D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les indicacions de
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta de
Govern Local publicades no incorporen dades de caràcter personal identificades o
identificables. No obstant això, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a través dels tràmits relacionats www.santquirzevalles.cat

ACTA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:
Aixecament:

2013000016
Extraordinària urgent
29 de juliol de 2013
08:00
08:15

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Edelmiro Balboa Blanco
Antoni Rebolleda Calendario
Jaume Cols Petit
Josep Antoni Delgado Rivera
Mercè Vallès Corominas

CIU
CIU
PSC-PM
PP
CIU
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
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.

1. Motivació de la urgència
Motivada la urgència de la sessió, s’aprova per unanimitat.

2. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona - Bancs de l'espai urbà

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 16/07/2013 i amb núm. de registre 2013008442, s’ha rebut comunicat de la
Diputació de Barcelona referent a l’aprovació de l’actuació de cessió de Bancs de l’Espai
Urbà, en el marc del Règim regulador del Catàleg de serveis 2013 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015” pel qual s’aprova la cessió en propietat dels següents
recursos materials consistents en provisió de béns, equips i subministraments:
Codi XGL
13/Y/95981

Ens

NIF

Ajuntament P0823800H
de
Sant
Quirze del
Vallès

Àmbit de
Tipus
concertació
de bé
Manteniment
Bancs
d’equipaments i de
d’infraestructures l’espai
urbà

Unitats
15

Valor
unitari
155,48

Valor
total
2.332,20

2. L’acceptació d’aquesta subvenció resta condicionada a que el titular manifesti
expressament a la Diputació de Barcelona l’acceptació del suport, mitjançant el formulari
C304, per tal que es pugui procedir a la provisió de béns. Transcorregut aquest termini
sense que el destinatari hagi tramès l’acceptació a la Diputació, s’entendrà l’acceptació
tàcita. L’acte d’acceptació comportarà, en tot cas, l’acceptació de tots els termes de la
concessió i les condicions de la seva execució.
FONAMENTS DE DRET
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.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer. Acceptar la cessió de Bancs de l’Espai Urbà, en el marc del Règim regulador del
Catàleg de serveis 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” pel qual s’aprova
la cessió en propietat dels següents recursos materials consistents en provisió de béns,
equips i subministraments:
Codi XGL

Ens

NIF

13/Y/95981

Ajuntament
de Sant
Quirze del
Vallès

P0823800H

Àmbit de
concertació
Manteniment
d’equipaments i
d’infraestructures

Tipus
de bé
Bancs
de
l’espai
urbà

Unitats
15

Valor
unitari
155,48

Valor
total
2.332,20

Segon. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona.

3. Aprovació llistats definitius dels ajuts de suport a l'escolaritat 2013/2014
ANTECEDENTS DE FET
Vist que el 31 de maig de 2013 va finalitzar el termini de presentació de les sol·licituds per
a la concessió d’ajuts de suport a l’escolaritat.
Atès que han entrat per registre de l’Ajuntament 222 sol·licituds per accedir a aquest ajut
(9 d’elles fora de termini) i que totes han estat valorades segons els barems establerts a
les Bases reguladores específiques que es van aprovar a la Junta de Govern Local de
data 7 de maig de 2013.
Atès que en el punt 5è de les Bases reguladores específiques per a la concessió d’ajuts
de suport a l’escolaritat 2013/2014 s’estableix que per poder optar a l’ajut per a sortides i
material escolar s’ha d’assolir com a mínim una puntuació de 10 punts i que per poder
optar als ajuts de llibres escolars s’ha de tenir un mínim de 14 punts.
Atès que, seguint el que s’estipula al punt 7è de les esmentades Bases reguladores, s’ha
establert un termini de 10 dies, a comptar a partir de la publicació, per a interposar
al·legacions.
Vist que ha finalitzat el termini per interposar al·legacions i un cop resoltes, 140 de les
sol·licituds han obtingut una puntuació igual o superior a 10 i 42 d’aquestes una puntuació
igual o superior a 14, l’equip dels serveis socials bàsics proposa:
1. Atorgar 55€ d’ajut per a material i sortides a les famílies dels alumnes que han obtingut
una puntuació igual o superior a 10.
2. Atorgar un ajut per a llibres escolars del 90% del cost total fins a un màxim de 150€ a
les famílies dels alumnes que han obtingut una puntuació igual o superior a 14.
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FONAMENTS DE DRET
•
•
•
•
•

Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials.
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, articles 58 i 59.
Llei 38/2003 del 17 de Novembre, General de Subvencions.
Bases general reguladores de la concessió de subvencions.
Bases reguladores específiques per a la concessió d’ajuts de suport a l’escolaritat
2013/2014.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el llistat definitiu amb les puntuacions atorgades a cada sol·licitant i amb
la proposta de distribució dels ajuts següent:

PUNTUACIÓ

SORTIDES I
MATERIAL
ESCOLAR

2013006393

10

X

2013006394

10

X

2013006472

10

X

2013006593

10

X

2013006654

10

X

2013006660

10

X

2013006701

10

X

2013006701

10

X

2013006326

10,5

X

2013006326

10,5

X

2013006397

10,5

X

2013006422

10,5

X

2013006422

10,5

X

2013006492

10,5

X

2013006492

10,5

X

2013006604

10,5

X

2013006609

10,5

X

NÚM.
REGISTRE

LLIBRES
ESCOLARS
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2013006625

10,5

X

2013006625

10,5

X

PUNTUACIÓ

SORTIDES I
MATERIAL
ESCOLAR

2013006629

10,5

X

2013006634

10,5

X

2013006634

10,5

X

2013006635

10,5

X

2013006635

10,5

X

2013006650

10,5

X

2013006650

10,5

X

2013006679

10,5

X

2013006679

10,5

X

2013006229

11

X

2013006384

11

X

2013006386

11

X

2013006386

11

X

2013006386

11

X

2013006471

11

X

2013006471

11

X

2013006479

11

X

2013006596

11

X

2013006608

11

X

2013006608

11

X

2013006608

11

X

NÚM.
REGISTRE

LLIBRES
ESCOLARS
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2013006620

11

X

2013006620

11

X

PUNTUACIÓ

NÚM.
REGISTRE

2013006428

11,5

X

2013006428

11,5

X

2013006501

11,5

X

2013006533

11,5

X

2013006533

11,5

X

2013006607

11,5

X

2013006607

11,5

X

2013006677

11,5

X

2013006677

11,5

X

2013006157

12

X

2013006252

12

X

2013006606

12

X

2013006626

12

X

2013006644

12

X

2013006653

12

X

2013006665

12

X

2013006099

12,5

X

2013006307

12,5

X

2013006307

12,5

X

2013006331

12,5

X

2013006331

12,5

X

2013006392

12,5

X

2013006411

12,5

X

2013006412

12,5

X

NÚM.
REGISTRE

PUNTUACIÓ
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2013006427

12,5

X

2013006427

12,5

X

PUNTUACIÓ

NÚM.
REGISTRE

2013006504

12,5

X

2013006504

12,5

X

2013006511

12,5

X

2013006513

12,5

X

2013006560

12,5

X

2013006560

12,5

X

2013006616

12,5

X

2013006616

12,5

X

2013006632

12,5

X

2013006632

12,5

X

2013006651

12,5

X

2013006115

13

X

2013006115

13

X

2013006115

13

X

2013006383

13

X

2013006389

13

X

2013006389

13

X

2013006503

13

X

2013006503

13

X

2013006503

13

X

2013006536

13

X

2013006553

13

X

NÚM.
REGISTRE

PUNTUACIÓ
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2013006592

13

X

2013006662

13

X

PUNTUACIÓ

NÚM.
REGISTRE

2013006346

13,5

X

2013006462

13,5

X

2013006462

13,5

X

2013006462

13,5

X

2013006499

13,5

X

2013006499

13,5

X

2013006684

13,5

X

2013006684

13,5

X

2013006189

14

X

X

2013006388

14

X

X

2013006388

14

X

X

2013006389

14

X

X

2013006461

14

X

X

2013006465

14

X

X

2013006493

14

X

X

2013006493

14

X

X

2013006342

14,5

X

X

2013006485

14,5

X

X

2013006638

14,5

X

X

2013006642

14,5

X

X

2013006642

14,5

X

X

2013006189

15

X

X

2013006228

15

X

X

2013006266

15

X

X

2013006273

15

X

X

NÚM.
REGISTRE

PUNTUACIÓ
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2013006273

15

X

X

2013006273

15

X

X

PUNTUACIÓ

NÚM.
REGISTRE

PUNTUACIÓ

2013006273

15

X

X

2013006273

15

X

X

2013006273

15

X

X

2013006405

15

X

X

2013006441

15

X

X

2013006441

15

X

X

2013006441

15

X

X

2013006463

15

X

X

2013006463

15

X

X

2013006463

15

X

X

2013006467

15

X

X

2013006467

15

X

X

2013006496

15

X

X

2013006496

15

X

X

2013006496

15

X

X

2013006200

15,5

X

X

2013006200

15,5

X

X

2013006464

15,5

X

X

2013006464

15,5

X

X

2013006515

15,5

X

X

2013006678

16

X

X

2013006328

16,5

X

X

NÚM.
REGISTRE
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2013006328

16,5

X

X

2013006328

16,5

X

X

Llistat d’ajuts denegats:
2013006777

0

PUNTUACIÓ

2013007000

0

2013006289

0

2013006221

6

2013006289

0

2013006637

6

2013006360

0

2013006450

6,5

2013006401

0

2013006450

6,5

2013006406

0

2013006452

6,5

2013006424

0

2013006470

6,5

2013006424

0

2013006470

6,5

2013006483

0

2013006614

6,5

2013006554

0

2013006614

6,5

2013006561

0

2013006617

6,5

2013006561

0

2013006617

6,5

2013006628

0

2013006540

7

2013006628

0

2013006453

8

2013006646

0

2013006407

8,5

2013006661

0

2013006407

8,5

2013006661

0

2013006511

8,5

2013006663

0

2013006511

8,5

2013006663

0

2013006549

8,5

2013006672

0

2013006549

8,5

2013006672

0

2013006576

8,5

2013006676

0

2013006576

8,5

2013006676

0

2013006611

8,5

2013006693

0

NÚM.
REGISTRE
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2013006611

8,5

2013006542

9

2013006613

8,5

2013006542

9

2013006613

8,5

2013006587

9

2013006615

8,5

2013006587

9

2013006615

8,5

2013006917

9

2013006621

8,5

2013006621

8,5

2013006697

8,5

2013006541

9

Segon.- Publicar aquest acord al web municipal, al tauler d’anuncis electrònic corporatiu i als
centres educatius.

4. Anul·lació dels tributs derivats de l'expedient d'obres Majors 84/2005 per a
l'ampliació d'un habitatge unifamiliar aïllat, al carrer dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de data 6 de juny de 2005, va concedir la
llicència d’obres per l’ampliació d’un habitatge unifamiliar, emplaçat al carrer dades
protegides, d’aquest municipi.
En aquest acord, s’aprovaven les liquidacions derivades de la llicència d’obres
següents:
-

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres núm. 200525269 per import de
2640,43 €
Taxa per la tramitació de llicències urbanístiques núm. 205525268 per import de
990,16 €
Taxa per la concessió de plaques núm. 200525270 per import de 10,22 €.

Aquestes liquidacions es van pagar en data 11 de juliol de 2005.
2. Posteriorment, la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 2005 va aprovar
la modificació del projecte d’obres per l’ampliació de l’habitatge unifamiliar suposant un
increment de pressupost i va practicar les liquidacions 200535380 i 200535381
corresponents a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i a la Taxa per la
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tramitació de llicències urbanístiques, respectivament. Aquestes liquidacions van ser
calculades de forma errònia, doncs es van practicar sense tenir en compte que ja
s’havien fet unes liquidacions prèvies.
3. En data 9 de gener de 2006, mitjançant escrit amb número de registre d’entrada
200600422, el senyor dades protegides va presentar recurs de reposició contra
les liquidacions, per motius desconeguts, no es va donar curs a aquest
expedient, el que va impedir la resolució del recurs en el termini previst per la llei.
4. Considerant l’informe de l’Àrea de Desenvolupament urbà i Sostenibilitat, de data 1 de
març de 2013.
5. D’acord amb l’informe d’intervenció de data 8 d’abril de 2013, del qual es desprèn que:
Vistos els precedents, procedeix a anul·lar les liquidacions 200535380 i 200535381
corresponents a l’ Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i a la Taxa per la
tramitació de llicències urbanístiques, respectivament, per errors en la quantificació dels
tributs.
Declarar prescrit el dret a practicar les liquidacions complementàries per haver
transcorregut el termini de quatre anys des de la meritació dels tributs.
FONAMENTS DE DRET
-

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-

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

-

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

-

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Estimar el recurs interposat pel senyor dades protegides presentat el 9
de gener de 2006 contra les liquidacions 200535380 i 200535381, aprovades per
Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 2005.
Segon .- Anul·lar les liquidacions 200535380 i 200535381 corresponents a l’Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres i a la Taxa per la tramitació de llicències
urbanístiques, per import de 3.424,65 € i 1.284,24 €, respectivament, per errors en la
quantificació dels tributs.
Tercer .- Declarar prescrit el dret a practicar les liquidacions complementàries per
haver transcorregut el termini de quatre anys des de la meritació dels tributs.
Quart .-

Comunicar la present resolució a l’Àrea d’Economia i Serveis interns.

Cinquè .- Notificar el present acord a l’interessat.
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5. Aprovació de l'ampliació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre
l'agència de l'Habitatge de Catalunya i l'ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
per al segon semestre de 2013, relatiu a l'oficina d'habitatge
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 18 de setembre de 2012 mitjançant acord de Junta de Govern Local es va
aprovar el contingut del conveni de col·laboració relatiu a l’oficina Local d’Habitatge,
corresponent a l’any 2012.
2. En el pacte novè del conveni es preveia la possibilitat de pròrroga prèvia petició per
escrit de qualsevol de les parts signatàries. Aquesta sol·licitud es va realitzar en data
29 de novembre de 2012 i d’acord amb la tramitació establerta per l’Agencia de
l’Habitatge de Catalunya, cal aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de
col·laboració per al primer semestre de 2013, relatiu a l’oficina d’habitatge.
3. En data 31 de desembre de 2012 ambdues parts varen acordar la pròrroga del conveni
fins al 30 de juny de 2013.
4. La necessitat de donar continuïtat a les funcions que, en matèria d’habitatge, l’Oficina
Local d’Habitatge desenvolupa amb la col·laboració de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, durant tot l’any 2013, fa necessària l’ampliació del termini de pròrroga del
conveni fins el 31 de desembre.
5. En data 12 de juny de 2013 es va sol·licitar a l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya
l’ampliació de la pròrroga del conveni esmentat, per al segon semestre de l’any 2013.
FONAMENTS DE DRET
Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableix els criteris d’aplicació de la
pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin
en vigor els del 2013, modificat pel Decret 164/2013, de 19 de maig.
Decret 171/2013, de 27 de desembre, pel qual es prorroga la vigència del Decret
13/2010, de 2 de febrer, del Pla de l’Habitatge del 2009-2012, que es manté vigent fins
que no sigui aprovat un nou Pla de l’Habitatge.
La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que la
despleguen i el Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012 constitueixen el marc normatiu de
col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer
social, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura territorial en la
prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de
les gestions a la ciutadania.
La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de la
Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques que en matèria
d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les
actuacions públiques de conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació,
cooperació i col·laboració amb els ens locals.
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El Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, dedica el
capítol 5 a les oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació per al lloguer social, i
preveu la subscripció de convenis per a constituir o mantenir oficines locals d’habitatge i
borses de mediació amb les administracions locals que tinguin desplegament territorial.
Els articles 97, 98 i 99 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, recullen les condicions de les
oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l’establiment dels
convenis de col·laboració, les contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació
de l’activitat.
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Decret 13/2010, de 2 de febrer
del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i per
la Llei 26/2010, 3 agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar l’acord entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, d’ampliació de la pròrroga del conveni de col·laboració relatiu a
l’oficina Local d’Habitatge, per al segon semestre de l’any 2013 següent:

“
ACORD ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS D’AMPLIACIÓ DE LA
PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ RELATIU A L’OFICINA LOCAL
D’HABITATGE
Barcelona,

de

de 2013

REUNITS
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb
les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret
157/2010, de 2 de novembre.
I d’una altra, la senyora Montserrat Mundi i Mas, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a
formalitzar aquest conveni, i a aquest efecte,

MANIFESTEN
1. Amb data 09/03/2012l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès varen signar el conveni de col·laboració relatiu a
l’oficina d’habitatge situada en aquest municipi/comarca.
2. El 31 de desembre de 2012 ambdues parts varen acordar la pròrroga del
conveni fins al 30 de juny de 2013
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3. La necessitat de donar continuïtat a les funcions que, en matèria d’habitatge,
l’Oficina local d’habitatge desenvolupa amb la col·laboració de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, durant tot l’any 2013, fa necessària l’ampliació del
termini de pròrroga del conveni fins el 31 de desembre
4. El Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris
d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2012 mentre no entri en vigor els del 2013, ha estat modificat pel Decret
164/2013, de 19 de maig
5. El Decret 171/2012, de 27 de desembre, ha prorrogat la vigència del Decret
13/2010, de 2 de febrer, del Pla de l’Habitatge del 2009-2012, que es manté
vigent fins que no sigui aprovat un nou Pla de l’Habitatge
És per això, que en el marc de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya i de la pròrroga del Pla per al dret a l’habitatge,
ACORDEN
1. Mantenir la col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en relació amb l’Oficina local
d’habitatge, fins al 31 de desembre de 2013.
2. Fixar les següents aportacions econòmiques per al segon semestre del 2013:
2.1 L’import del pagament fix per serveis mínims establert en el pacte quart,
a) del conveni, serà de 6.000 €.
2.2 L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà
de 7.000 €.
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per
justificar les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya, s’ha de lliurar amb data 31 de desembre de 2013, i ha de ser
signada per l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de
justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat
desenvolupada, com també als serveis mínims prestats pel personal adscrit a
l’oficina
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest acord, es
tramitaran a favor de l’Ajuntament Sant Quirze del Vallès.
4. L’ampliació de la pròrroga del conveni queda condicionada a l’existència de crèdit
suficient i adequat per finançar les obligacions derivades del mateix dins l’exercici
2013.
5. La vigència del present acord serà fins al 31 de desembre de 2013.
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest acord per duplicat, en el
lloc i en la data esmentats en l’encapçalament
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Jaume Fornt i Paradell

Montserrat Mundi i Mas

Director de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya

Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès”

Segon .- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura d’aquest acord d’ampliació de la
pròrroga del conveni.
Tercer .-

Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

6. I Concurs fotogràfic 2.0 Festa Major de Sant Quirze del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
1. L'Ajuntament de Sant Quirze convoca el I Concurs de Fotos 2.0 de la Festa Major amb
l'objectiu de fomentar la participació i interacció de la ciutadania a través de les xarxes
socials, així com promoure un dels moments de màxima activitat festiva, esportiva,
comercial, cultural i lúdica al municipi, com és la Festa Major.
2. Actualment, l’Ajuntament té oberts diferents perfils i pàgines a diverses xarxes socials,
3. El concurs permetrà també ampliar el banc d’imatges de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès amb gran pluralitat de visions, fet que enriquirà l’arxiu gràfic municipal.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les bases del concurs següents:
I CONCURS FOTOGRÀFIC 2.0 Festa Major de Sant Quirze del Vallès
Objecte
L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès convoca el I Concurs de Fotos 2.0 de la Festa
Major amb l'objectiu de fomentar la participació i interacció de la ciutadania a través de
les xarxes socials.
Participació
Participaran en el concurs tots i totes els usuaris i usuàries, majors de 13 anys, que entre
les 10 hores del 30 d'agost i les 10.00 hores del 3 de setembre de 2013 enviïn fotografies
mitjançant un missatge privat al Facebook de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès o bé
al
correu
electrònic
concursfm13@santquirzevalles.cat
amb
el
hashtag
#1rConcursFMSQV, un titular que descrigui la imatge, el nom de l'autor o autora i un
telèfon de contacte.
Les fotografies rebudes es publicaran de la següent manera: cada dia a les 11 del matí es
publicarà l’àlbum del concurs amb les fotografies rebudes el dia anterior.
Cada fotografia s’identificarà amb el títol proposat per l’autor o autora, i es farà una crida
al mur del Facebook de l’Ajuntament per demanar la votació.
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El concurs tindrà aquesta primera fase de votació popular, el que significa que es podran
fer votacions mitjançant l’àlbum del Facebook del concurs durant el període establert.
Les 10 fotografies amb més m'agrada (likes) de totes les participants en aquest concurs
seran les finalistes. Es podran realitzar “M'agrada” a les imatges participants en el
concurs votant fins al 4 de setembre a les 11 del matí, moment en què es tancarà la fase
de votació popular del concurs i es farà una gravació en vídeo de la pantalla, essent
aquest el justificant vàlid com a prova testimonial.
Cada autor/a podrà enviar un màxim de 5 fotografies.
Els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès que estiguin de
servei durant la Festa Major 2013 no podran participar en el concurs, ni tampoc les
persones físiques, jurídiques o empreses contractades per realitzar treballs de fotografia
durant la Festa Major 2013.
Jurat
El jurat estarà composat per almenys 10 membres de la Comissió de Festes, i es reunirà
durant el mes de setembre de 2013, per realitzar una votació sobre les 10 fotografies
finalistes, les que obtinguin més “M'agrada” de la votació popular, durant el termini
especificat.
El jurat, en la seva deliberació, valorarà:
-La representativitat i l'esperit de pertinença de la imatge respecte la Festa Major 2013 de
Sant Quirze del Vallès.
-La qualitat de la imatge presentada.
-L’originalitat de la imatge presentada.
Condicions de participació
L'autor o autora de les imatges participants en aquest concurs confirma respecte cada
imatge que:
-La imatge ha estat feta a Sant Quirze del Vallès durant la Festa Major 2013.
-Ha estat feta per ell o ella mateixa i és una foto original seva.
-No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o
difamatori.
-L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès podrà rebutjar i/o eliminar les fotografies i
missatges que incompleixin les característiques anteriors i que puguin ser ofensives
contra persones, entitats o institucions.
-L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès queda exonerat, no fent-se responsable,
respecte a l'incompliment del participant de qualsevol garantia en matèria de drets de la
propietat intel·lectual, industrial o d'imatge, així com qualsevol responsabilitat que pogués
derivar del compliment defectuós o incompliment per part dels i les participants del
concurs de les bases presents.
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La decisió presa pel jurat serà inapel·lable.
Premi
L'autor/a de la fotografia guanyadora obtindrà un Ipad com a premi. El premi no està
subjecte a canvis i no es podrà canviar per cap altre premi ni pel seu equivalent en
metàl·lic.
El lliurament del premi es farà abans del dia 15 d'octubre de 2013. L'autor/a autoritza la
reproducció de la imatge del moment del lliurament a les xarxes socials de l'Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, als webs www.santquirzevalles.cat, i als mitjans de
comunicació municipals www.radiosantquirze.cat, Informem, SantquirzeTV, així com la
seva difusió als mitjans de premsa escrita i audiovisuals als que s'enviï la informació com
a nota o comunicat de premsa.
Veredicte
El veredicte es farà públic abans del 15 d'octubre de 2013 a les xarxes socials de
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i a la pàgina web municipal
www.santquirzevalles.cat així com a la resta de mitjans de comunicació municipals.
Propietat intel·lectual i industrial
Els i les participants cedeixen expressament a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
sense exclusivitat i sense limitació temporal, el permís d'explotació de les imatges que
s'hagin presentat en el concurs, de conformitat amb la llei de propietat industrial que es
puguin derivar d'aquesta explotació, amb finalitats promocionals i/o publicitàries o
d'anàloga naturalesa a les pròpies de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, sense dret
per part dels i les participants de percebre cap compensació addicional.
El fet d’enviar un missatge privat amb una fotografia al Facebook de l'Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès o bé al correu electrònic concursfm13@santquirzevalles.cat amb el
hashtag #1rConcursFMSQV, l'autoria i el títol comporta l'acceptació d'aquestes bases.
L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès no es responsabilitza dels problemes tècnics
derivats de l'ús de la plataforma Facebook.
Segon.- Aprovar el document comptable número 12013000011310, per import de 399
euros, amb càrrec a la partida 1101/9200/2260900, corresponent al premi.

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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