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

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 18 de juny de 2013.

2. Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona, convocatòria 2013 de
l'àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació XBMQ 2013
ANTECEDENTS DE FET
1. Amb data 21 de març de 2013, la Gerència de Serveis d Educació de la Diputació de
Barcelona ens ha notificat la concessió d’un suport econòmic del programa “Suport al
servei de menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc de la convocatòria
2013 del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, amb l’objectiu de
contribuir a pal·liar la persistència de la crisi econòmica.
2. L’import atorgat al municipi de Sant Quirze és de 2.663,00 euros per a l’any 2013.
(Codi XBMQ 13/Y/91160)
3. Segons s’expressa a l’esmentada notificació s’ha de trametre, com a molt tard el 15 de
juliol de 2013, l’acceptació de l’ajut i de tots els termes de la concessió i les condicions
de la seva execució a través dels corresponents models normalitzats.

FONAMENTS DE DRET
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

-

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals a Catalunya.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar la subvenció de 2.663,00 € atorgada per l’Àrea d’Educació de la
Diputació de Barcelona, pel programa “Suport al servei de menjador de les escoles
bressol municipals”, en el marc de la convocatòria 2013 del Pla de concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona i als
Serveis Econòmics de l’Ajuntament.
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3. Atorgament gratuïtats quotes piscina municipal d'estiu de les Fonts
ANTECEDENTS DE FET
1. Amb data 19 de juny de 2013 l’equip dels serveis socials bàsics ha emes un informe
en el qual sol·liciten que es tramitin les exempcions de pagament de la quota de la
piscina municipal d’estiu de les Fonts. Es valora la situació social i econòmica de les
famílies i que estan subjectes en un pla de treball per a millorar la seva situació.
2. Amb data 20 de juny de 2013 el coordinador d’Esports ha emès informe en el qual
proposa la tramitació de l’exempció de pagament de les quotes, ja que l’ordenança
fiscal 4.11, que regula la taxa per la utilització dels béns, instal·lacions municipals i
prestació de serveis d’esports i cursets, contempla la possibilitat d’atorgar la gratuïtat o
reducció de la taxa, en atenció a raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic.
FONAMENTS DE DRET
-

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

-

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

-

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

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

protegides
protegides
protegides
protegides

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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dades
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protegides
protegides
protegides
protegides
protegides
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Segon.- Notificació aquest acord al servei de Benestar Social de l’Ajuntament.

4. Llicència d'obra major, expedient núm. OMA2012/04, per a la reforma i
ampliació d'habitatge unifamiliar
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 27 de gener de 2012, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012001160) per a la reforma i
ampliació d'habitatge unifamiliar, emplaçat a C dades protegides, núm. dades
protegides , d’aquest municipi.
2. D’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal de data 30 de juliol de 2012, abans de
la concessió de la llicència d’obres cal notificar als veïns del conjunt unitari de filera de
cases, l’inici del tràmit de l’expedient d’obres majors, incorporant el que fixen els
articles 191.2 i 191.3 del PGo vigent, fent constar que inclou la composició de volums
del projecte unitari inicial corresponent a la filera de cases.
3. Durant el període d’informació veïnal es va presentar una al·legació per part del senyor
dades protegides, veí del carrer dades protegides, núm. dades protegides de la filera
de cases, on feia constar el seu desacord en que l’execució de l’obra es realitzes
per fases, entenent que no hi havia garanties suficients per a que s’assegurés la
unitarietat de l’obra, si aquesta no s’executava conjuntament entre els dos veïns
del carrer implicats en
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l’ampliació dels mòduls de garatges ( dades protegidespropietària de l’habitatge
núm. dades protegides i dades protegides, propietari de l’habitatge núm, dades
protegides).
4. Donada la negativa dels propietaris de l’habitatge núm. 4, a realitzar conjutnament la
llicència d’obres d’ampliació dels mòduls del garatges de les dues edificacions
adjacents, o a fixar clarament, d’acord amb el que marca el planejament, les fases
d’execució en que es pot preveure l’execució unitària de l’actuació, no es va poder
continuar amb el tràmit de concessió de la llicència, quedant desestimada la seva
tramitació.
5. Mitjançant escrit de data 15 d’abril de 2013, amb número de registre d’entrada
2013004575 la senyora dades protegides va aportar la nova documentació en
relació a l’ampliació de la vivenda situada al carrer dades protegides núm. dades
protegides, desistint de l’ampliació en planta primera del mòdul de garatge, que
implicava la tramitació conjunta amb l’edificació veïna, i plantejant el manteniment de
la volumetria actual dels garatges, ampliant l’edificació únicament en planta baixa fins
on actualment es troba l’accés a la parcel·la, trasllaant l’entrada de la vivenda a la
façana de dades protegides.
6. D’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal de data 23 d’abril de 2013, del qual es
desprèn:
La qualificació urbanística és Zona de volumetria especifica, 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.
S’ha presentat la documentació demanada pels serveis tècnics municipals, desprès de
la modificació del projecte inicialment presentat, mantenint la volumetria del garatge, i
ampliant aquest volum a nivell de planta baixa, fins on actualment es troba l’accés a la
parcel·la, traslladant-se l’entrada de la vivenda a la façana de dades protegides.
D’acord amb l’article 191 del PGO, s’ha presentat l’ordenació volumètrica de la filera
de cases d’aquesta zona 6, justificant la proposta d’acord amb un projecte i amb una
imatge unitaris. L’ampliació executada manté les característiques morfològiques dels
teixits i els paràmetres uniformes de les construccions. La coberta s’acabarà amb teula
àrab, com l’existent, i els tancaments mantindran la textura i el color dels originals.
Amb l’actuació proposada, i d’acord amb el projecte presentat, no es preveu cap
afectació dels serveis existents al Carrer dades protegides, al no variar
l’alineació de l’edificació existent.
Abans de la concessió de la llicència d’obres, s’haurà de notificar als veïns del conjunt
unitari de filiera de cases, l’ inici del tràmit de l’expedient d’obres majors que inclou la
composició de volums del projecte unitari inicial corresponent a la filera de cases.
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Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de
vorera del carrer dades protegides , en el tram on està situada la parcel·la, amb
una garantia per un import de 750,00 euros.
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 601,60 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.
7. D’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal de data 13 de juny de 2013, en el qual
es dona resposta a les al·legacions presentades pel senyor dades protegides.
8. Considerant l’informe jurídic de data 24 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
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 .- Resoldre les al·legacions presentades pel senyor dades protegides, en
data 21 de maig de 2013, amb número de registre d’entrada 2013006063,
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d’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal de data 13 de juny 2013, annex a la
present resolució, en el sentit següent:
Segon .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2012/000004 a dades protegides
per a la reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar a C dades protegides, d’aquest
municipi amb subjecció a les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se
li uneix com a annex.
Tercer .- 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.
Quart .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

Cinquè .- 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.
Sisè .tercers.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de

Setè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

201329866 / 0

Concessió de Plaques i patents

201329867 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201329868 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Import
12,56 €
1387,21 €
589,57 €

Vuitè .Comunicar que caldrà dipositar als Serveis Econòmics municipals les
garanties / dipòsits següents, previ a la recollida de la placa d’obres i inici de les obres:
1-Reposició de la urbanització del tram de vorera del carrer dades protegides , en
el tram on està situada la parcel·la per import de 750,00 euros.
2- Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), per
import de 601,60 euros.
Novè .-

Notificar el present acord als interessats.

5. Llicència d'obra major. Exp. OMA2013/08, per a la construcció de planta altell
destinada a oficies en nau industrial
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ANTECEDENTS DE FET
1. En data 15 d'abril de 2013, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2013004612) per a la construcció de
planta altell destinada a oficies en nau industrial, emplaçat a C dades protegides, núm.
dades protegides , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 12 de juny 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 Naus aïllades, Industrials antigues (clau 5a-11), segons
el text refós de la revisió del PGO 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.
La parcel·la on està ubicada la nau existent és la resultant de la parcel·lació del Pla
Parcial del Sud-Oest, que definia les parcel·les de tota l’illa.
La parcel·la on hi ha la nau del carrer dades protegides és discontinua
i
segons la parcel·lació aprovada està formada per dues peces A i B amb una
superfície total de 3.825 m2. Tenint en compte la superfície de la parcel·la, tot
i que un part de l’edificació es troba en volum disconforme, la construcció de
l’altell és admissible, ja que la superfície que es vol legalitzar d’ampliació no supera la
màxima edificable.
El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte executiu s’ajusta a
la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació, s’ha aportat la
documentació demanda en el requeriment fet de data 2 de maig de 2013.
1. S’ha presentat el projecte ambiental corresponent a l’activitat, que s’ha de tramitar
prèvia o simultàniament a la llicència d’obres, d’acord amb l’article 77 del Reglament
d’obres i serveis, incloent la següent documentació:
−
−

S’ha justificat la classificació de l’activitat d’acord amb la llei 20/2009 de prevenció
i control ambiental de les activitats. El projecte estarà revisat per l’enginyer
municipal.
S’ha justificat en el projecte d’obres i en el projecte d’activitats el compliment de la
Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis. Caldrà incorporar en l’expedient
del règim de comunicació de l’activitat la conformitat de l’enginyer municipal.
El projecte justifica les prestacions definides en el Document bàsic Seguret en
cas d’Incendi del codi Tècnic (CTE DB SI).

L’ activitat es troba inclosa en l’annex 2, Establiments industrials sotmesos al control
preventiu de l’Administració de la Generalitat, de la llei 3/2010, del 18 de febrer, de
prevenció d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. D’acord amb
la justificació del tècnic autor del document, no és necessari trametre el projecte a la
Regió d’Emergències Metropolitana Nord, per tal de que bombers verifiqui
l’acompliment de la normativa vigent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, al
tractar-se d’una activitat amb una superfície inferior a 1500 m2 i amb una tipologia
tipus AH i un risc baix d’acord amb les definicions establertes pel reglament de
seguretat contra incendis en estabilients industrials, aprovat pel Reial Decret
2267/2004, de 3 de desembre.
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−

El projecte d’obres inclou els plànols de totes les instal·lacions necessàries per al
desenvolupament de l’activitat: Instal·lacions elèctriques, de fontaneria, de clima,
etc, així com el seu pressupost .

2. L’activitat de la nau industrial d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, si està subjecta al règim de
comunicació, aquesta 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.
Un cop acabades les obres, el titular haurà de presentar tota la documentació de
l’activitat i comunicar la seva obertura aportant tots els certificats finals subjectes a
reglamentació especifica:
−
−
−
−
−
−

Certificat emès pel tècnic director conforme la instal·lació s’ha finalitzat i
aquesta coincideix amb la descrita al projecte aportat.
Contracte de lloguer dels elements de protecció i extinció d’incendis.
Butlletí i carpeta segellada per l’ EIC corresponent de la instal·lació elèctrica.
Certificat de posta en marxa de totes aquelles instal·lacions amb reglamentació
especifica.
Contractes de recollida de residus amb empreses autoritzades
Permís d’abocament del Consorci per a la defensa de la Conca del Riu Besós
de la connexió amb la xarxa municipal de clavegueram, en el cas de que en la
tramitació de l’obertura de l’activitat es detectes la producció de residus que ho
requerissin.

3. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de
vorera del carrer dades protegides, en el tram on està situada la parcel·la, amb el
dipòsit d’un aval bancari d’un import de 840,00 €.
Si la parcel·la no disposa de connexió a la xarxa general de clavegueram, la nova
connexió s’haurà d’incloure en la documentació de l’ as-built del projecte d’execució
de l’obra a presentar, i haurà de complir les següents condicions:
1. Sempre que sigui possible la connexió serà a la part mes baixa de la xarxa de
clavegueram i mai el tub secundari s’introduirà en el principal. 2. A la memòria es farà
constar el material de la connexió, definir el diàmetre de la connexió, les capes de
compactació (el reblert de a rasa s’executarà amb material granular de tot-u-natural
compactat al 98 % del PM), el tall de l’asfalt s’executarà amb disc i es reposarà el
paviment de la calçada en un franja de 1 m. a banda i banda del tub i de l’amplada de
tot el carrer en el tram afectat. 3. Durant l’execució de les obres de connexió del
clavegueram caldrà garantir la circulació rodada i de vianants, caldrà disposar de les
corresponents proteccions i senyalitzacions segons el previst per l’estudi de seguretat
i el pla de seguretat aprovat i d’acord amb la policia local.
4. 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.
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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.
5. 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 17/06/2013.
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:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2013/000008 a dades
protegides per a la construcció de planta altell destinada a oficies en nau industrial 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.
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Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, dos anys per a acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i
divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el termini per a iniciar
o executar l’obra, la llicència caducarà.
Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

201331923 / 0

Concessió de Plaques i patents

201331924 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201331925 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Setè .-

Import
12,56 €
2.229,65 €
947,60 €

Notificar el present acord als interessats.

6. Llicència d'obra major. Exp. OMA2013/009, per a la construcció d'una piscina al
carrer dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 18 d'abril de 2013, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2013004760) per a la construcció
d'una piscina, emplaçat a C dades protegides , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 12 de juny 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 Illes de Cases, Illes Tradicionals (clau 1a), 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. S’ha aportat la documentació demanada en el requeriment fet en
data 30 d’abril de 2013. Durant la realització de les obres no s’alterarà el nivell de
terres actual de la parcel·la i el recinte de la depuradora es construirà enterrat.
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-

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 €., a
retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.

Si la piscina no disposa de connexió a la xarxa general de clavegueram, s’haurà de
tramitar la corresponent llicencia d’obra menor per executar la nova connexió. La
connexió haurà de complir les següents condicions: 1. Sempre que sigui possible la
connexió serà a la part mes baixa de la xarxa de clavegueram i mai el tub secundari
s’introduirà en el principal. 2. A la memòria es farà constar el material de la connexió,
definir el diàmetre de la connexió, les capes de compactació (el reblert de a rasa
s’executarà amb material granular de tot-u-natural compactat al 98 % del PM), el tall
de l’asfalt s’executarà amb disc i es reposarà el paviment de la calçada en un franja
de 1 m. a banda i banda del tub i de l’amplada de tot el carrer en el tram afectat. 3.
Durant l’execució de les obres de connexió del clavegueram caldrà garantir la
circulació rodada i de vianants, caldrà disposar de les corresponents proteccions i
senyalitzacions segons el previst per l’estudi de seguretat i el pla de seguretat aprovat
i d’acord amb la policia local.
-

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 438,73 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.

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 17/06/2013.
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 OMA2013/000009 a dades protegides
per a la construcció d'una piscina a C dades protegides, d’aquest municipi, amb
subjecció a les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se li uneix com a
annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

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

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201331929 / 0

Concessió de Plaques i patents

201331930 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

284,00 €

201331931 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Setè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.
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7. Llicència d'obra major. Exp. OMA2013/014, per a la construcció d'una piscina a
l'dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 27 de maig de 2013, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2013006336) per a la construcció
d'una piscina, emplaçat a dades protegides , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 12/06/2013 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
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 600,00 €.,
a retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.

Si la piscina no disposa de connexió a la xarxa general de clavegueram, s’haurà
de tramitar la corresponent llicencia d’obra menor per executar la nova connexió.
La connexió haurà de complir les següents condicions: 1. Sempre que sigui
possible la connexió serà a la part mes baixa de la xarxa de clavegueram i mai el
tub secundari s’introduirà en el principal. 2. A la memòria es farà constar el
material de la connexió, definir el diàmetre de la connexió, les capes de
compactació (el reblert de a rasa s’executarà amb material granular de tot-unatural compactat al 98 % del PM), el tall de l’asfalt s’executarà amb disc i es
reposarà el paviment de la calçada en un franja de 1 m. a banda i banda del tub i
de l’amplada de tot el carrer en el tram afectat. 3. Durant l’execució de les obres
de connexió del clavegueram caldrà garantir la circulació rodada i de vianants,
caldrà disposar de les corresponents proteccions i senyalitzacions segons el
previst per l’estudi de seguretat i el pla de seguretat aprovat i d’acord amb la
policia local.
-

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 407,00 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 17/06/2013.
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 OMA2013/000014 a dades protegides
per a la construcció d'una piscina a dades protegides, núm. dades protegidesd’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

201331926 / 0

Concessió de Plaques i patents

201331927 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

356,43 €

201331928 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Setè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

8. Renúncia de la llicència d'obres majors. Exp. OMA2010/043 per a la construcció
d'un habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat a la dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 23 de desembre de 2010, dades protegides va sol·licitar a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística amb registre d’entrada número
2010016702, per la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat a dades
protegides, d’aquest municipi.
2. Mitjançat acord de Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2013 es va atorgar la
llicència d’obres majors núm. OMA2010/000043.
3. En data 15 de gener de 2013, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès l’arxiu del procediment, atès que va sol·licitar una llicència
posterior amb un nou projecte, que no li siguin cobrades taxes ni cap impost
derivat de la llicència atorgada en el present procediment, per considerar que es
tracta d’una modificació o substitució de l’anterior.
4. El dia 30 de gener de 2012 la Lletrada de l’Àrea de Territori ha emès informe en el qual
s’informa favorablement la petició de renúncia realitzada per la senyora dades
protegides dels drets derivats de la llicència d’obres atorgada per
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la Junta de Govern Local del dia 6 de juny de 2011, per a la construcció d’un
habitatge familiar a la dades protegides, d’aquest municipi.
5. En data 13 de juny de 2013 l’arquitecte municipal ha emès informe del qual es desprèn
que cal iniciar tràmit de la sol·licitud de renúncia de l’expedient de la llicència d’obres
majors OMA2010/000043, comunicada en data 11 de febrer pel cap d’Àrea al
departament d’intervenció i procedir a informar respecte a l’anulació de la liquidació del
ICIO corresponent al projecte corresponent a l’expedient 43/10, amb pressupost
d’execució material de 670.000 euros i que no s’ha executat.
6. D’acord amb l’informe d’intervenció de data 25 de juny de 2013, del qual es desprèn:
L’article 102 del Text Refós de la LIei Reguladora de les Hisendes Locals estableix
que l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres “se devenga en el momento
de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la
correspondiente licencia”.
Acreditat mitjançant informe de l’Arquitecte municipal de tretze de juny de 2013 que
les obres en qüestió no han estat iniciades, procedeix l’anul·lació de la liquidació
número 201130749 de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres; havent
de finalitzar la via executiva iniciada per al seu cobrament.
Quan a la taxa d’obres, l’article 6 de l’Ordenança Fiscal que la regula, preveu que la
seva meritació es produeix quan s’inicia l’activitat municipal que constitueix el fet
imposable, entenent-se iniciada en la data de presentació de la sol·licitud de la
llicència urbanística.
Per la seva parat, el punt tercer de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal, regula que “Una
vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva
denegació, concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la
renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o
s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades”.
Per tant, la liquidació 201130750 d’aquesta taxa va ésser practicada correctament.
Per la seva banda, l’article 2 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les plaques
estipula que el fet imposable està determinat pel Iliurament o concessió de plaques,
patents o altres distintius anàlegs, exigits per qualsevol reglamentació municipal.
Correspondrà per tant l’anul·lació de la liquidació 201130748 si no s’ha produït
aquest lliurament.
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RÈGIM JURÍDIC
-

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 2.5, reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres.

-

Ordenança fiscal 4.2, reguladora de la Taxa sobre la concessió de plaques.

-

Ordenança fiscal 4.3, reguladora de la Taxa per la tramitació de llicències
urbanístiques.

DISPOSICIONS
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Declarar la renúncia de la llicència d’obres OMA2010/000043, concedida a
dades protegides en data 6 de juny de 2011, per a la construcció d'habitatge
unifamiliar aïllat a la dades protegides, d’aquest municipi.
Segon .- Anul·lar la liquidació núm. 201130749, en concepte d’impost sobre
construccions, Instal·lacions i obres per import de 26.800 euros de principal més el 5 %
de recàrrec de la via de constrenyiment, 1.340 euros, que fa un total de 28.140 euros.
Tercer .- Anul·lar la liquidació núm. 201130748 en concepte de concessió de plaques i
patents per import de 11,83 euros de principal més el 5 % de recàrrec de la via de
constrenyiment, 0,59 €, que fa un total de 12,42 euros.
Quart .Establir que la liquidació núm. 201130750, en concepte de Taxa per a la
tramitació de llicències urbanístiques va ésser practicada correctament, d’acord amb
l’article 6 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la tramitació de llicències
urbanístiques.
Primer .-

Comunicar el present acord als Serveis Econòmics municipals.

Segon .-

Notificar el presents acord a l’interessat.

9. Conveni amb SQ Animàlia de prevenció de la zoonosi i vigilància de les
colònies pel 2013

ANTECEDENTS DE FET
1. Sant Quirze del Vallès compta amb un important nombre d’animals domèstics, alguns
dels quals, com els gats, viuen en colònies als carrers del municipi. La normativa de
protecció dels animals estableix l’obligatorietat de prestar a la fauna, inclosa la
domèstica, un tracte digne del qual queda expressament exclòs el sacrifici excepte per
motius sanitaris.
2. L'Ajuntament i l’Associació per a la protecció i defensa dels animals de Sant Quirze –
SQ Animàlia col·laboren des de fa anys en la vigilància i atenció dels animals que
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viuen al carrer, específicament dels gats, intentant compatibilitzar el compliment de la
normativa protectora amb les condicions sanitàries de les vies públiques per tal de
prevenir les zoonosis, malalties provocades pels animals.
3. Les colònies de gats rodamón controlades existents al municipi són la del camí del
carrer de la Muntanya, la de can Casablanques, la de Sant Quirze centre, la del Poblesec, la de les Fonts i la de Castelltort.
4. L’atorgament de la subvenció s’acull al supòsit de concessió directa previst a l’article
22.2.c de la llei 38/2003, General de Subvencions, atès que la protecció i control de les
colònies d’animals rodamón es considera matèria d’interès públic i que l’Associació per
a la Protecció i Defensa dels Animals de Sant Quirze - SQ Animàlia desenvolupa
tasques concretes i específiques sobre aquesta qüestió en compliment de la normativa
de protecció dels animals.
5. Considerant l’informe del Tècnic municipal de Medi ambient de data 27 de maig de
2013.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Declarar la protecció i control de les colònies d’animals rodamón matèria
d’interès públic d’acord amb l’article 22.2.c de la llei 38/2003, General de Subvencions pel
qual la subvenció s’acull al supòsit de concessió directa.
Segon .- Aprovar el contingut del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès i l’Associació per a la protecció i defensa dels animals de Sant Quirze –
SQ Animàlia següent:
“CONVENI PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE LA DEFENSA
DELS ANIMALS ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS I
L’ASSOCIACIÓ SANT QUIRZE ANIMÀLIA
A Sant Quirze del Vallès, el 18 de juny de 2013
ES REUNEIXEN:
D’una part, la Senyora MARIA MONTSERRAT MUNDI I MAS, Alcaldessa de l’AJUNTAMENT DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS (en endavant “l’Ajuntament”), en nom i representació de
l’esmentat ens local, amb domicili a Plaça de la Vila, 6, 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS i
NIF P0823800H.
De l'altra, la Senyora dades protegides representant de l'ASSOCIACIÓ PER A LA PROTECCIÓ I
DEFENSA DELS ANIMALS DE SANT QUIRZE – SQ ANIMÀLIA (en endavant “l’Associació”), en
nom i representació de l'esmentada entitat, inscrita al Registre de la Direcció General
de Dret i d'Entitats Jurídiques, amb domicili a Sant Quirze del Vallès, C/dades
protegides i NIF dades protegides.
Les parts, en la qualitat en que intervenen, es reconeixen mútua capacitat legal per
formalitzar el present conveni i
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MANIFESTEN:
I.

Sant Quirze del Vallès, com la resta dels nuclis urbans del nostre país, compta amb
un important nombre d’animals domèstics, alguns dels quals, com els gats, viuen en
colònies als carrers del municipi. La normativa de protecció dels animals estableix
l’obligatorietat de prestar a la fauna, inclosa la domèstica, un tracte digne del qual
queda expressament exclòs el sacrifici excepte per motius sanitaris.

II.

Per aquests motius, l'Ajuntament i l’Associació volen col·laborar per a l’atenció dels
animals que viuen al carrer, específicament dels gats, per tal de compatibilitzar el
compliment de la normativa protectora amb les condicions sanitàries de les vies
públiques.

Per tot això, les parts acorden formalitzar el present Conveni que es regirà per les
següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’Ajuntament atorgarà una subvenció a l’Associació per tal que pugui afrontar
les despeses d’alimentació i d’altres relacionades necessàries per al compliment de la
normativa de protecció dels animals, per un valor total de 7.000,00 €.
SEGONA.- L’Ajuntament ajudarà a realitzar amb personal propi, quan sigui necessari,
tasques de captura, identificació i transport dels animals als centres veterinaris o a les
colònies controlades.
TERCERA.- L’Associació, mitjançant el seu voluntariat, realitzarà tasques de seguiment,
identificació, captura, alimentació i transport dels animals als centres veterinaris o a les
colònies controlades.
QUARTA.- L’Associació portarà un registre de cada actuació o incidència i especialment de
les que comportin despesa econòmica, mitjançant documents, factures i rebuts, als
efectes de justificació de les subvencions. Aquesta informació es trametrà periòdicament
a l’Ajuntament per a la seva validació. L’Associació vetllarà per l’acompliment de la
normativa vigent a les colònies, en especial la llei de protecció dels animals.
CINQUENA.- L’Ajuntament i l’Associació col·laboraran per al desenvolupament d’activitats
socials i ciutadanes que donin a conèixer les actuacions conjuntes de protecció dels
animals i la lluita contra els maltractaments.
SISENA.- S’establirà un pla de treball per poder assolir els objectius en matèria de
protecció dels animals i que pugui ser assumit i portat a terme de forma conjunta per
l’Ajuntament i l’Associació.
SETENA.- L’Ajuntament i l’Associació realitzaran la difusió de les activitats que es
desenvolupin mitjançant eines que podran incloure l’elaboració d’un web on es
promocionin les activitats que es desenvolupin i que sigui un portal de serveis i punt de
trobada de totes les persones vulguin participar.
VUITENA.- Aquest Conveni serà vigent fins al 31 de desembre de 2013.
I perquè consti i en prova de la seva conformitat entre les parts, se signa aquest
document per triplicat i a un sol efecte, al lloc i data assenyalats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

MARIA MONTSERRAT MUNDI I MAS

Per l’Associació

dades protegides
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Alcaldessa

Tercer .-

REPRESENTANT”

Facultar a l’alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni.

Quart .Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació de la
despesa (ADO) que se’n derivi d’aquest conveni, per import de 7.000,00 € amb càrrec a
la partida 1300/1720/4800000 Subvencions Medi Natural i Prevenció del pressupost
vigent.

10. Assumptes sobrevinguts

10.1.

Ratificació conveni amb la UAB per a la realització de pràctiques
externes

ANTECEDENTS DE FET
Atesa la proposta de cooperació educativa per a la realització de pràctiques formatives
del funcionament de les Administracions Municipals, dins del Conveni marc subscrit entre
la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb allò establert als articles 303 i següents del Decret 179//1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Ratificar el conveni específic de cooperació educativa per a la realització de
pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores pel còmput de crèdits, entre
la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que
literalment diu:
“REUNITS
D’una part, el senyor dades protegides, Rector Magnífic de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), amb NIF dades protegides , amb domicili a campus universitat, s/n,
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), en ús de les facultats atribuïdes per l’article
m) dels
75,
lletra Estatuts de la UAB, les quals exerceix en virtut del seu nomenament com a
rector, d’aquesta universitat pel Decret de la Generalitat de Catalunya 64/2012, de 12 de
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juny, i en el seu nom, segons la resolució de 22 de febrer de 2010, per
la subscripció de convenis de cooperació educativa amb empreses i
per a la realització de pràctiques externes pel còmput de crèdits,
protegides, Coordinador del Grau en Dret de la Facultat de Dret
Autònoma de Barcelona.

la qual s’autoritza
altres institucions
el senyor dades
de la Universitat

D’una altra part, el/la senyor/a Montserrat Mundi i Mas, com a Alcaldessa, en nom i
representació de l’entitat col·laboradora Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
domiciliada a Pl. de la Vila, 6 de Sant Quirze del Vallès 08192, amb NIF P-08238000-H.
I, d’una altra part, el/la senyor/a dades protegides, amb DNI/passaport dades
protegides, estudiant de Llicenciatura de Dret a la Facultat de Dret.
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest conveni i
MANIFESTEN
1. Que, en el marc del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, publicat el BOE
de 10 de desembre de 2011, núm. 297, es regulen les pràctiques acadèmiques
externes dels estudiants universitaris.
2. Que en data 11/06/2012 la Universitat Autònoma de Barcelona i l’entitat
col·laboradora Ajuntament de Sant Quirze del Vallès van subscriure un conveni
marc de cooperació educativa universitat-empresa per a la realització de
pràctiques acadèmiques externes per al còmput de crèdits.
3. Que la conveniència que els estudiants combinin la seva formació acadèmica amb
la pràctica professional és palesa en el pla d’estudis de la titulació Llicenciatura de
Dret.
4. Que, en compliment del reial decret esmentat, per al desenvolupament del
conveni marc subscrit entre la Universitat i l’entitat col·laborada i d’acord amb el
pla d’estudis esmentat, les parts subscriuen aquest conveni i
ACORDEN
Primer. L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions sobre les quals s’han de
desenvolupar les pràctiques acadèmiques externes que l’estudiant ha de dur a terme per
a la seva formació a l’entitat col·laborada.
L’estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques de conformitat amb el projecte
formatiu detallat a l’annex 1 d’aquest conveni, en el qual s’inclouen els objectius
educatius i les activitats que cal desenvolupar. Mitjançant la signatura d’aquest conveni
l’estudiant declara, expressament, conèixer i acceptar el contingut de l’esmentat projecte
formatiu.
Segon. 1. La durada de les pràctiques s’estableix des del dia 8 de juliol de 2013 fins al
dia 8 d’agost de 2013, amb horari entre les 9h i les 13h hores, de dilluns a divendres (1).
2. El nombre dels crèdits que obtén l’estudiant per la seva estada de pràctiques a l’entitat
col·laboradora és el què s’estableix al pla d’estudis corresponent.
3. El nombre d’hores total de l’estada de pràctiques externes és de 120, d’acord el que
estableix l’article 5.2, del Reial decret 1707/2011.
4. L’estada de pràctiques té lloc a Sant Quirze del Vallès, Pl. de la Vila, 6.
5. L’estudiant té dret al règim de permisos recollit en el conveni marc de data 11/06/2012
subscrit entre la Universitat i l’entitat col·laborada, del qual se li facilita una còpia perquè
en tingui coneixement.
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L’estudiant ha d’informar a l’entitat col·laborada amb prou antelació d’aquelles absències
que siguin previsibles i ha de presentar els justificants corresponents.
Les hores de practiques que no s’hagin pogut dura terme a causa d’un permís poden
comportar una ampliació de la data d’acabament de l’estada de pràctiques equivalent al
temps gaudit al permís, sempre que aquesta ampliació es comuniqui amb anterioritat a la
finalització del període inicialment pactat a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Tercer. L’entitat col·laboradora designa com a persona tutora Helena Muñoz, que ha de
vetllar per la formació de l’estudiant i ha de fixar el pla de treball segons el projecte
formatiu.
Quart. L’estudiant es compromet a incorporar-se a l’entitat col·laboradora en la data
acordada, a complir els horaris previstos i a respectar les normes fixades per l’entitat
col·laboradora, així com a mantenir amb la persona tutora la relació necessària per a
aconseguir el desenvolupament de l’estada de pràctiques.
Així mateix, l’estudiant es compromet a tractar amb absoluta confidencialitat la informació
interna de l’entitat col·laboradora on desenvolupa l’estada de pràctiques i a guardar secret
professional sobre les seves activitats, tant durant l’estada com un cop l’hagi finalitzat.
Cinquè. L’estudiant ha de percebre de l’entitat col·laboradora la quantitat de 0 €/hora
(sotmesa a una retenció mínima del 2% d’IRPF de conformitat amb el Reial decret
0439/2007, de 30 de març), en concepte d’ajut a l’estudi, que se li ha de satisfer segons
s’acordi antre les dues parts.
Sisè. Un cop finalitzada l’estada de pràctiques, l’estudiant ha d’elaborar una memòria
final segons el model establert per la Universitat disponible a la web de la Universitat
(http://uab.cat/).
En el cas que la persona tutora interna de la Universitat i la persona tutora designada per
l’entitat col·laboradora acordin la necessitat que l’estudiant elabori un informe intermedi,
l’estudiant ha de lliurar aquest informe intermedi a la Universitat Autònoma de Barcelona,
en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la superació de la meitat del temps
d’estada de pràctiques i de conformitat amb el model d’informe disponible a la web de la
Universitat.
Setè. De conformitat amb l’article 7 del Reial decret 1707/2011, en la data de signatura
d’aquest conveni l’estudiant acredita que té subscrita una pòlissa d’assegurança
d’accidents de responsabilitat civil.
Vuitè. L’incompliment dels termes establerts al present conveni, als annexos, al conveni
marc a l’empara del qual se subscriu i/o a les disposicions legalment aplicables, s’ha de
comunicar a la Facultat Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona amb una antelació
mínima d’una setmana, amb la voluntat de rescindir anticipadament el present conveni.
Així mateix, la Universitat pot rescindir unilateralment aquest conveni si detecta que
alguna de les parts incompleix els acords i la normativa aplicable.
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Novè. Aquest conveni se subscriu a l’empara del que disposa el Reial decret 1707/2011,
de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques externes dels estudiants
universitaris, al qual queda sotmès en totes les seves estipulacions.
Desè. Les parts acorden que, en tot allò que no estigui expressament regulat en aquest
conveni, és aplicable el que disposa el Conveni marc de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques acadèmiques externes per al còmput de crèdits de data
11/06/2012.
Amb la signatura d’aquest conveni, la Universitat lliura una còpia del conveni marc abans
esmentat a l’estudiant, el qual declara expressament conèixer-ne i acceptar-ne tots els
termes.
(1). ESPECIFICACIÓ DE L’HORARI I CALENDARI EN CAS DE SER DIFERENTS:
D’acord al màxim d’hores de pràctiques i entre les dates establertes, l’entitat
col·laboradora i l’alumne podran pactar en el moment de la signatura del present conveni,
fent-lo constar per escrit, una especificació d’horari diferent, sempre que s’acompleixin les
prescripcions del RD 1707/2011 així com altres normes d’aplicació general sobre jornada
i descans, sent nul·la tota renúncia per part de l’alumne als drets reconeguts a la
normativa vigent.”

10.2.

Acceptació recurs econòmic "Finançament de l'àmbit de benestar
social" 2013 de DIBA

ANTECEDENTS DE FET
Vist que en data 31 de maig de 2012 es va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015” que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general.
Vist que en data 21 de març de 2013 es va aprovar el Catàleg de concertació de l’any
2013, del seu Règim regulador i de la convocatòria per a la concessió de recursos.
Atès que al Catàleg 2013 es preveu el fons de prestació “Finançament de l’àmbit de
benestar social” que es caracteritza per tractar-se de suports econòmics calculats en
base a l’aplicació proporcional de criteris objectius que recullen les característiques
socioeconòmiques i territorials dels ens adherits al Protocol general del Pla de
Concertació
Atès que el servei de Benestar i Família del municipi de Sant Quirze del Vallès es troba
adherit al Protocol general del Pla de Concertació de l’any 2013 de la Diputació de
Barcelona.
Atès que els Ajuntaments de la província de Barcelona tenen garantida una dotació
econòmica destinada al suport de Serveis Socials.
Atès que aquests ajuts s’estableixen en funció del tram poblacional corresponent al
municipi i que la ràtio establerta és de 2,50 euros per habitant per als municipis de
10.000 a 19.999 habitants.
FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003 General de Subvencions.
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Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials, concretament en el títol III –Règim
competencial i organitzatiu-, art 32 quan parla de les competències dels ens locals
supramunicipals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la concessió del recurs econòmic de la Diputació de Barcelona, per
import de 47.485,00 € pel “Finançament de l’àmbit de benestar social” de Sant Quirze del
Vallès.
Segon .- Comunicar l’acceptació del suport així com de tots els termes de la concessió
i les condicions de la seva execució, mitjançant el model normalitzat a la Diputació de
Barcelona.

10.3.

Aprovació programació de la Festa Major 2013 i propostes de despesa
de pagaments a justificar

ANTECEDENTS DE FET
La regidoria de Cultura té com a objectiu promoure les celebracions de caire popular i
impulsar la participació de la població en les Festes tradicionals, com ara la Festa Major,
que aquest any esdevindrà els dies 29, 30, 31 d’agost i 1 i 2 de setembre.
Amb la voluntat de satisfer al màxim les expectatives ciutadanes, s’han programat actes
de diferents vessants lúdiques, com ara activitats tradicionals, culturals, esportives,
infantils, entre d’altres.
En aquesta edició i aprofitant la temporada estival, una part important de la programació
de Festa Major es concentrarà en el representatiu espai verd de lleure dels ciutadans del
poble, el Parc de les Morisques. Una altra part del programa es desenvoluparà en altres
espais ja tradicionals en aquesta Festa, com són els exteriors del Centre Cívic Can Feliu
al Parc de Can Feliu, o en nous espais com la Plaça d’Anselm Clavé.
Ja en relació a l’agenda de Festa Major, s’ha programat pel dia 29 d’agost la recepció
institucional de Festa Major a la Masia Can Barra. El divendres arrencarà amb
l’espectacle del popular animador infantil RAH-MON ROMA i el seguirà el pregó, que
culminarà amb el cercavila musical a càrrec de la Trinxera de Galliners, el grup de
percussió Batukatumba i Els Gegants i Grallers de Sant Quirze, que animarà i
acompanyarà als ciutadans al sopar popular que obre la festa a l’exterior del Centre Cívic
can Feliu.
I ja situats en aquest entorn, començaran els actes de la primera nit de Festa Major, amb
el grup de versions “Los 80 Principales”.
Dissabte al matí es despertarà amb el MERCAT ECOLOGIC DEL VALLÈS que restarà
ubicat a la Rambla de Lluís Companys durant tot el dia. Al voltant del parc tindran lloc tot
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un seguit d’activitats esportives. A l’avinguda de Pau Casals es realitzarà una Cursa
d’Andròmines i tot seguit, a la plaça d’Anselm Clavé hi haurà una Guerra d’AIGUA i una
festa de l’escuma, a càrrec de l’Associació Cultural ELS MANDUKOS.
El mateix dissabte a la tarda, es duran a terme les partides simultànies d’escacs a la
rambla de Lluís Companys.
S’obrirà la tarda amb ELS CASTELLERS DE SABADELL, a la plaça d’Anselm Clavé.
També per la tarda, es durà a terme el cercavila dels Gegants i Grallers de Sant Quirze i
deu colles convidades, que després de la plantada i parlaments pertinents, duran a terme
el recorregut anunciat al programa finalitzant al Parc de Les Morisques, on faran
lliurament d’obsequis i la ballada final de colles. A la Patronal, l’Associació Amics de la
Música oferirà una audició musical i, tot seguit, Sant Quirze per la Independència
celebrarà un cine-fòrum.
Ja a la nit, l’AA.VV de l’avinguda de Can Pallàs s’encarregarà de coordinar la projecció de
la pel·lícula BRAVE , dintre de la sessió de cinema a la fresca. A les 21:30, a la Masia
Can Feliu, just davant del local dels Diables de Sant Quirze, arrencarà el CORREFOC.
Finalment, dissabte a la nit, la plaça d’Anselm Clavé acollirà els concerts de Núria
GRAHAM i The MAMZELLES.
El diumenge de Festa Major, la regidoria d’esports organitza la tradicional Cursa Popular.
Així mateix, a les 10 del matí s’iniciarà una MASTERCLASS de SPINNING al Parc de Les
Morisques . A partir de les 11 del matí els nens i nenes que s’apropin al Parc de les
Morisques podran jugar un conjunt de jocs populars sota la temàtica d’una granja. També
hi haurà un racó de maquillatge, un espai de jocs per als més petits i un circuit de mini
golf. També hi haurà la tercera exhibició de cotxes d’època, un taller de coeducació a
càrrec de les entitats de dones del poble i una exhibició de vol circular a càrrec de Sant
Quirze Model Club. I, com ja es tradició en aquest poble, a la 13h tindrem una actuació de
la Cobla Ciutat de Girona, per a totes aquelles persones que vulguin ballar sardanes a la
plaça de la Vila.
D’ 11 a 14h es realitzarà el Taller infantil “Crea la teva arma de Soft-Combat” a càrrec de
OTAKU, amb autorització obligatòria dels pares.
Durant la tarda, a les 17.30 hores, al Parc de les Morisques se celebraran una exhibició
de dansa de l’Espai de Dansa Sant Quirze, una exhibició i taller familiar de COUNTRY,
un concurs de dibuix de Festa Major a càrrec de Lanume Atac d’Art i, els més atrevits,
podran baixar pel parx a dins d’una pilota ZORB. A partir de les 18.30 la SOCIETAT
CORAL IL·LUSTRACIÓ ARTÍSTICA oferirà el seu tradicional concert a la plaça d’Anselm
Clavé i seguidament la BELLA QUIRZE BAND delectarà als assistents amb un concert de
gospel .
Tot seguit , a les 21.30 h i en el marc incomparable del Parc de Les Morisques seguirà
animant el concert de “Menaix a Trua”, grup de l’ex cantant dels “Ja t’ho diré”, CRIS
JUANICO.
Mes tard, la nit del diumenge tancarà als exteriors del centre cívic Can Feliu amb un
concert a càrrec del popular grup BLAUMUT i, tot seguit, de l’animada banda SHERPAH.
La programació del matí del dilluns de Festa Major, està adreçada a la mainada, que
podran gaudir d’INFLABLES INFANTILS ADREÇATS A TOTES LES EDATS .
Les activitats es complementaran per la tarda amb un espectacle de ritme i acció a càrrec
del grup de percussió BATUKATUMBA a les 18.00 h en el parc de les Morisques. Tot
seguit, l’alumnat del GIMNÀS MONTSERRAT CREUS realitzarà una exhibició.
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Com a cloenda de Festa Major i donada la gran participació dels últims anys, està previst
tornar a gaudir del sopar popular, en el qual les entitats locals prepararan una botifarrada
a la rambla de Lluís Companys. Tot seguit el grup d’havaneres LES VEUS DEL MAR
amenitzarà la nit, mentre els avis i àvies del Casal preparen un rom cremat.
Donarà fi a la Festa Major el tradicional Castell de Focs i, com a fi de festa, els Mandukos
oferiran música de discoteca fins la 01:00 hores.
Per tot el que s’exposa i d’acord amb el que estableix el RDL 2/2000, de 16 de juny, que
aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques en relació
als contractes que tinguin per objecte la creació i interpretació artística i literària i els
d’espectacles (arts. 5,9 i 210.b).
Considerant l’informe tècnic de data 26 de juny de 2013.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el programa de Festa Major d’enguany que es detalla a continuació i
autoritzar l’execució de les actuacions que es derivin de l’esmentat programa per part
dels respectius responsables:

Dijous 29 d’agost
RECEPCIÓ INSTITUCIONAL DE FESTA MAJOR
Hora: 20 h
Lloc: Masia Can Barra
Divendres 30 d’agost
ESPECTACLE INFANTIL, a càrrec de Rah-mon Roma
Horari: 18.30 h
Lloc: Plaça de la Vila
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE FESTA MAJOR: “GENT DE SANT QUIRZE”
Lloc: Casa Vila-Puig
Hora d’inauguració: 19h
Horaris: Dies de Festa Major, de 12 a 14 h i de 18 a 20 h
Organització: GHISQ
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PREGÓ A CÀRREC __________
Horari: 20 h
Lloc: Balcó de l’ajuntament
CERCAVILA, a càrrec de La Trinxera de Galliners, Gegants i Grallers de San
Quirze i el grup de percussió Batukatumba
Horari: tot seguit del pregó
Lloc: Plaça de la Vila
Recorregut: Plaça de la Vila, Pintor Vila-Puig, Bonavista, Travessera, Plaça de
l’Amistat i finalitza a la Masia de Can Feliu
FIDEUADA POPULAR
Preu per comensal: 5 euros
Els tiquets es podran adquirir el mateix divendres 31 d’agost de 19 a 21 h al recinte del
centre cívic.
Horari: de 20.30 a 22.15 h
Lloc: Exteriors del Centre Cívic Can Feliu
CONCERT: LOS 80 PRINCIPALES
Ball del Fanalet a càrrec del GHISQ (preu del fanalet: 2€)
Horari: 22.30 h a 2 matinada
Lloc: Exteriors del Centre Cívic Can Feliu.
BARRAQUES
23‐23:30 ‐Obertura Barrakes
23‐23:30 ‐Concert Grup guanyador del concurs de grups locals
00‐00:30‐Orquestra de Mitja Nit
2 ‐2:30‐Dj local JULESTHERITEN
3‐ 3:30‐ Acaba la musica forta, moment Barrakes
4‐ 4:30‐ Tanquen Barrakes
Dissabte 31 d’agost
CURSA DE CADIRES D’OFICINA, a càrrec de l’Associació Cultural Els
Mandukos
Horari: De 9.30 a 11.30 h
Lloc: Av. Pau Casals
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MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS
Horari: 10 a 14 h
17 a 20 h
Lloc: Rambla de Lluís Companys
BOTIGUES AL CARRER
Horari: 10 a 14h i 17 a 21 h
Lloc: als carrers del poble i a la rambla de Lluís Companys
Organitza: Associació de Comerciants
LA VILLA
Hora: 10 h
Lloc: Parc de Can Feliu
BÀSQUET 3 x 3
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: Av. Camí del Mas (tram del Parc de les Morisques)
Categories:
- A
Nascuts/des l’any 2001 i posteriors
- B
Nascuts/des entre els anys 1999 / 2000
- C
Nascuts/des entre els anys 1997 / 1998
- D
Nascuts/des l’any 1996 i anteriors
Composició dels equips: Estaran formats per 3 jugadors/es i poden ser mixtos. La
categoria dels equips la marcarà el/la jugador/a de més edat.
Premis:
Obtindran premis els tres primers equips classificats de cada categoria.
Tots els participants rebran un obsequi i un refresc.
Inscripcions: Ajuntament (OAC) des del 19 d’agost fins a les 14 hores del 30 d’agost
Organitza:

Regidoria d’Esports i Sant Quirze Bàsquet Club

Col·laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona
Creu Roja
Cobega S.A.
FUTBOL 3 x 3
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Horari:

de 10 a 14 h

Lloc:

Parc de les Morisques (zona verda sobre els llacs)

Categories:
- A
Nascuts/des entre els anys 2003 / 2004
- B
Nascuts/des entre els anys 2001 / 2002
- C
Nascuts/des entre els anys 1999 / 2000
Composició dels equips: Estaran formats per 3 jugadors/es i poden ser mixtos. La
categoria dels equips la marcarà el/la jugador/a de més edat.
Premis:
Obtindran premis els tres primers equips classificats de cada categoria.
Tots els participants rebran un obsequi i un refresc.
Inscripcions: Ajuntament (OAC) des del 19 d’agost fins a les 14 hores del 30 d’agost
Organitza:

Regidoria d’Esports i Futbol Club Sant Quirze

Col·laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona
Creu Roja
Cobega S.A.
HANDBOL 4 X 4
Horari:

de 10 a 14 h

Lloc:

Parc de les Morisques (zona verda sobre els llacs)

Categories:
-

A
B

Nascuts/des entre els anys 2003 / 2004
Nascuts/des entre els anys 2001 / 2002

-

C

Nascuts/des entre els anys 1999 / 2000

Composició dels equips: Estaran formats per 4 jugadors/es i poden ser mixtos. La
categoria dels equips la marcarà el/la jugador/a de més edat.
Premis:
Obtindran premis els tres primers equips classificats de cada categoria.
Tots els participants rebran un obsequi i un refresc.
Inscripcions: Ajuntament (OAC) des del 19 d’agost fins a les 14 hores del 30 d’agost
Organitza:

Regidoria d’Esports i Club Handbol Sant Quirze

Col·laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona
Federació Catalana d’Handbol
Creu Roja
Cobega S.A.
TORNEIG TENNIS DE TAULA
Horari: de 10 a 14 h
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Lloc: Parc de les Morisques (tram pavimentat al costat dels jocs infantils)
Categories:
- A
Nascuts/des després de 1999
- B
Nascuts/des entre els anys 1994 i 1999
- C
Nascuts/des abans de 1994
Campionat individual
Premis: Obtindran premis els tres primers classificats de cada categoria. Tots els
participants rebran un obsequi i un refresc.
Inscripcions: Ajuntament (OAC) des del 19 d’agost fins a les 14 hores del 30 d’agost
Organitza: Regidoria d’Esports i Club Tennis Taula Sant Quirze
Col·laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona
Creu Roja
Cobega S.A.
GUERRA D’AIGUA, a càrrec de l’Associació Cultural Els Mandukos
Horari: De 11.30 a 12.30 h
Lloc: Plaça d’Anselm Clavé
ESPECTACLE INFANTIL: ANIMALADES, a càrrec de la companyia Quina
Xerinola
Horari: d’11 a 12h
Lloc: carrer Sant Cugat
Organitza: El Picarol Blau
FESTA DE L’ESCUMA
Horari: 12.30 a 13.30 h
Lloc: Plaça d´Anselm Clavé
MACARRONADA, a càrrec de la Comissió de Jocs Florals. Cada participant porta un
plat de macarrons i un jurat fa una valoració i escull un guanyador.
Hora: 15 h
Lloc: Parc de Can Feliu
BARRAQUES
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17 h VIII Concurs de força i resistència (Estirar la corda i la Pedreta i lo Pedrot)
17:30‐Torneig de Matar (Organitzat per Gatzara)
18 h VIII Concurs de Titius (Organitzat per Jocs Florals)
19 h VIII Concurs de cançó de Festa Major. (Organitzat per Jocs Florals)
Hora: de 16 a 21 h
Lloc: Parc de Can Feliu ( al costat del llac)
PARTIDES SIMULTÀNIES D’ESCACS
Horari: A partir de les 17 h
Lloc: Rambla de Lluís Companys (cantonada carrer Vallcorba)
Organitza: Club d’escacs Sant Quirze
Col·laboren: Regidoria d’esports
CONCURS D’ENTREPANS
Horari: de 17 a 20h
Lloc: Rambla de Lluís Companys
Organitza: Associació de Comerciants de Sant Quirze
ACTUACIÓ DELS CASTELLERS DE SABADELL I LA COLLA DE MOLINS DE REI
Horari: 17 h
Lloc: Parc de Les Morisques
AUDICIÓ MÚSICAL
Hora: 18 h
Lloc: Sala històrica de la Patronal
Organitza: Associació Amics de la Música
CERCAVILA DE LA COLLA DE GEGANTS I GRALLERS DE SANT QUIRZE I
COLLES CONVIDADES
Horari: de 18.30 a 20.25 h
Lloc: Plantada de gegants al costat del Parc de les Morisques (18 h)
Inici de la cercavila (19 h)
Recorregut: Sortida rambla Lluís Companys, avinguda Camí del Mas, plaça de les
Morisques, carrer Alfons XIII, av. Pau Casals, carrer Moreneta, carrer Vallcorba,
Rambla de Lluís Companys i Parc de Les Morisques.
Lliurament de records i ballada final de colles (20.20 h)
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PARTIT DE VETERANS HANDBOL
Horari: A partir de les 19.30 h
Lloc: Pavelló Municipal
Organitza: Club Handbol Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’esports
CINEMA FÒRUM. PASSI DE LA PEL·LÍCULA “FÈNIX 1123”
Horari: 20 h
Lloc: Sala històrica de la Patronal
Aforament: 206 Persones
Organitza: Sant Quirze per la Independència
CINEMA A LA FRESCA AMB LA PEL·LÍCULA “BRAVE”
Horari: 21.30 h
Lloc: Parc de l’avinguda Can Pallars
Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze
Organitza: AV de l’avinguda de Can Pallars
“LA LLEGENDA DE L’ISKARIOT”
CORREFOC PER PART DELS DIABLES DE SANT QUIRZE
Horari: de 21.30 a 23.30 h
Lloc: Exteriors de la Masia Can Feliu (davant del local de Diables)
Recorregut: av. Del Vallès, c. Terranova, c. Pintor Vila-Puig, Ptge. Corraló, c.
Pompeu Fabra, c. Dels Pous, c. Pompeu Fabra, c. Del Mig, av. Antoni Gaudi, c.
Llaurador i Pl. Del professor Tierno Galvan
NIT DE BARRAQUES: concerts de GREEN VALLEY i ORXATA
Hora: 23 fina a 3.30 de la matinada
4 a 4.30 h Tanquem barraques
Lloc: Parc de Can Feliu
CONCERT: NÚRIA GRAHAM
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Horari: 22.45 h
Lloc: Plaça d´Anselm Clavé
CONCERT: THE MAMZELLES
Horari: 0.15 h
Lloc: Plaça d´Anselm Clavé
Diumenge 1 de setembre
TORNEIG DE PETANCA
Horari: A partir de les 9 h
Lloc: Pistes municipals de Petanca
Organitza: Club Petanca Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports
MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS
Horari: 10 a 14 h
Lloc: Rambla de Lluís Companys
CURSA POPULAR
Sortida i arribada: Av. Pau Casals darrere de l’Ajuntament
Horaris:

Categories E, F i G a les 10 h
Categories C i D a les 10.45 h
Categoria B a les 11h
Categoria A a les 11.10 h
Lliurament de premis un cop acabades les curses

Categories:
-

A
B
C
D
E
F
G

Nascuts/des entre els anys 2005 i 2007
Nascuts/des entre els anys 2002 i 2004
Nascuts/des entre els anys 1999 i 2001
Nascuts/des entre els anys 1996 i 1998
Nascuts/des entre els anys 1992 i 1995
Nascuts/des entre els anys 1972 i 1991
Nascuts/des abans de 1972

Recorreguts:
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•

Categories A i B:
Sortida av. de Pau Casals (darrere l’Ajuntament), ronda
Arraona fins rotonda de Vallcorba i tornada 800 m
• Categories C i D:
Sortida av. de Pau Casals (darrere l’Ajuntament), ronda
Arraona fins rotonda de l’Avinguda Camí del Mas, gir per tornar per ronda Arraona
fins rotonda de l’Avinguda d’Egara, gir per tornar per ronda Arraona fins av. de
Pau Casals. 1700 m
• Categories E, F i G: Sortida av. de Pau Casals (darrere l’Ajuntament), ronda
Arraona direcció Can Pallàs, c. d’Eduard Toldrà, av. del Vallès, Parc de Can Feliu,
c. Llaurador, av. d’Antoni Gaudí, c. Castellar, av. de Pau Casals, c. d’Alfons XIII, c.
Barcelona, ronda Arraona direcció Parc de les Morisques i tornada, c. Vallespir, c.
Pallars, c. Rosselló, ronda Arraona fins rotonda de la cruïlla de Pintor Vilapuig
amb av. Egara i av. d’Antoni Gaudí i tornada per arribar a l’av. de Pau Casals.
5000 m
Premis: Obtindran trofeus els tres primers classificats de totes les categories masculines
i femenines. Regal per a tots els participants.
Inscripcions: Ajuntament (OAC) des del 20 d’agost fins a les 14 hores del 1 de setembre
i de 08.30 a 09.30 del diumenge al lloc de sortida
Col·laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, Creu Roja, Cobega S.A. i
entitats del municipi
MASTERCLASS D’SPINNING
Horari: 10 a 12 h
Lloc: Parc de Les Morisques
FIRART
Horari: 10 a 20h
Lloc: Rambla de Lluís Companys
Organització: Cercle de Cultura
JOCS INFANTILS: La Granja ( Conjunt de Jocs populars); Circuit de mini golf; Racó
de Maquillatge i Racó de Jocs pels més menuts
Horari: 10.30 a 13.30 h
Lloc: Parc de Les Morisques
3a EXHIBICIÓ DE COTXES D’ÈPOCA
Horari: d’11 a 13.15 hores
Sortida: Parc de les Morisques
Arribada: Av. del Mas
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Recorregut: Barri del Poble Sec (Alcampo), Los Rosales, Can Casablanques, Can
Pallàs- Llobateras, Sant Quirze Jardí, Vall Suau - Les Arcades, Vallès Parc, Casc Antic i
Mas Duran.
Restaran estacionats a partir de les 13.15 fins a les 16 hores aproximadament davant el
Parc de les Morisques.
TALLER DE COEDUCACIÓ
Horari: d’11 a 13.30 h
Lloc: Parc de les Morisques
EXHIBICIÓ DE VOL CIRCULAR, a càrrec de Sant Quirze Model Club
Horari: d’11 a 13.30 h
Lloc: Parc de les Morisques
COPA SANT QUIRZE
Campionat entre l’Handbol Sant Quirze i un club convidat
Horari: 12.30 h
Partit Sènior masculí: Handbol Sant Quirze – contrari a determinar
Lloc: Pavelló municipal
Organitza: Club Handbol Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports
TALLER CREA LA TEVA ARMA DE SOFT-COMBAT, a càrrec d’OTAKUS
Inscripcions en el mateix moment, amb autorització paterna (obligatori)
Hora: 11-15 h
Lloc: Parc de Les Morisques
SARDANES amb la Cobla Ciutat de Girona
Horari: 13 h
Lloc: Plaça de la Vila
EXHIBICIÓ DE L’ESPAI DE DANSA SANT QUIRZE
Hora: 17.30 a 18.30 h
Lloc: Par de Les Morisques
16è MEMORIAL ANTONI MENDOZA
Horari: 18 hores
Lloc: Camp municipal de futbol
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Partit: Futbol Club Sant Quirze – contrari a determinar
Organitza: Futbol Club Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports
EXHIBICIÓ I TALLER FAMILIAR DE COUNTRY
Hora: 18.30 a 19.30 h
Lloc: Parc de Les Morisques
BAIXADA AMB PILOTA ZORB
Horari:18 a 21h
Lloc: Parc de Les Morisques
CONCURS DE DIBUIX DE FESTA MAJOR, a càrrec de Lanume Atac d’Art
Horari: de 18 a 21 h
Lloc: Parc de les Morisques
CONCERT DE FESTA MAJOR DE LA SOCIETAT CORAL IL·LUSTRACIÓ ARTÍSTICA
i LA BELLA QUIRZE BAND
Horari: 18.30 h
Lloc: Plaça d’Anselm Clavé
CONCERT: MENAIX A TRUA
Horari: de 21.00 h
Lloc: Parc de les Morisques
GRAN CONCERT DE FESTA MAJOR: BLAUMUT i SHERPAH
Horari: 22.30 h i 23.45 h
Lloc: Masia de Can Feliu

Dilluns 2 de setembre
INFLABLES INFANTILS
Horari: de 10.30 a 13.30 h
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Lloc: Parc de les Morisques
ESPECTACLE DE PERCUSSIÓ, a càrrec del grup Batakatumba
Horari: de 17.30 a 18.15 h
Lloc: Parc de les Morisques
EXHIBICIÓ DE DANSA DEL GIMNÀS MONTSERRAT CREUS
Horari: de 18.30 a 19.30 h
Lloc: Parc de les Morisques
SOPAR DE CLOENDA DE FESTA MAJOR AMB BOTIFARRADA POPULAR, A
CÀRREC DE LES ENTITATS LOCALS
Horari: 20 h
Lloc: Rambla Lluís Companys
Preu: botifarra 2 €, refresc/aigua 1 €, i cervesa 1,50 €
CANTADA D’HAVANERES amb el grup LES VEUS DEL MAR I ROM CREMAT PER
A TOTHOM A CÀRREC DE LES ÀVIES I AVIS DEL CASAL
Horari: 21 h
Lloc: Parc de les Morisques
CASTELL DE FOCS
Horari: 22.15 h
Lloc: Rodalies del Parc de les Morisques
FI DE FESTA, a càrrec de l’Associació cultural Els Mandukos
Horaris: de 22.30 h a 1 h
Lloc: Rambla de Lluís Companys

Segon .-

Aprovar els documents comptables a justificar següents:

PJ_ADO per import total de 49.000 €, a càrrec la partida 5200 3380 2260900 (Festes
Majors) que inclou les següents actuacions:
ACTUACIÓ
Los 80 Principales
Menaix a Trua
Activitats Infantils /Rha-Mon Roma
Les Manzelles
Activitats Infantils
Activitats Infantils
Castellera

3.630,00 €
4.235,00 €
992,20 €
3.025,00 €
1.082,95 €
998,25 €
1.700,00 €
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Orquestra Mitjanit
Festa Escuma
Spinnig
Havaneres
Blaumut
Country
Concert Sherpah
Cinema a la Fresca
Cobla Ciutat de Girona
Castells de Focs
Correfocs
Assegurança de pluja
Ambulàncies (Creu Roja)
Concert Núria Graham
Imprevistos
Pilota Zorb
TOTAL SUMA

5.082,00 €
453,75 €
3.448,50 €
960,00 €
2.420,00 €
181,05 €
2.178,00 €
825,00 €
850,00 €
4.900,00 €
4.000,00 €
1.066,51 €
1.115,15 €
968,00 €
4.283,64 €
605,00 €

49.000 €

PJ_ADO per import total de 13.000 €, a càrrec la partida 5200/3380/2260901
(Infraestructures Festa Major) que inclou les següents actuacions:

ACTUACIÓ
Lloguer d'equips de So Coral i BQB
Lloguer d'equips de So i llum de Blaumut i
Sherpah
Lloguer d'equips de So i llum de Menaix a Trua
Lloguer generador amb focus per Botifarrada
Ron Pujol (Bardinet)
Lloguer d'equips de So i llum 80 Principales
Lloguer d'equips de So i llum Núria Graham
Despeses varies:
Plaça del Molí (Ramon Sostres) Cotxes
Panabad
Carrefour ( 900 gots cremat, tovalloles,i aigua)
Mercadona (cervesa,canyella,cafè, etc)
Copy's
Repsol (fruita,gel,ginebra)
Gifies ( gots)
E.S.Sant Quirze 2000 (gel,aigües,tòniques)
TOTAL SUMA

Tercer .-

1.694,00
2.178,00
1.452,00
1.208,00
1.478,00
1.815,00
1.815,00
1.360,00

13.000 €

Notificar el present acord al Servei d’Economia i Finances de l’Ajuntament.
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10.4.

Acceptació subvenció de la Diputació de Barcelona, per al curs de
preparació per a les proves d'accés a Cicles Formatius de Formació
Professional de Grau Mitjà.

ANTECEDENTS DE FET
Al mes de març, per escrit de registre de sortida 2013001138, el Sr. Edel Balboa Blanco,
en qualitat de tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Personals i regidor de Salut i Educació,
va manifestar la voluntat de participació de l’Ajuntament en les mesures proposades des
de la Diputació per tal de lluitar contra la crisi econòmica i més concretament la nostra
disposició per organitzar, pel curs escolar 2013-2014, un curs de preparació per a les
proves d’accés a cicles formatius de formació professional i de grau mitjà.
Al mes d’abril, la Diputació de Barcelona, va convocar als tècnic d’Educació i a la
directora del Centre de Formació d’Adults Municipal a una reunió de treball amb tots els
municipis que participaran en aquest programa.
Al mes de maig, mitjançant escrit, se’ns comunica la intenció de la Gerència de Serveis
d’Educació de la Diputació de Barcelona, d’incloure al nostre municipi en els projectes de
col·laboració amb els municipis per lluitar contra els efectes de la crisi econòmica i junt a
l’escrit se’ns va enviar una proposta de conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament per a la implementació de mesures formatives per lluitar contra
la crisi.
La proposta té com objecte la realització d’un curs de preparació per a les proves d’accés
a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà, amb un cost de 10.310,00 €,
finançats amb l’aportació de la Diputació de Barcelona de 7.500,00 € i l’aportació de
l’Ajuntament de 2.801,00 € a càrrec de la partida de personal: 5100 3230 130.00.00. La
justificació del cost del curs esmentat es podrà realitzar amb el programes que ja té
establerts i bé realitzant l’escola, pel que no suposa cap modificació pressupostaria
respecte al pressupost que l’Ajuntament destina al personal i funcionament del Centre de
Formació d’Adults Municipal, l’Olivera.
FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar la subvenció de 7.500,00 € de la Diputació de Barcelona, i el seu
ingrés a la partida Subvenció Diputació - Educació: 461-01, per un curs de preparació per
a les proves d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà, dintre
de la participació de l’Ajuntament en les mesures proposades des de la Diputació per tal
de lluitar contra la crisi econòmica, pel curs escolar 2013-2014.
Segon.- Notificar aquest acord als interessat

40/41

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Pere Gallego Cañizares, secretari 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.

41/41

