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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 2 de juliol de 2013.

2. Pla de Seguretat i Salut i Pla de gestió de residus del servei de manteniment,
reparació i conservació de la vialitat pública dels polígons industrials aprovació
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local del 4 de juny de 2013 va acordar adjudicar el contracte per
la prestació dels serveis de manteniment, reparació i conservació de la vialitat pública
dels polígons industrials del municipi, a la raó social ROMERO GAMERO, SAU
(ROGASA). L’import d’adjudicació és de 65.592,26 € anuals.
2. L’arquitecte tècnic municipal Sr. dades protegides va redactar l’Estudi bàsic de
seguretat i salut del servei de manteniment abans esmentat, inclòs a l’expedient de
contractació.
3. Després de l’adjudicació, l’empresa ROGASA va presentar el Pla de Seguretat i Salut i
el Pla de Gestió de Residus.
4. L’arquitecte tècnic municipal Sr. dades protegides va emetre informes, en data 27 de
juny de 2013, informat favorablement a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut i el Pla de
Gestió de Residus del servei de manteniment, reparació i conservació de la vialitat
pública dels polígons industrials del municipi.

FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que estableix el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
D’acord amb el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei
de contractes del sector públic.
D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la
redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; RD 2568/1986, de 26 de
novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals; 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.
De conformitat amb la Resolució d'Alcaldia número 2013000722, de 21 de març.
Vistos els preceptes legals citats i altres de pertinents aplicació.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Nomenar com a Coordinador de Seguretat i Salut dels serveis de manteniment,
reparació i conservació de la vialitat pública dels polígons industrials del municipi, i com
a responsable del servei (segons clàusula 4.3 del PCAP) al Sr. dades protegides,
aparellador municipal.
Segon. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut i el Pla de gestió de residus del servei abans
esmentat.
Tercer. Notificar els presents acords al Sr. dades protegides i a ROMERO
GAMERO, SAU.

3. Pròrroga del contracte administratiu de subministrament de gas i d'energia
elèctrica per als edificis municipals i equipaments municipals i per l'enllumenat
públic de Sant Quirze del Vallès 2013-2014 - aprovació
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 19 de juny de 2012, la Junta de Govern Local va adjudicar definitivament el
contracte administratiu de subministrament d’energia elèctrica i gas per als edificis
municipals i per l’enllumenat públic de Sant Quirze del Vallès, a l’empresa ENDESA
ENERGIA , SAU, pels imports següents:
Lot 1. Energia elèctrica
613.109,06 € anuals
Lot 2. Gas
171.189,70 € anuals
2. El contracte es va formalitzar el 12/07/2012, essent l’inici del servei l’1 d’agost de 2012,
segons el que s’establia a la clàusula 5 del plec de prescripcions tècniques.
3. El contracte té una durada d’1 any, amb la previsió d’1 any més de pròrroga (art. 2.9
del Plec de clàusules administratives que regeixen el contracte).
4. Els serveis tècnics de l'Àrea de Serveis Urbans, Manteniment i Transports, en el seu
informe del 21/06/2013, proposen efectuar la pròrroga del contracte, d’acord amb l’oferta
del licitador, els plecs de clàusules que regeixen el contracte i la normativa general
aplicable.

FONAMENTS DE DRET
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1. Plecs de condicions administratives i tècniques que regulen el Contracte de
subministrament d’energia elèctrica i gas per als edificis municipals i per l’enllumenat
públic de Sant Quirze del Vallès.
2. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic.
3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel
que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals; Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener;
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i
de Règim local de Catalunya.
4. Resolució d'Alcaldia número 2013000722, de 21 de març.
5.Els preceptes legals citats i altres de pertinents aplicació.

DISPOSICIÓ
S’adopta el següent acord:
Primer.- Prorrogar el contracte administratiu de subministrament d’energia elèctrica i gas
per als edificis municipals i per l’enllumenat públic (lot 1 i 2) de Sant Quirze del Vallès, a
partir del dia 1 d’agost de 2013 i fins el 31 de juliol de 2014. Aquesta pròrroga es
realitzarà amb les condicions contractuals definides al contracte, el plec de clàusules
administratives particulars i de condicions tècniques i la legislació general d’aplicació.
Segon.- Notificar la present resolució a ENDESA ENERGIA, SAU i als Serveis Econòmics
municipals.

4. Llicència d’obra major, Exp. OMA2012/000041, per construcció d'habitatge
unifamiliar aïllat i piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 9 d'agost de 2012, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012010317) per a construcció
d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina, emplaçat al C/dades protegides, d’aquest
municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 02/07/2013 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 Edificació aïllada en ciutat jardí, dades protegides,
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 dades protegides aprovat definitivament per la CUP
el 15 de desembre de 1999.
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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 a
excepció dels següents punts:
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 20 de juny de 2013, emesa per l’Agència Estatal de Seguretat
Aèria (Ministeri de foment) s’autoritza la sol·licitud que va presentar la Sra.
dades protegides per a la construcció d’un habitatge unifamiliar i piscina al carrer
dades protegides de dades protegides, 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 vivenda unifamiliar projectada, inclosos tots els seus elements,
com antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes d’ascensor,
cartells, acabats decoratius, (cartells, il·luminació, etc.) o qualsevol afegit sobre la
construcció o instal·lació, així com els mitjans electromagnètics que puguin ser
necessaris duran la seva construcció o instal·lació, no podrà sobrepassar l’alçada de
vuit metres (8,00 m.).

−

En el cas d’instal·lar objectes temporals (grues fixes o mòbils), caldrà tramitar la
corresponent llicència d’obres menors per la instal·lació d’aquests elements justificant
que no afecten a la servitud ni a la operativitat de l’aeròdrom.
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 del Senglar, en el tram on està situada la parcel·la, amb el
dipòsit d’un aval bancari d’un import de 2.500,00 €.
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Les canalitzacions necessàries per al pas de xarxes de telefonia, enllumenat,
electricitat, que afecten a la façana del tram de vorera on està situada la parcel·la
hauran de quedar soterrades. 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. 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’ asbuilt del projecte
d’execució de l’obra a presentar amb la llicencia d’ocupació, 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 l’ asbuild de l’obra 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),
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.
No es permetrà cap rasa en les connexions de les xarxes d’instal·lacions en el
paviment de formigó executat. En el cas de sol·licitar gas les connexions s’hauran
de realitzar a l’arqueta formigonable prevista per a cada parcel·la, l’execució de
rases, inclosa la del clavegueram en el cas de la seva execució, obligarà a la
reposició de tot el tram de formigó on s’hagi executat.
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 5.001,59 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. Cal aportar el projecte bàsic i executiu en suport informàtic.
7. 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 02/07/2013.
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,
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de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat
mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, sent d’aplicació a aquest efecte l’article 79 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, estableix que
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de
transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o
d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es manifesta l’article 234 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- L’apartat 2.b) de l’esmentat article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina
que resten subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis,
construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix
l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, l’article 3 del
Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2012/000041 a dades protegides
per a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina al 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:
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Número liquidació

Concepte

Import

201332077 / 0

Concessió de Plaques i patents

201332078 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

9251,37

201332079 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

3931,83

Setè .-

12,56

Notificar el present acord als interessats.

5. Aprovació programació i autorització despeses dels actes de les Barraques
2013
ANTECEDENTS DE FET
Els propers dies 29, 30, 31 d’agost i el dia 1 de setembre de 2013 tindran lloc les
Barraques de Sant Quirze, que no són res més que la vessant jove de la Festa Major del
municipi.
L’organització de Barraques inclou, entre d’altres, la realització d’activitats de lleure i oci,
culturals i musicals adreçades especialment al públic jove malgrat haver-hi propostes
adreçades a tota la població.
Aquestes propostes es duen a terme amb la col·laboració conjunta de les entitats i grups
juvenils del poble que des de fa anys participen en el procés de la creació i l’execució
dels actes de les barraques i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Algunes d’aquestes
entitats i grups, de nova creació.
Enguany les Barraques es concentraran principalment i novament al parc de Can Feliu i
una activitat al parc de les Morisques, aquesta de caire més infantil.
Com a novetat aquest any, per tal d’aconseguir uns pressupostos més assequibles, han
estat les mateixes entitats juvenils i no juvenils legalment constituïdes membres de
l’abans esmentada Coordinadora Barraques les que facturaran directament a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès tot adjuntant els pressupostos dels diferents
conceptes contractats quant a programació i algunes de les necessitats tècniques i
infraestructures vinculades.
Les despeses en concepte de lloguer de serveis com és el cas de generadors, unitats
sanitàries o carpa, es facturaran directament a l’ajuntament des de les diferents empreses
originàries.
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) es proposa l’aprovació del programa de les Barraques
2013 que es detalla a continuació i que s’autoritzi la posterior execució de les actuacions
que es derivin de l’esmentat programa per part dels seus respectius responsables així
com que s’aprovin des despeses que a nivell d’infraestructures i serveis siguin necessaris
per a la seva òptima posada en marxa.
Considerant l’informe tècnic de data 8 de juliol de 2013.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el següent programa de Barraques d’enguany i autoritzar l’execució
de les actuacions que es derivin de l’esmentat programa per part dels respectius
responsables:
PROGRAMACIÓ:
ACTIVITAT

DATA I HORA

UBICACIÓ

Cercatasques i fi de
festa

Dijous 29 d’agost 19.30h

Centre
Feliu

Concert
de
grup
guanyador del concurs
grups local

Divendres 30 d’agost 23h

Parc de Can Feliu

0€

Concert de l’Orquestra
de Mitjanit

Divendres 30 d’agost a les
23.45h

Parc de Can Feliu

0€

DJ local Julestheriten

Divendres 30 d’agost a les
02.30 (ja dissabte)

Parc de Can Feliu

150€

Música a les Barraques

Divendres 30 d’agost de
3.30 a 4.30h (ja dissabte)

Parc de Can Feliu

0€

La Villa

Dissabte 31 d’agost de 10 a
22h

Zona del llac

0€

Activitat graffiti
commemoratiu

Dissabte 31 d’agost a partir
de les 10h

Parc de Can Feliu

VIIIa
popular

Macarronada

Dissabte 31 d’agost a les
15h

Zona del llac

0€

VIIIè Concurs de força i
resistència

Dissabte 31 d’agost a les
17h

Zona del llac

0€

Torneig a matar

Dissabte 31 d’agost a les
16h

Zona del llac

0€

VIIIè concurs de titius

Dissabte 31 d’agost a les
18h

Zona del llac

0€

Concurs de cançó de
Festa Major

Dissabte 31 d’agost a les
19h

Zona del llac

0€

Concert
Valley

Dissabte 31 d’agost a les
23.30h

Parc de Can Feliu

de

Green

cívic

PRESSUPOST
Can

A càrrec de la
Coord.Barraques

401,12€

1.210€
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Concert
d’Orxata
Sound System

Dissabte 31 d’agost a les
00.30h (ja diumenge)

Parc de Can Feliu

3.267€

DJ d’Orxata
System

Sound

Dissabte 31 d’agost a les
2.30h (ja diumenge)

Parc de Can Feliu

0€

Música a les Barraques

Dissabte 31 d’agost de 3.30
a 4.30h (ja diumenge)

Parc de Can Feliu

0€

II Taller de Soft combat

Diumenge 1 de setembre

Parc
de
Morisques

les

85,15€

11h
Imprevistos

396,67€
TOTAL

5.509,94€

INFRAESTRUCTURES
CONCEPTE
Lloguer equips de so per a dissabte
Lloguer de carpa (camerino)
Lloguer generadors
Lloguer lavabos

DESPESES

TOTAL

1.936,00€
96,80€
1.208,00€
249,26€
3490,06 €

Total despesa prevista en concepte de programació i infraestructures: 9.000,00 €
Segon .- Aprovar el següent document comptable a justificar per a la contractació de
grups, dj’s, serveis i recursos varis:
PJ-ADO de la partida “Projectes Joventut” (5400 2300 2279900) per un import de 9.000 €
en concepte de despeses de contractació de grups i activitats i de les infraestructures
necessàries
Tercer .-

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

6. Aprovació assignació i distribució d'ajuts a projectes de cooperació al
desenvolupament i a activitats de sensibilització, promoguts per les ONG i
entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès, 2013.
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local en sessió de data 20 de febrer de 2013, va aprovar les
Bases particulars reguladores de la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al
desenvolupament, bases que defineixen el conjunt de condicions i el procediment a
seguir per la sol·licitud, l’admissió i avaluació, la concessió, el pagament i la justificació
dels ajuts que atorgui l’Ajuntament per a projectes de cooperació al desenvolupament i
les campanyes de sensibilització promoguts per ONG i entitats solidàries de Sant Quirze
del Vallès.
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2. Atès que el termini per presentar les sol·licituds de subvenció va finalitzar el passat dia
30 de març de 2013 i vistes les sol·licituds presentades al registre general, corresponents
amb el següent detall:
PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
REGISTRE

DATA

ENTITAT

COST
PROJECTE

PROJECTE

2013003932 27/03/2013 ASV+Ateneu+CyA Projecte A Naré (Senegal)

IMPORT
SOL.LICITAT

70.760,00 € 52.500,00 €

Desenvolupament de producció
agrària juvenil a Tecoluca (El
Salvador)

24.373,00 € 10.000,00 €

2013003988 28/03/2013 NUEVOS PASOS

Sostenibilitat
menjador,
escola
bressol i Promesa a Santa Cruz de
la Sierra (Bolívia)

11.918,09 €

2013003988 28/03/2013 NUEVOS PASOS

Sostenibilitat Hogar a Trujillo (Perú)

74.231,44 € 15.678,96 €

Aigua per a tothom, a Kerala (Índia)

37.110,66 € 15.000,00 €

2013003896 27/03/2013

2013003891 27/03/2013

ATENEU
MON

DEL

FUNDACIÓ
QUETZAL

4.120,69 €

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ
REGISTRE

DATA

ENTITAT

SUBVENCIÓ

COST
ACTIVITATS

IMPORT
SOL.LICITAT

2013003935

27/03/2013

ACCIO
SOLIDÀRIA
Activitats de Sensibilització 2013
DEL VALLÈS

3.650,00 €

600,00 €

2013003895

27/03/2013

ATENEU DEL MON

4.425,00 €

1.655,00 €

Activitats de Sensibilització 2013

3. D’acord amb l’acta de la comissió tècnica, constituïda el 2 de maig per decret de
Regidoria número 2013001116 i reunida el dia 7 de maig, per la qual, de tots els projectes
presentats, el projecte amb registre d’entrada número 2013003891, de la Fundació
Quetzal queda exclòs de la convocatòria, atès que l’entitat beneficiària no ha pogut
justificar degudament un projecte de l’any 2011, en els termes exigits pels articles 30 i 31
de la Llei 38/2003 General de Subvencions i per l’article 2.2 de les Bases particulars
reguladores de la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament
promoguts per les ONG i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès.
4. D’acord amb la valoració que es detalla als quadres annex 1 “Taula resum valoracions
projectes 2013” i annex 2 “Taula resum valoracions sensibilització 2013”, portada a terme
per la comissió tècnica, en data 29 de maig de 2013.
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5. Atès que la proposta de distribució i assignació de recursos ha estat admesa per
consens per la Mesa de Solidaritat i Cooperació, en sessió extraordinària de data 5 de
juny de 2013, tal com recull l’acta de la sessió.
6. D’acord amb l’informe emès pel cap de l’Àrea de Serveis Personals, de data 10 de juny
de 2013.
FONAMENTS DE DRET
-

-

-

-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu reglament de
desenvolupament aprovat pel RD 887/2006, de 21 juliol, i la resta de disposicions
legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la
concessió de subvencions públiques.
Bases generals reguladores per a la concessió de subvencions de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 16 de febrer de
1999 (BOP 22/06/99 i DOGC 29/06/99).
Bases particulars reguladores de la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al
desenvolupament, aprovades en sessió de Junta de Govern Local en data de 20 de
febrer de 2013.
Articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer.- Aprovar la concessió de subvencions, d’acord amb el següent detall:

PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
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COST
PROJECTE

IMPORT
SOL·LICITAT

PUNTS

IMPORT A
DISTRIBUIR

70.760,00 €

52.500,00 €

92,00

42.030,51 €

Desenvolupament
de
producció agrària juvenil
a Tecoluca (El Salvador)

24.373,00 €

10.000,00 €

72,00

6.265,42 €

NUEVOS
PASOS

Sostenibilitat menjador,
escola bressol i Promesa
a Santa Cruz de la
Sierra (Bolívia)

11.918,09 €

4.120,69 €

68,50

2.456,28 €

NUEVOS
PASOS

Sostenibilitat Hogar
Trujillo (Perú)

70.231,44 €

15.678,96 €

79.50

10.846,81 €

177.282,53 €

82.299,65 €

312

61.599,02 €

REGISTRE

ENTITAT

PROJECTE

2013003932

ASV+Ateneu
+CyA

Projecte
(Senegal)

2013003896

ATENEU
DEL MON

2013003988
B

2013003988
P

A

TOTAL

Naré

a

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ
REGISTRE

ENTITAT

SUBVENCIÓ

COST
ACTIVITATS

IMPORT
SOL.LICITAT

PUNTS

IMPORT
TOTAL

2013003935

ACCIO
SOLIDÀRIA
DEL
VALLÈS

Activitats
de
Sensibilització 2013

3.650,00 €

600,00 €

10

436,27 €

2013003895

ATENEU
DEL MON

Activitats
de
Sensibilització 2013

4.425,00 €

1.655,00 €

11

1.323,70 €

8.075,00 €

2.255,00 €

27,64

1.759,97 €

TOTAL
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Segon.- Aprovar els documents comptables de disposició i obligació de despesa (DO),
amb càrrec a la partida 1300 2311 4800000, dels projectes següents:
PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
ENTITAT

PROJECTE

ACCIÓ
SOLIDÀRIA
DEL
VALLÈS+ATENEU
DEL Projecte A Naré (Senegal)
MÓN+COOPERACIÓN Y AYUDA

IMPORT
FINAL
CONCEDIT

42.030,51 €

ATENEU DEL MON

Desenvolupament de producció agrària juvenil a
Tecoluca (El Salvador)

NUEVOS PASOS

Sostenibilitat menjador, escola bressol i Promesa
a Santa Cruz de la Sierra (Bolívia)

2.456,28 €

NUEVOS PASOS

Sostenibilitat Hogar a Trujillo (Perú)

10.846,81 €

TOTAL

6.265,42 €

61.599,02 €

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ
SUBVENCIÓ

IMPORT
CONCEDIT

Activitats de Sensibilització 2013

436,27 €

Activitats de Sensibilització 2013

1.323,70 €

ENTITAT
ACCIÓ
VALLES

SOLIDÀRIA

ATENEU DEL MON
TOTAL

1.759,97 €

Tercer.- Comunicar aquesta resolució als serveis d’Intervenció i Tresoreria.
Quart.- Notificar la present resolució a les persones interessades.

7. Modificació de l'acord pres per Junta de Govern Local el 2 de juliol de 2013,
referent a l'acceptació de 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
1. En data 2 de juliol de 2013, es va aprovar per la Junta de Govern Local, acceptar la
proposta de subvenció, de 7.500,00 €, i el seu ingrés a la partida Subvenció DiputacióEducació: 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.
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2. 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 2.810,00 € a càrrec de la partida de personal: 5100 3230
130.00.00. La justificació del cost del curs esmentat es podrà realitzar amb els programes
que ja té establerts i bé realitzant l’Escola d’Adults, 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.
3. Vist que la responsable del programa dades protegides, ens comunica que hem de incloure
els punts següents a l’acord de la Junta de Govern esmentada:
1) Prendre coneixement de la proposta formulada, mitjançant escrit de data 10 de
maig de 2013, adreçada a aquest Ajuntament per part de la Diputació de
Barcelona, quant a la possibilitat de participació en els cursos de preparació per
a les proves d’accés a Cicles formatius de formació professional de grau mitjà
emmarcat en el paquet de mesures anti-crisi per a l’exercici 2013.
2) Sol·licitar la subvenció de 7.500,00 €, euros, equivalent al 72,74 % del cost total
curs de preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Formació
Professional de Grau Mitjà.
3) Aprovar el cofinançament amb mitjans propis del 27,26 % de l’esmentat cost,
d’un import de 2.810,00 euros, per a sufragar la totalitat d’aquesta
actuació/projecte.
FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Modificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 de juliol de 2013, que
literalment diu:
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
Segon.- El nou redactat d’aquest acord serà el següent:
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Primer.- Prendre coneixement de la proposta formulada, mitjançant escrit de data 10 de
maig de 2013, adreçada a aquest ajuntament per part de la Diputació de Barcelona,
quant a la possibilitat de participació en els curs de preparació per a les proves d’accés a
Cicles Formatius de Formació Professional de grau Mitjà emmarcat en el paquet de
mesures anti-crisi per a l’exercici 2013.
Segon.- Sol·licitar la subvenció de 7.500,00, euros, equivalent al 72,74 % del cost total
del curs de preparació per a les proves d’accés a Cicles formatius de formació
professional de grau mitjà, i el seu ingrés a la partida Subvenció Diputació-Educació: 46101.
Tercer.- Aprovar el cofinançament amb mitjans propis del 27,26 % de l’esmentat cost,
d’un import de 2.810,00 euros, per a sufragar la totalitat d’aquesta actuació/projecte.
Quart.- Notificar aquests acord a la Diputació de Barcelona.
8. Assumptes sobrevinguts

8.1.

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
C3X607 Transmissió de drets funeraris per causa de mort.
Segon.- Aprovar la vinculació dels tràmits dins del Manual de Procediments i en el
catàleg de tràmits de la pàgina i seu electrònica corporativa
(https://seu.santquirzevalles.cat).
Tercer.- Notificar el present acord als membres de la Comissió CGITM i personal
d’atenció ciutadana.

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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