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

CIU
PSC-PM
PP
CIU
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Montserrat Mundi i Mas

CIU

PRESIDENT
Edelmiro Balboa Blanco.
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 3 de setembre de
2013.
2. Aprovació del programa d'activitats i les condicions pels inscrits a les activitats
esportives municipals per al curs 2013-2014.
ANTECEDENTS DE FET
1. El 3 d’octubre de 2011, per decret d’alcaldia 2011002232, es va adjudicar el contracte
de serveis de monitors per a la conducció d’activitats esportives a l’empresa Iniciatives
per a la Gestió Esportiva, S.L.
2. El plec de condicions recull la pròrroga del contracte que s’executa, així com el
compromís d’elaborar trimestralment informe sobre el desenvolupament de les
activitats i la possibilitat de modificar l’oferta d’activitats en les seves prescripcions
tècniques.
3. D’acord amb l’informe del coordinador d’Esports de data 1 d’agost de 2013, en el qual
es desprèn que des del servei d’Esports es revisa i adjunta el programa d’activitats per
al curs 2013-2014.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, amb les seves
modificacions posteriors d’aplicació.

-

Llei reguladora de les bases de règim local, i en desenvolupament d’aquesta, per
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i, subordinadament i
supletòriament, pel Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.

-

Llei de règim jurídic de les administracions públiques i, subordinadament, pel
Reglament sobre procediments de responsabilitat administrativa.

-

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 l’obligació del
pagament en sol·licitar la inscripció a qualsevol de les activitats esportives
municipals que hi queden recollides.

-

Contracte administratiu de serveis de monitors per a la conducció d’activitats
esportives de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’empresa Iniciatives per a
la Gestió Esportiva, S.L. (IGESPORT, S.L.).
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el programa d’activitats i les condicions pels inscrits a les activitats
esportives municipals per al curs 2013-2014 següent:

a. Activitats esportives municipals per a majors de 15 anys

a.1. PROGRAMA D’ACTIVITATS PER A MAJORS DE 15 ANYS
Activitat

Lloc

Horari

Taxes

Ioga A

Casal d’Avis

dimarts i dijous
de 09:30 a 10:30

Matrícula de 17,52€
3 trimestres x 39,98€

Ioga B

Casal d’Avis

dimarts i dijous
de 15:45 a 16:45

Matrícula de 17,52€
3 trimestres x 39,98€

Ioga C

Casal d’Avis

dilluns i dimecres
de 20:00 a 21:00

Matrícula de 17,52€
3 trimestres x 39,98€

Ioga D

Casal d’Avis

dilluns i dimecres
de 21:00 a 22:00

Matrícula de 17,52€
3 trimestres x 39,98€

Dansa del ventre

CEIP Taula Rodona

dimarts i dijous
de 20:15 a 21:15

Matrícula de 17,52€
3 trimestres x 32,30€

Aeròbic

CEIP Taula Rodona

dilluns i dimecres
de 19:10 a 20:10

Matrícula de 17,52€
3 trimestres x 32,30€

Pilates A

CEIP Taula Rodona

dimarts i dijous
de 19:10 a 20:10

Matrícula de 17,52€
3 trimestres x 39,98€

Pilates B

CEIP Taula Rodona

dilluns i dimecres
de 20:15 a 21:15

Matrícula de 17,52€
3 trimestres x 39,98€

Iogalates

Torre Julià

dilluns i dimecres
de 18:30 a 19:30

Matrícula de 17,52€
3 trimestres x 39,98€

a.2. Condicions per la inscripció al programa d’activitats esportives municipals per majors
de 15 anys
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a.2.1. INFORMACIÓ DEL PROCEDIMENT I TERMINIS
1. El termini per presentar les sol·licituds d’inscripció és del 26 d’agost al 12 de setembre.
Les sol·licituds es faran a 1 sola activitat, tot i que es podrà anotar una segona opció per
poder optar a activitat en cas de no tenir plaça a la primera. Les sol·licituds en primera
opció tindran preferència sobre totes les segones.
2. El dimarts 17 de setembre, en el Taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal
sortiran les llistes, per ordre d’inscripció de totes les sol·licituds a les activitats escollides.
El número de registre és amb el que participarà en el sorteig, si s’escau.
3. A les 12 hores del dimecres 18 de setembre, a l’edifici de l’Àrea de Serveis a les
Persones, carrer Sentmenat, 6, tindrà lloc l’acte públic de la Comissió per l’aprovació de
la llista d’admesos provisionals. Quan el número de sol·licituds sigui superior al de
places oferides, les admissions es realitzaran per sorteig. Si no s’arriba al número mínim
de 10 sol·licituds, l’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar i no impartir el curs
corresponent.
4. D’aquest acte públic, s’aixecarà la corresponent acta, la qual serà publicada en el Taulell
d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal el dijous 19 de setembre. La publicació
d’aquesta forma serveix a tots els efectes de forma de notificació als interessats, sense
perjudici de les notificacions personals que es puguin considerar adients des del servei
gestor.
5. Del 20 al 23 de setembre, es podran presentar al·legacions a la llista d’admesos
publicada. Transcorregut l’anterior termini sense presentació de reclamacions, la llista
esdevindrà definitiva a tots els efectes. En cas contrari, les reclamacions i l’aprovació de
la llista definitiva seran resoltes per la Tinença d’Alcaldia de l’Àrea, dins del termini dels
tres dies ulteriors a l’últim per a la presentació de reclamacions.
6. En cas de desitjar fer 2 activitats, la sol·licitud de la segona es farà durant el període de
reclamacions o un cop iniciades les activitats. L’acceptació de la mateixa quedarà
condicionada a la disponibilitat de places i s’acceptaran per rigorós ordre d’entrada.
7. El inici de les activitats serà els dies 1 i 2 d’octubre.
8. Els usuaris no admesos passaran automàticament a formar part de la llista d’espera.

a.2.2. CONSIDERACIONS AL PAGAMENT
1. Per participar en cada activitat es pagarà matrícula i 3 trimestres d’acord a l’ordenança
fiscal 4·11.
2. Els pagaments dels cursets i ensenyaments esportius de caire plurimensual, es faran
efectius per domiciliació bancària trimestralment un cop iniciat cada període.
3. En el cas dels cursets i ensenyaments esportius de caire plurimensual i plurianual, es
pagarà la matricula i les quotes vigents d’acord a l’obligació de pagament prevista en el
moment de publicar el programa d’activitats.
4. Quedaran exempts del pagament de la matrícula aquells usuaris que iniciïn l’activitat
durant el tercer trimestre del curs.

a.2.3. BAIXES
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1. Les baixes només s’acceptaran amb entrada per registre a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà;
no es poden comunicar telefònicament ni al monitoratge.
2. Si un alumne no assisteix a 4 classes seguides sense causa justificada, pot perdre el dret
sobre la plaça ocupada i aquesta passar a disposició d’altre usuari en llista d’espera,
sense dret a devolució del ja pagat.

a.3. Comissió per aprovar la llista d’admesos provisional: composició

Titular

Suplent

President

David Sánchez i Mancebo,
delegat de la Unitat d’Esports

regidor El regidor que el substitueixi

Vocal

Daniel Sánchez Gil, coordinador de la El funcionari que el substitueixi
Regidoria d’Esports

Vocal

Albert Morera Morales,
d’Esports

Secretari

Montserrat
Porqueras
Montolio, El funcionari que la substitueixi
funcionària de la unitat d’Esports

coordinador El funcionari que el substitueixi

b. Activitats esportives municipals per a majors de 60 anys

b.1. PROGRAMA D’ACTIVITATS PER A MAJORS DE 60 ANYS
Activitat

Lloc

Horari

Taxes

Manteniment

Casal d’Avis

dimarts de 16:50 a 17:50

Manteniment

Casal d’Avis

dijous 16:50 a 17:50

Aiguagim

Piscina coberta

dilluns 11:00 a 12:00

Aiguagim

Piscina coberta

dimarts 11:00 a 12:00

Matrícula

Aiguagim

Piscina coberta

dimecres 11:00 a 12:00

de 15,46€

Aiguagim

Piscina coberta

dijous 11:00 a 12:00

Manteniment

Torre Julià

dilluns 16:30 a 17:30

Manteniment

Torre Julià

dimecres 16:30 a 17:30
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b.2. Condicions per la inscripció al programa d’activitats esportives municipals per majors
de 60 anys

b.2.1. INFORMACIÓ DEL PROCEDIMENT I TERMINIS
1. El termini per presentar les sol·licituds d’inscripció és del 26 d’agost al 12 de setembre.
Les sol·licituds es faran a 2 hores d’activitat entre les oferides.
2. El dimarts 17 de setembre, en el Taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal
sortiran les llistes, per ordre d’inscripció de totes les sol·licituds a les activitats
escollides. El número de registre és amb el que participarà en el sorteig, si s’escau.
3. A les 12 hores del dimecres 18 de setembre, a l’edifici de l’Àrea de Serveis a les
Persones, carrer Sentmenat, 6, tindrà lloc l’acte públic de la Comissió per l’aprovació de
la llista d’admesos provisionals. Quan el número de sol·licituds sigui superior al de
places oferides, les admissions es realitzaran per sorteig. Si no s’arriba al número
mínim de 10 sol·licituds, l’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar i no impartir el curs
corresponent.
4. D’aquest acte públic, s’aixecarà la corresponent acta, la qual serà publicada en el
Taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal el dijous 19 de setembre. La
publicació d’aquesta forma serveix a tots els efectes de forma de notificació als
interessats, sense perjudici de les notificacions personals que es puguin considerar
adients des del servei gestor.
5. Del 20 al 23 de setembre, es podran presentar al·legacions a la llista d’admesos
publicada. Transcorregut l’anterior termini sense presentació de reclamacions, la llista
esdevindrà definitiva a tots els efectes. En cas contrari, les reclamacions i l’aprovació de
la llista definitiva seran resoltes per la Tinença d’Alcaldia de l’Àrea, dins del termini dels
tres dies ulteriors a l’últim per a la presentació de reclamacions.
6. El inici de les activitats serà els dies 1 i 2 d’octubre.

b.2.2. CONSIDERACIONS AL PAGAMENT
1. Per participar en les activitats es pagarà una matrícula d’acord a l’ordenança fiscal 4·11.
2. Els pagaments dels cursets i ensenyaments esportius de caire plurimensual, es faran
efectius per domiciliació bancària un cop iniciats.

b.2.3. BAIXES
1. Les baixes només s’acceptaran amb entrada per registre a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà;
no es poden comunicar telefònicament ni al monitoratge.
2. Si un alumne no assisteix a 4 classes seguides sense causa justificada, pot perdre el dret
sobre la plaça ocupada i aquesta passar a disposició d’altre usuari en llista d’espera,
sense dret a devolució del ja pagat.

b.3. Comissió per aprovar la llista d’admesos provisional: composició

Titular
President

David Sánchez i Mancebo,
delegat de la Unitat d’Esports

Suplent
regidor El regidor que el substitueixi
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Vocal

Daniel Sánchez Gil, coordinador de la El funcionari que el substitueixi
Regidoria d’Esports

Vocal

Albert Morera Morales,
d’Esports

Secretari

Montserrat
Porqueras
Montolio, El funcionari que la substitueixi
funcionària de la unitat d’Esports

coordinador El funcionari que el substitueixi

Segon .- Autoritzar la comissió per aprovar la llista d’admesos provisional, composada
per les persones que es relacionen en el punt primer.
Tercer .- Publicar l’oferta i condicions de les activitats esportives municipals al taulell
d’anuncis municipal i a la web municipal.

3. Aprovació pròrroga per un any del contracte administratiu de serveis per a la
contractació del servei de monitors d'acitivtats esportives municipals
ANTECEDENTS DE FET
1. El 3 d’octubre de 2011, per decret d’alcaldia núm. 2011002232, es va adjudicar el
contracte de serveis de monitors per a la conducció d’activitats esportives a l’empresa
Iniciatives per a la Gestió Esportiva, S.L.
2. El 26 d’abril de 2013, registre d’entrada 2013005108, el Francesc Segura Claverol,
com administrador de l’empresa Iniciatives per a la Gestió Esportiva S.L., va expressar
el seu interès en prorrogar el contracte.
3. D’acord amb l’informe del coordinador d’Esports de data 1 d’agost de 2013, del qual es
desprèn la conveniència de prorrogar el contracte per un any.
FONAMENTS DE DRET
-

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

-

Llei reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament d’aquesta, per
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i, subordinadament i
supletòriament, pel 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.
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-

Contracte administratiu de serveis de monitors per a la conducció d’activitats
esportives de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’empresa Iniciatives per a
la Gestió Esportiva, S.L. (IGESPORT, S.L.).

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Prorrogar per un any el contracte administratiu per a l’execució de serveis de
monitors per a la conducció de diverses activitats esportives programades per la
Regidoria d’Esports, a Iniciatives per a la Gestió Esportiva, S.L., per un import de
36.061,07€, IVA inclòs.
Segon .-

Preveure la revisió de preus dins dels terminis establerts legalment.

Tercer .- Aprovar els documents comptables següents: Complement positiu
d’autorització i disposició de despesa a Iniciatives per a la Gestió Esportiva, S.L. per un
import de 12.020,37€ amb càrrec a la partida 5500.3400.2279900 del pressupost vigent, i
Compromís de despesa futura per al pressupost 2014, a Iniciatives per a la Gestió
Esportiva, S.L., per un import de 24.040,70€.

4. Assumptes sobrevinguts

4.1.

Acceptació subvencions Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis
2013

ANTECEDENTS DE FET
1. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, va sol·licitar la subvenció, en els àmbits de
Comerç i Consum, a la Diputació de Barcelona d’acord amb el catàleg de suport als
serveis i a les activitats locals de 2013.
2. La Diputació de Barcelona, d’acord amb la resolució de la Junta de Govern Local de
data 27/06/2013 en relació a l’atorgament de subvencions en el marc del Pla de
concertació de la Diputació de Barcelona, Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat,
catàleg de serveis i activitats 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar les subvencions ens els àmbits de Comerç i Consum, de la
Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis als serveis i a les activitats locals de 2013
següents:
Codi

Actuació

Subvenció

13/Y/93696

XIII Mostra Gastronòmica

5.000,00€

13/Y/93693

Foment al Mercat de Can Torras

3.000,00€

13/Y/93694

Foment al Mercat Ecològic

1.500,00€
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13/Y/93695

Punt de llum al Mercat Ecològic

6.000,00€

13/Y/93861

Gestió dinamització comercial

3.000,00€

13/Y/96903

Bústia del Consumidor

recurs tècnic

13/Y/96901

Visita Unitat Mòbil de Consum

recurs tècnic

13/Y/96902

Campanya informativa establiments comercials, recurs tècnic

Segon.Comunicar la present resolució a la Diputació de Barcelona i als Serveis
Econòmics d’aquest ajuntament.

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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