destinada al pressupost
entre les persones que han obtingut una puntuació superior o igual a 14 punts.
La diferència entre l’ajut atorgat i el cost total del concepte subvencionat serà assumida
pel sol·licitant. En cap cas l’ajut pot superar l’import de la despesa subvencionada.
6- BAREMS DE PUNTUACIÓ I FÒRMULES DE CÀLCUL
6.1. Valoració de la situació econòmica

Renda per càpita =

Suma ingressos mensuals de la unitat familiar - despeses
de l’habitatge (fins a un màxim de 600 euros)
Nombre de membres a la unitat familiar

De la renda per càpita es puntuarà:
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Fins a 113,82 € mensuals

12 punts

De 113,82 € a 227,64 € mensuals

10 punts

De 227,64 € a 341,47 € mensuals

8 punts

De 341,47 € a 455,29 € mensuals

6 punts

Mes de 455,86 € mensuals

No es continua valorant

6.2. Dades sociofamiliars
a) Nombre de fills menors de 18 anys:
1fill .....................................................

0,0 punts

2 fills ...................................................

0,5 punts

3 fills....................................................

1,0 punts

4 fills o més.........................................

1,5 punts

b) Família monoparental.........................

1,0 punts

c) Infància en risc....................................

1,5 punts

d) Condicions de I'habitatge ...................

0,5 punts

e) Procés de separació de la parella ......

0,5 punts

f) Manca de suport social i familiar .........

1,0 punts

g) Existència de discapacitat o problemes
de salut del menor o del cuidador...........

1,0 punts

h) Seguiment adequat del pla de millora

1,0 punts

7- PROCEDIMENT D’ATORGAMENT:
En finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, l’equip tècnic de Serveis Socials
Bàsics del municipi procedirà a la seva valoració.
Si es considera adient s’establirà una entrevista amb l’educadora social municipal per
clarificar aspectes de la situació sociofamiliar i/o econòmica de la unitat familiar.
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S’emetrà informe tècnic amb les puntuacions atorgades a cada sol·licitant i amb la
proposta de distribució dels ajuts i es publicarà al taulell d’anuncis corporatiu, al WEB
corporatiu i als centres educatius.
S’establirà un termini de 10 dies, a comptar a partir de la publicació, per a interposar
al·legacions.
Una vegada resoltes les al·legacions, en cas que n’hi hagi, s’aprovarà la distribució dels
ajuts per la Junta de Govern Local.
Un cop aprovats els ajuts es farà difusió del contingut de l’acord mitjançant publicació al
taulell d’anuncis corporatiu, al WEB corporatiu i als centres educatius.
La relació que es publicarà constarà del número de registre de la sol·licitud.
8- PAGAMENT
El pagament de l’ajut s’efectuarà, segons les previsions econòmiques de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, de la següent manera:
A- AJUTS PER A SORTIDES I MATERIAL ESCOLAR:
Als centre educatiu corresponents.
B- AJUTS PER A LLIBRES ESCOLARS:
Es valorarà cada cas individualment i, sempre que sigui possible, s’efectuarà el pagament
de l’ajut a l’entitat responsable de la distribució dels llibres (centre educatiu, Associació de
Mares i Pares, llibreria). “

Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització a càrrec de la partida de
Programa Activitats Infància i Família 5300 2310 4800000 per import de 10.000,00€.
Tercer.- Comunicar aquest acord als centres educatius de Sant Quirze del Vallès.

5. Llicència d'obra major. Exp. núm. OMA2012/031 per a la reforma nau industrial i
distribució interior al C/dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 12 de juny de 2012, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012007953) per a la reforma nau
industrial i distribució interior emplaçat a C dades protegides, núm. dades protegides ,
d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 27 de març de 2013
del qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica
d’aplicació, amb les condicions fixades següents:
“La qualificació urbanística és Naus aïllades, Industrials antigues (clau 5a-10), segons
el vigent Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament per resolució de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona del dia 22 de març de 2000 i publicada al diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya del dia 11 de maig de 2000. Les normes urbanístiques del
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Pla General es van publicar, en compliment de la resolució de la Comissió Territorial
d’urbanisme de Barcelona de 22 de setembre de 2005, al diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de l’11 de gener de 2006.
El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic i d’execució
s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació. S’ha
aportat la documentació demanada en el requeriment fet en data 6 de juliol de 2012.
Consten als arxius municipals els següents exp. de llicencies d’obres concedits
en diferents fases d’execució, en relació a la parcel·la única de dades protegides
que fixa el planejament.
1a Fase: Llicencia d’obres (exp. dades protegides) per construir la primera fase de les naus
amb una superfície construïda de dades protegides m2, concedia per la
Comissió de Govern de l’Ajuntament en data 20 d’octubre de 1986.
2a Fase: Llicencia d’obres (exp. dades protegides) per construir la segona fase de les naus
amb una superfície construïda de dades protegides m2, concedia per la
Comissió de Govern de l’Ajuntament en data 13 d’abril de 2008.

3a Fase: Llicencia d’obres (exp. dades protegides) per construir la tercera fase de les naus
amb una superfície construïda de dades protegides m2, concedia per la
Comissió de Govern de l’Ajuntament en data 20 d’octubre de 1986.
La llicencia d’obres sol·licitada es correspon amb la independització de la nau ubicada
al carrer Salvador Gil i Vernet 5 i 7, respecte del conjunt de la naus executades en la
construcció de la 2a fase de la llicencia d’obres inicialment concedida respecte de la
totalitat de la illa. En el cas de voler inscriure al Registre de la Propietat l’obra nova de
la nau caldrà sol·licitar la corresponent llicencia de parcel·lació en divisió horitzontal.
S’ha presentat el plànol de qualificació urbanística de l’àmbit. La ubicació de les
naus ha d’estar acotada i perfectament situada respecte l’alineació del carrer dades
protegides. S’ha incorporat en el plànol de qualificació urbanística, el quadre
de característiques urbanístiques de la zona.
S’ha justificat en el projecte el compliment dels paràmetres urbanístics de
l’edificació de la nau en relació a la parcel·la inicial que fixa el planejament de
dades protegides m2. S’han justificat la separacions a vial i parcel·les veïnes,
justificant correctament l’ocupació i l‘edificabilitat respecte la totalitat de la parcel·la.
És legalitza la distribució interior de la nau i dels altells per formar el local industrial
destinat a magatzem, taller i oficines de ferreteria i maquinaria. El projecte de
legalització inclou la justificació del pressupost de les obres a legalitzar.
S’ha presentat, abans de la concessió de la llicencia d’obres, el projecte ambiental
iniciant l’expedient de comunicació de l’activitat, previ pagament de les taxes
corresponent (exp. ACT2012/000048) amb núm. de registre d’entrada 2012010116.
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S’ha presentat la preceptiva sol·licitud d’informe de prevenció d’incendis, amb núm. de
registre d’entrada 2012007952 i amb núm. de referència 01/12. En data 22 d’agost de
2012, la Direcció General de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments, Regió
Metropolitana Nord, ha emès informe favorable.
La comunicació s’haurà de formalitzar un cop acabades les obres i instal·lacions
necessàries. L’activitat no podrà iniciar-se mentre l’interessat no comuniqui a
l’ajuntament la finalització de la instal·lació mitjançant la certificació del tècnic
encarregat de l’execució del projecte, i no es disposi del preceptiu control inicial que
verificarà l’acompliment de les dades aportades, dels condicionants tècnics i de la
normativa aplicable.
S’ha justificat el compliment de l’article 297 del PGO respecte la previsió mínima de
places d’aparcament, disposant un total de 27 places d’aparcament, una per cada 200
m2 de superfície construïda.
S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la
tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la
senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.
Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat . Durant la
realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques
i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre càrrega i
descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els materials de
la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.
El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers
d’acord amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.”
3. Considerant l’informe jurídic de data 08 d’abril de 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
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de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, l’article 3 del
Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2012/000031 a dades protegides per
a Reforma nau industrial i distribució interior al C/dades protegides a C 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

201329718 / 0

Concessió de Plaques i patents

201329719 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201329720 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Setè .-

Import
12,56 €
1287,79 €
547,31 €

Notificar el present acord als interessats.

6. Llicència d'obra major, exp. núm. OMA2012/035 per a la reforma i ampliació
habitatge unifamiliar aillat
ANTECEDENTS DE FET
1.

En data 10 de juliol de 2012, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012009170) per
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a la reforma i ampliació habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat a dades protegides, núm.
dades protegides , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 22 d’abril de 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 edificació aïllada en ciutat jardí (clau a2), segons el text
refós de la revisió del PGO aprovat definitivament el 22.03.00 i publicat el 11.05.00 i el
Pla Parcial del Sector Castelltort aprovat definitivament per la CUB el 15 de desembre de
1999.
El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic i executiu de la
reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar aïllat s’ajusta a la normativa urbanística de
la zona i a la normativa tècnica d’aplicació. S’ha presentat la documentació demanada en
el requeriment fet en data 31 de juliol de 2011.
1. L’ Agencia Estatal de Seguritat Àrea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008 de 8
de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives per a
obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds aeronàutiques
que tenia assignades la Direcció General d’Aviació Civil. Les servituds van ser
actualitzades el gener de 2010, mitjançant real decret 184/2009 de 27 de novembre
(B.O.E. nº 25 de 29 de gener de 2010)
La parcel·la es troba afectada per la servitud d’afectació entre la servitud horitzontal
interna i l’aeròdrom, aquests terrenys estan limitats per la senyal del gónio, servitud
radioelèctrica corresponent als sistemes d’ajuda de navegació que estan instal·lats
en el recinte de l’aeroport.
En la resolució de 5 d’abril de 2013, emesa per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria
(Ministeri de foment) s’autoritza la sol·licitud que va ser presentada per la Sra.
dades
protegides
per
a
l’avaluació
en
matèria
de
servituds
aeronàutiques de la reforma i ampliació de la vivenda unifamiliar al carrer antic de
Sant Cugat, 31, sempre que es realitzi a l’emplaçament i amb les característiques
assenyalades en els documents que s’acompanyaven a la sol·licitud i amb les
condicions i requisits que s’indiquen en la resolució:
−

L’alçada màxima de la construcció projectada, inclosos tots els elements com
antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes
d’ascensors, etc., o qualsevol afegit sobre la construcció, així com els mitjans
electromecànics que puguin ser necessaris duran la construcció, no
s’excedeixi d’una elevació màxima de cinc metres (5,00 m)

2. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la
tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la
senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.
(Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ). Durant
la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les
tanques i altres elements de precaució, observar les normes establertes sobre
càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases, retirar les deixalles i els
materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.
3. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de
vorera dels carrer Camí Antic de Rubí, en el tram on està situada la parcel·la, amb
el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 2.930,00 €.
Les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia,
enllumenat, electricitat, que afecten a la façana del tram de vorera on està situada
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la parcel·la hauran de quedar soterrades. Totes les canalitzacions aèries que passin
per davant de la façana hauran d’anar soterrades d’acord amb els projectes tècnics
de les respectives companyies. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds
necessaris per les connexions amb les respectives companyies i d’acord amb
l’Enginyer municipal.
4. 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 165,00 euros.
El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra, els
certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest certificat
serà necessari per al retorn de la fiança municipal.
5. D’acord amb l’ Art. 26 del Pla Parcial de condicions de manteniment de l’arbrat, es
mantindrà l’enjardinament de la parcel·la de tal manera que el còmput total d’arbres
que resulti en els espais no ocupats per l’edificació i els accessos sigui d’un
exemplar per cada 50 m2.
6. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
3. Considerant l’informe jurídic de data 24/04/2013.
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
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de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, l’article 3 del
Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2012/000035 a dades protegides per
a la reforma i ampliació habitatge unifamiliar aïllat a 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

201329818 / 0

Concessió de Plaques i patents

201329819 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201329820 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Setè .-

Import
12,56 €
1.444,97 €
614,11 €

Notificar el present acord als interessats.

7. Llicència d'obra major. Exp. núm. OMA2013/006, per a la construcció d'una
piscina.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 22 de març de 2013, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2013003684) per a la construcció
d'una piscina, emplaçat a C dades protegides, núm. dades protegides , d’aquest
municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 22 d’abril 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:
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-

La qualificació urbanística és Conjunts unitaris, Fileres de cases (clau 6b-6), 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 450,00 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 403,26 euros.
El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra, els
certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest certificat
serà necessari per al retorn de la fiança municipal.

-

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.

3. Considerant l’informe jurídic de data 24/04/2013.
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
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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 OMA2013/000006 a dades protegides per a
la construcció d'una piscina a C 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

201329815 / 0

Concessió de Plaques i patents

201329816 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

356,00 €

201329817 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Setè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

8. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i la
Diputació de Barclona pel Pla d'Informació i vigilància contra incendis forestals
2013

18/35

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 3 d’abril de 2013 la Diputació de Barcelona mitjançant escrit amb número de
registre d’entrada 2013004113 va enviar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, la Diputació de Barcelona i l’ADF de Sant Quirze del Vallès
per el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per l’any 2013.
2. Considerant l’informe del Tècnic de Medi Ambient de data 16 d’abril de 2013.
FONAMENTS DE DRET
Atès l’article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens local, relatius a la facultat dels ens locals
de subscriure convenis interadministratius, l’objecte dels quals és l’establiment d’una
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les
competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
Atès l’article 3.1.c) del Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de contractes de les administracions públiques; l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; l’article 53 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya; així com aquells que resultin de pertinent aplicació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, l’ADF Sant
Quirze del Vallès i la Diputació de Barcelona, l’objecte del qual és la incorporació del
terme municipal de Sant Quirze del Vallès en el Pla d’Informació i Vigilància contra
Incendis Forestals de l’any 2013 següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS I L'ADF SANT QUIRZE
DEL VALLÈS, PER A LA PARTICIPACIÓ AL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA
CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 2013
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Sr. dades protegides,
Diputat delegat d'Espais Naturals i Medi Ambient de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat,
i facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2013, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, publicada al BOPB de data de 19 de febrer de 2013; assistit per la Secretària
delegada, Sra. dades protegides, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la corporació de data 2 de maig de 2012 (BOPB de 16.05.2012).
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AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, representat per l'Alcaldessa, l'Il·lma.
Sra. Maria Montserrat Mundi Mas.
ADF SANT QUIRZE DEL VALLÈS, representatada pel President, Sr. dades
protegides
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I - Que l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (en endavant l’Ajuntament) té atribuïdes les
competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria de protecció del
medi, d'acord amb el que preveuen l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de
Catalunya, l'art. 25.2, lletres c) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de Règim Local,i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol.
II - Que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local.
III - Que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són entitats
privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i
sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva
activitat, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis
forestals.
IV - Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, les ADF i les
Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any dins del programa de suport
als municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla d’Informació i Vigilància contra
Incendis Forestals.
V - Que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis en coordinació amb l’administració
forestal i amb la col·laboració d’Ajuntaments i Agrupacions de Defensa Forestal.
VI - Que els Ajuntaments i les ADF coneixen el Pla d’Informació i Vigilància contra
Incendis Forestals i el seu Programa Tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona.
VII - Que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la
col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les parts
manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un conveni que
estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir resultats positius.
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte.
És objecte d'aquest conveni determinar els compromisos necessaris que han de prendre
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, l'ADF Sant Quirze del Vallès i la Diputació de
Barcelona per al bon funcionament del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis
Forestals de l’any 2013.
Segon.- Compromisos de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès adopta els compromisos següents:
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•

Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i l’ADF en l’execució del Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del
present conveni i el Programa Tècnic.

•

Col·laborar en el procés de selecció del personal que participarà en el
desenvolupament del Pla, de conformitat amb el que disposen les bases
elaborades a l'efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del personal del
Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l'exercici 2013.

•

Finançar les despeses generades pel consum de combustible, les reparacions i
substitucions de rodes dels vehicles, així com del rentat d’aquests, en el decurs de
la campanya, destinant a l’efecte la quantitat de 380,00 €.

Tercer.- Compromisos de l’ADF.
L’ADF Sant Quirze del Vallès adopta els compromisos següents:
•

Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament en l’execució del Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del
present conveni i el Programa Tècnic.

•

Col·laborar en el procés de selecció del personal que participarà en el
desenvolupament del Pla, de conformitat amb el que disposen les bases
elaborades a l'efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del personal del
Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l'exercici 2013.

•

Garantir el seguiment i el control de les activitats a realitzar pel personal contractat
pel Pla d'acord amb les condicions recollides en el Programa Tècnic del Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l'estiu de 2013.

Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona adopta els compromisos següents:
•

Col·laborar amb l’Ajuntament i l’ADF en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància
contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del present conveni i el
Programa Tècnic.

•

Acordar per conveni formalitzat amb la Federació d’ADF que es disposi dels
vehicles necessaris i suficients per al desenvolupament de la campanya. Aquests
es posaran a disposició del personal contractat a l'efecte.

•

Garantir que l'assegurança del vehicle doni cobertura als possibles sinistres
derivats de la seva correcta utilització.

•

Acordar per conveni formalitzat amb la Federació d’ADF que es disposi de la
uniformitat i el material tècnic necessari per al desenvolupament de la campanya.
Aquests es posaran a disposició del personal contractat a l'efecte.

•

Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general per a treballs
de prevenció d’incendis per a les ADF i el seu personal contractat.
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•

Prestar l'assessorament i l'assistència tècnica, econòmica i material necessària a
l’ADF i a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, i més concretament en els
aspectes següents:
o El seguiment i el control de la prestació del servei

Cinquè.- Responsabilitat.
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26.11, de Règim Jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les entitats signants
d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la normativa vigent en el
marc de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i a respondre
solidàriament dels possibles danys i perjudicis causats a tercers en el desenvolupament
del Pla.
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal.
La Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l'ADF Sant Quirze del
Vallès es comprometen a complir amb la normativa vigent en matèria de Protecció de
dades de caràcter personal, i més concretament amb la Llei orgànica de 15/1999 de 13
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre.
En qualsevol moment, el personal contractat que participi en el desenvolupament del Pla
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals podrà exercir els drets d’Accés,
Rectificació, Cancel·lació i Oposició (ARCO), d’acord amb la legislació vigent de protecció
de dades de caràcter personal.
Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i tractades en
el procés de selecció i contractació del personal, així com les relatives a la gestió del Pla,
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats descrites en aquest
conveni.
Setè. - Seguiment del conveni.
La Diputació de Barcelona farà el seguiment d’aquest conveni a través de la seva Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals.

Vuitè. - Vigència del conveni.
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la seva
vigència fins al dia 31 d'octubre de 2013.
El termini màxim esmentat es podrà ampliar en els supòsits que es consideri necessari
perllongar la durada de la campanya d’informació i vigilància contra incendis forestals.
Novè. - Modificació del conveni.
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació
a la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords
orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.
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Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per
totes les parts complidores, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.

Desè. - Causes de resolució del conveni.
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva
vigència en els supòsits següents:
•
•
•
•

Per mutu acord de les parts.
Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol
de les parts.
Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.
Per qualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent.

La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les entitats signants
del conveni amb un mínim de trenta dies d’antelació.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna
de les parts podrà donar lloc a la seva resolució, sens perjudici del dret al rescabalament
dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. Aquesta resolució
serà automàtica, i alliberarà la/les part/s complidora/es de seguir prestant les seves
obligacions de fer o no fer, des de la notificació practicada.

Onzè. - Règim jurídic.
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà
per les previsions sobre relacions interadministratives, de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya i, per les
normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i per la resta de la
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.

Dotzè. - Jurisdicció
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i del compliment del present
conveni, en aquells casos en què no s’assoleixi l’acord en les entitats que l’han
formalitzat, restaran sotmeses al coneixement i competència de l’Ordre Jurisdiccional
Contenciós Administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen per triplicat el present conveni,
en el lloc i data que s’assenyalen.
Barcelona,

de 2013
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___________________________________
El Vicepresident tercer i President Delegat
de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat

___________________________________
La Secretària delegada

Il·lm. Sr. dades protegides
___________________________________
El President de l'ADF Sant Quirze del Vallès

Sra. dades protegides
___________________________________
L'Alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès

Sr. dades protegides
___________________________________

Il·lma. Sra. Maria Montserrat Mundi Mas”
___________________________________

Segon .-

Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni.

Tercer .- Aprovar el document comptable d’autorització de despesa per import de
380,00 €, amb càrrec al Pressupost vigent.
Quart .-

Notificar el present acord als interessats.

9. Aprovació de les liquidacions derivades de la previsió d'obres per l'any 2013 i
garantia de reposició dels elements urbanístics d'acord amb el conveni de
col·laboració per la tramitació de les llicències urbanístiques per la instal·lació
de serveis de subministraments de gas natural en domini públic.
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 4 de desembre
de 2012, va aprovar el conveni entre Gas Natural Distribución SDG, SA i l’Ajuntament
per la tramitació de les llicències urbanístiques per la instal·lació de serveis de
subministrament de gas natural en domini públic i es va signar en data 26 de febrer de
2013.
2. En data 19 d’abril de 2013, GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA amb núm.
d’identificació fiscal A63485890 mitjançant escrit amb número de registre d’entrada
2013004829, manifestava que la previsió d’obres per l’any 2013 és de 8 obres per un
total de 280 metres lineals de canalització, 18 escomeses amb una avaluació
econòmica de 31.600 euros, que esdevé una quota de 10.701,81 €. La liquidació final
es durà a terme segons les condicions pactades pel conveni.
Així mateix a l’apartat c) de l’esmentat escrit, manifestava que GAS NATURAL
DISTRIBUCION, SDG SA presentarà un aval bancari com a garantia obligada anual,
que es dipositarà conjuntament amb la relació d’obres de canalització previstes a
realitzar durant l’exercici econòmic de l’any corrent que Gas Natural Distribucion SDG,
i serà del 80% del Pressupost d’Execució Material (PEM) calculat d’acord amb
l’avaluació econòmica. Aquesta garantia quedarà renovada per l’anualitat següent
sempre que es donin dos requisits:
-

GND aporti certificat final de les obres emès pel tècnic Director, adjuntant
fotografies de restitució dels elements d’urbanització afectats així com l’execució
dels treballs.
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-

Els serveis municipals emetin informe favorable, prèvia inspecció.

D’acord amb les condicions pactades i descrites al conveni esmentat i la previsió
d’obres per l’any 2013, Gas Natural Distribucion SDG SA haurà de presentar la
Garantia Anual per import de 25.280 euros.
3. Considerant l’informe de l’arquitecta tècnica de data 22 d’abril de 2013.
FONAMENTS DE DRET
-

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

-

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

-

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

-

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

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la previsió d’obres per l’any 2013 presentada per GAS NATURAL
DISTRIBUCION SDG, SA, d’acord amb el conveni aprovat per Junta de Govern Local de
data 4 de desembre de 2012, per a la realització de 8 obres, amb un total de 280 metres
lineals de canalització i 18 escomeses, amb un pressupost de 31.600 euros.
Segon .- Aprovar les liquidacions tributàries, derivades de la previsió d’obres per l’any
2013 realitzada per GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA, següents:
Número liquidació

Concepte

Import

201329933/0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

1.264,00 €

201329936/0

Taxa per la tramitació llicències urbanístiques –
280 metres de rasa

4.580,80 €

201329950/0

Taxa per la tramitació llicències urbanístiques –
18 cales

4.530,42 €

201329938/0

Concessió de plaques i patents

326,56 €

Tercer .- Aprovar la Garantia de reposició de paviments per l’any 2013 per import de
25.280, 00 euros que GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA haurà de dipositar a
l’Àrea d’Economia, en un termini de 5 dies hàbils, a comptar des de la data de la
notificació de la resolució.
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Quart .-

Comunicar aquesta resolució als serveis d’intervenció i Tresoreria.

Cinquè .- Notificar el present acord a GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA.

10. Assumptes sobrevinguts

10.1.

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

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el procediment municipal, junt amb la seva documentació degudament
complementada i validada pels membres de la Comissió de Gestió Informativa i
Tramitació Municipal (CGITM), que es detalla a continuació:
Serveis a les Persones
C3X404 Preinscripció a l’Escola Bressol Municipal
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.

10.2.

BASES NIT DE L'EMPRESA 2013

ANTECEDENTS DE FET
1. D’acord amb la necessitat d’establir les bases i les condicions de participació a l’acte
Nit de l’Empresa 2013 que se celebrarà el 29 de maig al Centre de Desenvolupament
Econòmic Masia Can Barra
2. Vist l’informe de la regidoria de Promoció Econòmica on es justifica els objectius i
conveniència per a la realització d’aquest acte
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar les bases i condicions de participació a la Nit de l’Empresa 2013 que
s’adjunten a continuació:
BASES REGULADORES DE LA 2a EDICIÓ DELS PREMIS NIT DE L’EMPRESA DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
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Masia Can Barra, 29 de maig de 2013
OBJECTIUS DEL CONCURS:
L’objectiu de la creació d’aquests premis és distingir a les persones físiques o jurídiques
amb activitat econòmica a Sant Quirze del Vallès que destaquen per la seva implicació i
participació en el creixement i millora del teixit empresarial local, tenint en compte les
diferents categories que es proposen per aquesta primera edició. Els
premis/reconeixements volen ésser una eina de dinamització socioeconòmica tant per la
projecció i publicitat que suposa per les empreses participants i les guanyadores, com per
la xarxa de relacions i contactes que es produeix durant i després de l’acte entre el teixit
empresarial i les entitats que participen a diferents nivells.
Primera:L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió dels Premis del
Centre de Desenvolupament Econòmic Masia Can Barra de Sant Quirze del Vallès amb
Quatre categories: premi al millor projecte d’emprenedoria, premi a l’empresa amb més
activitat exportadora, premi a l’empresa més innovadora i premi a l’empresa més
compromesa amb la responsabilitat social. Aquests premis pretenen assolir els següents
objectius:
Premiar la creació i desenvolupament de noves activitats empresarials sorgides a l’àmbit
local, distingint d’una manera especial a les iniciatives que aportin una major creació i
qualitat d’ocupació, que siguin sostenibles i amb responsabilitat social en relació a
l’entorn i territori, així com aquelles iniciatives empresarials innovadores.
La Nit de l’Empresa neix amb l’objectiu que es consolidi com un acte de suport,
reconeixement i promoció de la cultura emprenedora i empresarial del municipi i al mateix
temps fomenti la dinamització socioeconòmica de SQ.
Segona:Podran participar en la convocatòria dels Premis de la Nit de l’Empresa, d’acord
amb allò previst en aquestes bases:
CATEGORIES DE PREMIS
CATEGORIA: PREMI “Millor Projecte d’emprenedoria”
CATEGORIA: PREMI “Internacionalització”
CATEGORIA: PREMI “Innovació”
CATEGORIA: PREMI “ responsabilitat social corporativa”
Categoria Millor Projecte d’emprenedoria: per a persones emprenedores de Sant
Quirze del Vallès amb una antiguitat de negoci de menys de tres anys d’acord amb els
terminis que s’estableixen:
•

Ser major d’edat

•

Poden presentar-se als premis totes les empreses i projectes
empresarials definits amb independència de la seva forma jurídica, la
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•

seva activitat o el nombre de persones que el promouen, que tinguin
l’activitat econòmica al municipi de Sant Quirze del Vallès.
Empreses constituïdes entre el 2010 i el 2013 al municipi de SQ

Categoria Millor Projecte d’internacionalització: Distinció a aquella empresa que ha
destacat per l'evolució de la seva activitat exportadora i per la seva implantació en els
mercats exteriors.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empresa amb seu social a Sant Quirze del Vallès
Importància de l’empresa dins el nivell nacional d’exportació
Valoració de l’evolució de la tasca realitzada en prospecció o obertura de
nous mercats durant els darrers 3 anys
Assistència i participació en fires i missions comercials
Obertura de xarxes comercials a l’estranger
Països subministrats
Exportacions realitzades durant els darrers tres últims exercicis
Percentatge d’exportacions en relació a les xifres de producció o vendes
totals de l’empresa
Continuïtat amb les exportacions i inversions a l’exterior
Qualsevol altre mèrit quantitatiu o qualitatiu destacable en l’activitat
exportadora de l’empresa

Categoria Millor Projecte d’Innovació: Distinció a aquella empresa més innovadora en
qualsevol àmbit de la pime: en tecnologia, en Recursos Humans, en processos de
producció, en comercialització…..
•
•
•
•
•

Empresa amb seu social a Sant Quirze del Vallès
Originalitat del procés d’innovació i viabilitat
Capacitat del projecte de cobrir necessitats desateses
Valor afegit respecte la competència
Inversió en R+I+D

Categoria Millor Projecte de Responsabilitat Social: Distinció a aquella empresa més
respectuosa amb l’entorn social i mediambiental

•
•
•
•
•
•
•

Empresa amb seu social a Sant Quirze del Vallès
Grau de compromís amb el territori
Bon govern
Transparència
Mesures de conciliació vida laboral vida familiar
Igualtat de gènere.
Creació i qualitat d’ocupació.

Tercera: Per participar en la convocatòria caldrà que les empreses o projectes presentin
dins el termini establert (del 7 de maig al 17 de maig de 2013) la següent documentació al
correu empresa@santquirzevalles.cat :
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•

Fotocòpia del DNI del representant del projecte empresarial i en el seu cas
d’empreses constituïdes fotocòpia del CIF de la mateixa.

•

Memòria de l’empresa o projecte conforme el Model del Centre de
Desenvolupament Econòmic Masia Can Barra.

•

En el cas d’empreses constituïdes, acreditació d’estar al corrent de
compliment de totes les obligacions tributàries davant d’Hisenda i de totes les
seves obligacions de cotització davant la Seguretat Social i l’administració
local.

•

No s’admetran ni seran tinguts en compte per l’avaluació de les candidatures,
altres documents de qualsevol naturalesa, tret dels esmentats anteriorment

Quarta: Les sol·licituds de participació a la convocatòria Nit de l’Empresa SQ es
presentaran dins el termini que s’estableix (del 7 de maig all 17 de maig de 2013) en
l’acord de convocatòria dels premis, i seran admeses prèvia comprovació de la
documentació requerida en aquestes bases.
Cinquena: El jurat de la Nit de l’Empresa SQ estarà format per professionals de
contrastada experiència en cadascuna de les categories.
Sisena: Les empreses només poden presentar candidatura a una de les categories
Setena: La comunicació de la decisió del jurat i el lliurament del premis s’efectuarà en el
transcurs de l’acte públic Nit de l’Empresa, la celebració del qual serà el 29 de maig a la
Masia Can Barra. Els veredictes del jurant seran inapel·lables.
Vuitena: En tot moment la informació facilitada per les empreses o projectes serà
tractada amb absoluta confidencialitat. L’ ús de la informació facilitada estarà limitat a
l’avaluació del jurat. Durant l’acte de lliurament dels premis, es farà pública la presentació
de les empreses o projectes guanyadors.
Novena: El fet de participar presentant la documentació per tal d’optar a la concessió
d’aquests premis, suposa l’acceptació d’aquestes bases.
El Jurat resoldrà les qüestions que puguin sorgir no previstes en aquestes bases.
Desena: Les persones que vulguin assistir a l’acte de la Nit de l’Empresa hauran de
realitzar la inscripció enviant un correu electrònic a empresa@santquirzevalles.cat
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10.3.

Proposta de Pla d'Ocupació de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

ANTECEDENTS DE FET
Atesa la Resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya, EMO/2667/2011, de 7 de
novembre, per la qual s’obre la convocatòria per al 2011 de subvencions per a la
contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupació o el
subsidi d’atur, mitjançant plans d’ocupació a entitats locals.
Vist que l’atur al nostre municipi afecta a més de l’11% de la població activa i atesa la
difícil situació socioeconòmica que comporta per aquestes persones i les seves famílies
en particular i per la societat quirzetenca en general.
Atesa la necessitat de portar a terme iniciatives encaminades a minimitzar en el possible
les repercussions de la crisi econòmica, especialment en el que te a veure amb l’atur i les
situacions de vulnerabilitat i risc social que genera el problema de l’atur.
Ateses les necessitats, manifestades al Comitè de Direcció d’implementar accions no
previstes pels serveis ordinaris amb personal de plantilla ni dotades pressupostàriament,
relatives prioritàriament a:
- treballs de manteniment d’edificis municipals,
- suport al comerç i les activitats,
- suport a activitats socioculturals i participació de les entitats i associacions del municipi,
- implementació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
Atès que no es tracta, en cap cas, de contractació o nomenaments derivats de l’oferta
pública ni contractacions o nomenaments per a substitucions o interinatges sinó
d’activitats pròpies de la potestat de foment de l’administració local, en desenvolupament
de la seva autonomia, garantida per l’article 140 de la Constitució i d’acord amb l’article
71.1 del text refós de la Llei Municipal de Catalunya que estableix que “el municipi
també pot exercir activitats complementàries de les pròpies d'altres
administracions públiques i, en particular, les relatives a: g) L'ocupació i la lluita
contra l'atur.”.
Vist que l’Acord de Condicions i el Conveni Col·lectiu del personal al servei de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en la seva Disposició Addicional Segona estableix
que “El personal d’Escoles Taller, projectes d’ocupació i altres figures anàlogues,
donades les seves particulars característiques i la finalitat social que comprenen,
es regirà pels acords de constitució i per la normativa pròpia de règim intern que
per a cada cas es desenvolupi a l’expedient corresponent.”.
Vist l’Acord del Ple en sessió ordinària de data 27/05/2010 d’adhesió de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès a l’Acord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites
com a demandants d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació locals signat per la
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, i d’altra part la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya,
en els termes previstos al punt cinquè de l’esmentat acord.
Donat que es pot dotar la partida ‘Altre Personal’ amb codi 2401 2210 1430000 amb
62.076,44 euros addicionals, provinents de partides pressupostades del Capítol 1 que no
han estat esgotades segons la previsió a data 30/04/2013.
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Vist que la despesa que suposa el Pla d’Ocupació no modifica la previsió anual
pressupostària i, per tant, compleix amb la regla de la despesa, establerta a l’article 12 de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat
Financera i, així mateix, la proposta de Pla d’Ocupació no deriva d’un superàvit en la
liquidació dels pressupostos (art. 32 de la Llei orgànica 2/2012) sinó d’una redistribució de
partides .
D’acord amb els criteris dels darrers Plans d’Ocupació, establerts a partir de l’ORDRE
TRE/235/2009, de 8 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'obre la
convocatòria per al 2009 per a la concessió de subvencions per a la realització dels plans
d'ocupació i per a les actuacions de la xarxa d'orientació per a l'ocupació, el Pla Municipal
d’Ocupació de Sant Quirze del Vallès s’ajustarà al següent:
1.

S’entén per plans d'ocupació, la contractació laboral de persones aturades per
a la realització d'actuacions de caràcter temporal i d'interès general i social, de
naturalesa addicional respecte de les actuacions habituals de les entitats que
promouen els plans, per tal que els participants puguin adquirir experiència
professional i millorar la seva ocupabilitat.
2.
Els projectes hauran de ser d’interès general i social, i les seves actuacions
han de millorar la qualificació professional de les persones contractades.
3.
Les persones contractades hauran d’estar empadronades al municipi amb
una antiguitat mínima d’un any i trobar-se en situació d’atur com a demandants de
treball al Servei d’Ocupació de Catalunya.
4.
A la convocatòria es desenvoluparan els criteris de selecció per tal d'ajustar
els projectes i les actuacions a les necessitats i prioritats de la situació del mercat de
treball a Sant Quirze del Vallès i la situació de les persones demandants d'ocupació
del nostre municipi.
5.
Es vetllarà per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, de tal manera
que com assenyala la Llei 3/2007, les persones de cada sexe no superin el 60% ni
representin menys del 40%.
6.
El procediment per a la selecció dels treballadors/ores es realitzarà
conjuntament entre el Servei Local d’Ocupació i el Servei de Recursos Humans de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
7.
La modalitat de contractació a utilitzar és el contracte de treball de durada
determinada d'interès social, a temps complet o temps parcial, i en qualsevol de les
modalitats vigents.
8.
Tots els contractes tindran un període de prova de 15 dies.
9.
Els projectes de plans d'ocupació tindran una durada de 6 mesos i hauran de
finalitzar dins de l'any de l'exercici pressupostari.
10.
Durant el període de contractació, les persones contractades hauran de
realitzar un mínim de 30 hores de formació professional i ocupacional dins del còmput
de la jornada laboral.
Atès que aquesta proposta ha estat informada i consultada amb la representació sindical
de l’Ajuntament, segons consta en l’acta de la reunió Ajuntament-Sindicats de data
18/04/2013.
Vist l’informe proposta del Cap de l’Àrea de Serveis Interns i Recursos Humans de data
30/04/2013, així com els projectes presentats.

31/35

FONAMENTS DE DRET
D’acord amb l’art. 140 de la Constitució espanyola.
Atès el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’Abril, Reguladora de las Bases de Règim
Local en els seus articles 25.1 y 2.k. i l’article 66. 1.2. i 3.k. de la Llei 2/2003 de 28 d’Abril,
Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
Atès el que en relació a l’ocupació i a la lluita contra l’atur estableix l’article 71.1.g i 71.2
de la Llei 2/2003 de 28 d’Abril, Text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya.
Considerant que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès compleix els objectius que
estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’Abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, en tot al referent a la pressupostació de l’endeutament, i la regla de la
despesa.
D’acord amb la Disposició Addicional Segona de l’Acord de Condicions i el Conveni
Col·lectiu del personal al servei de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Vist l’Acord del Ple en sessió ordinària de data 27/05/2010 d’adhesió de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès a l’Acord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites
com a demandants d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació locals signat per la
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, i d’altra part la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya.
Atès que l’adopció d’un Pla d’actuació municipal – i els projectes que l’integren - és
competència de la Junta de Govern Local, d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2013000722,
de 21 de març, pel qual es va resoldre l’estructuració i les delegacions de l’alcaldessa,
integrades en el cartipàs municipal.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar un Pla d’actuació municipal d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, consistent en els següents set projectes:
Projecte de millora dels centres i instal·lacions escolars de Sant Quirze del Vallès.
Personal: 2 oficials/es d’oficis i 1 operari/ària.
Pressupost: 16.150 euros per a despeses de personal.
Projecte d’intervenció forestal en la prevenció d’incendis.
Personal: 2 operaris/àries.
Pressupost: 10.100 euros per a despeses de personal i recursos materials.
Projecte de dinamització del comerç local i activitats econòmiques.
Personal: 1 agent de comerç i activitats.
Pressupost: 5.550 euros per a despeses de personal i recursos materials.
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Projecte de dinamització del ‘Club de la Feina’ del Servei Local d’Ocupació.
Personal: 1 monitor/a d’ocupació. .
Pressupost: 5.550 euros per a despeses de personal i recursos materials.
Projecte de suport i implementació de l’Administració Electrònica.
Personal: 1 tècnic/a d’informàtic/a.
Pressupost: 5.550 euros per a despeses de personal i recursos materials.
Projecte de millora de participació ciutadana a través de la web municipal.
Personal: 1 tècnic/a d’informàtic/a.
Pressupost: 5.550 euros per a despeses de personal i recursos materials.
Projecte de dinamització sociocultural i participació.
Personal: 2 monitors socioculturals.
Pressupost: 11.100 euros per a despeses de personal i recursos materials.
Global pressupost 5 projectes:

59.550€ + Cotització empresarial S.S.

Despeses comunes en formació:

1.450€

PRESSUPOST TOTAL PAM:

61.000€ + Cotització empresarial S.S.

Segon.- Tots els contractes seran d’inserció laboral amb una durada de 6 mesos i la
jornada laboral serà del 70% de la jornada ordinària (26,25 hores de mitjana setmanal).
Dins del període de contractació, l’Ajuntament impartirà 30 hores de formació professional
i ocupacional a les persones contractades, hores que computaran com a treball efectiu.
D’acord amb el punt segon de la Resolució TRE/637/2010 les retribucions seran les
següents:
Nivell 1. Personal que desenvolupa tasques de direcció de projectes: 16.800€ de
retribució anual bruta (11.760€ en contracte del 70% jornada). El que representa un sou
brut mensual de 980€ amb la prorrata de les pagues extraordinàries.
Nivell 2. Personal que desenvolupa funcions de coordinació de tasques i/o d’equips:
15.400 € de retribució anual bruta (10.780€ en contracte del 70% jornada). El que
representa un sou brut mensual de 898,33€ amb la prorrata de les pagues
extraordinàries.

33/35

Nivell 3. Personal que desenvolupa tasques d’execució: 14.000 € de retribució anual
bruta (9.800€ en contracte del 70% jornada). El que representa un sou brut mensual de
816,66€ amb la prorrata de les pagues extraordinàries.
La finalització dels contractes comportarà una indemnització de 10 dies per any treballat.
Tercer.- Les persones aspirants a la contractació d’algun dels projectes presentats al
PAM d’Ocupació, hauran de complir els següents requisits genèrics:
-

Estar empadronades a Sant Quirze del Vallès amb una antiguitat mínima d’un any.
Constar com a aturats/des i ser demandants d’ocupació en el SOC.
Tenir la capacitat i aptituds necessàries per tal de desenvolupar les tasques pròpies
dels llocs de treball a proveir.

Els criteris de selecció hauran de tenir en compte, principalment:
-

Nivell de renda familiar.
Titulació i formació relacionada amb els llocs a proveir.
Experiència en els àmbits de treball dels llocs a proveir.

Altres criteris d’inserció laboral:
-

Mesures previstes al Pla d’Igualtat respecte del personal d’oficis.
Mesures d’integració de persones amb disminució.

El procediment de selecció consistirà en l’estudi i valoració per part del Servei Local
d’Ocupació, dels currículums presentats. Als 10 dies naturals posteriors a la publicació de
l’anunci, es constituirà un equip de selecció format per les següents persones:
-

El cap de Recursos Humans o la persona en qui delegui, el cap de Serveis
Econòmics o la persona en qui delegui i una tècnica d’ocupació. A més, per cada un
dels projectes presentats, les àrees o serveis implicats, participaran en l’equip de
selecció amb els corresponents responsables o persones en qui deleguin.

Per cada lloc de treball el Servei Local d’Ocupació haurà de seleccionar un màxim de 3
persones aspirants, les quals seran avaluades, amb els criteris especificats anteriorment,
per l’equip de selecció.
Quart.- Tot el personal contractat rebrà la següent formació:
-

Prevenció de riscos laborals (bàsic).
Recerca activa de feina.
Coneixement de l’administració pública.

El personal d’oficis, a més, rebrà formació:
-

Prevenció de riscos laborals. Equips de protecció.

Cinquè.- Autoritzar la tramitació dels documents comptables corresponents a una
Retenció de Crèdit negativa derivada d’estalvis al Capítol 1 per import de 62.076,44 euros
i una Retenció de Crèdit positiva per import total de 59.550 euros sobre la partida
pressupostària del Capítol 1 corresponent a ‘Altre Personal’, 2401 2210 1430000, a la
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qual s’imputaran les despeses retributives dels contractes laborals d’aquest PAM
d’Ocupació.
Les despeses de formació que es puguin generar, fins a un import màxim de 1.450€,
s’imputaran a la partida ‘Altres despeses de formació’ amb codi 2401 2210 1620001.
Sisè.- Publicar el present acord i les corresponents ofertes de treball al tauler d’edictes, a
la web municipal i a la xarxa local d’ocupació.

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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