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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 8 de juliol de 2014.
2. Esmena error de bases reguladores específiques per a la convocatòria d'un
procés de selecció per a la provisió, pel torn de promoció interna, d'una plaça
de sotsinspector de Policia Local.
ANTECEDENTS DE FET
1. Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en
sessió del dia 17 de juny de 2014, pel qual s’aprova la convocatòria de bases
reguladores específiques del procés selectiu per a la provisió, pel torn de promoció
interna, mitjançant concurs oposició, d’una plaça de sotsinspector de policia local de la
plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, de l’escala
d’administració especial, subescala de comesa especial, classe policia local. Bases
que ha estat publicades íntegrament al BOP de data 30/06/2014 i l’anunci al DOGC
núm. 6659 de 08/07/2014.
2. Vist l’informe del cap de l’àrea de Serveis Interns i Recursos Humans, de data
14/07/2014, pel qual s’informa que s’ha detectat un error consistent en l’omissió d’una
prova obligatòria de la fase d’oposició, consistent en proves aptitudinals i proves de
personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials, a més
d’altres orientades a acreditar les habilitats de negociació, recerca de solucions i de
planificació i gestió de recursos humans, d’acord amb l’article 18.1.c) del Decret
233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i
mobilitat de les policies locals.
FONAMENTS DE DRET


Articles 28, 30 i 32 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de
Catalunya.



Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés,
promoció i mobilitat de les policies locals.



Art. 105.2 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.- Esmenar l’error de les bases reguladores específiques del procés selectiu per a
la provisió, pel torn de promoció interna, mitjançant concurs oposició, d’una plaça de
sotsinspector de policia local de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Sant Quirze
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del Vallès, de l’escala d’administració especial, subescala de comesa especial, classe
policia local, error consistent en l’omissió d’un exercici de proves psicotècniques.
L’error s’ha d’esmenar incloent un punt “4t exercici” a la base SETENA. Exercicis de
l’Oposició, de la següent forma:
«4t exercici. Proves psicotècniques.
Consistiran en proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil requerit per
a l’exercici de les funcions policials, a més d’altres orientades a acreditar les habilitats de
negociació, recerca de solucions i de planificació i gestió de recursos humans. Aquesta
prova es realitzarà mitjançant la contractació d’un servei especialitzat.»
Segon.- Publicar l’esmena d’error al BOP, a la web municipal i al tauler d’anuncis de la
corporació.

3. Exp. resp. pat. 114-13-011 – Dades protegides

ANTECEDENTS DE FET
En data 10 de maig de 2013, va tenir entrada (RGC 2013005695) sol·licitud de
reclamació patrimonial presentada per la senyora dades protegides pels danys físics
sofert en caure davant el núm. dades protegides del carrer dades protegides perquè,
segons les seves manifestacions, hi havia unes rajoles aixecades.
El dia 17 de maig de 2013, la secretaria municipal va requerir a l’Àrea de
Desenvolupament Urbà i Sostenibilitat perquè informessin, d’acord amb les fotografies
que havia adjuntat la sol·licitant, si el lloc on havien ocorregut els fets era via pública o
zona comunitària de l’edifici de l’avinguda de dades protegides.
El dia 20 de juny de 2013, l’aparellador municipal de l’Àrea de Serveis Urbans,
Manteniment i Transport emet informe en el qual demana que es consulti l’escriptura
d’obra nova i divisió horitzontal de l’edifici en qüestió ja que és el document que pot
aportar informació més concreta en relació a la delimitació de l’espai públic i privat i si
existeix algun tipus de condició en relació a l’ús i manteniment de l’espai lliure que envolta
l’edifici.
El Registre de la Propietat de Sabadell, en data 18 de juliol lliura l’escriptura sol·licitada
per l’aparellador municipal en base la qual, el 30 d’octubre aquest emet un nou informe
amb les conclusions següents:
-

No tenim constància precisa de la delimitació de la part de la parcel·la privada que
figura a l’escriptura d’obra nova, de superfície 92 m2, destinada als accessos per
a vianants i a la rampa de l’aparcament situat a la planta soterrani
- L’opció més consistent és que es correspongui amb la franja no edificada situada
entre l’edifici i la via pública, de dimensions: 23 m d’amplària i 4 m de fondària i
superfície 92 m2
En el cas que s’optés per aquesta darrera opció, quan la reclamació per danys
presentada, caldrà determinar el lloc on es va produir, atès les deficiències del paviment
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observades estaven situades en dos punts, que en el plànol s’indiquen amb el número 1 i
2. El punt 1 estaria dins de la parcel·la privada i el 2, en el municipal.
D’acord amb aquest nou informe de l’aparellador municipal, mitjançant provisió del 7 de
maig de 2014, la instructora demana a la senyora dades protegides que ubiqui, sobre un
plànol, el lloc exacte on es va produir la caiguda i que aporti els mitjans de prova
necessaris per poder corroborar els fets. Transcorregut el termini atorgat per a aquest
tràmit, la interessada no ha comparegut.
Mitjançant provisió de la instructora de data 10 de juny, s’incorporen a l’expedient les
probes documentals i s’atorga tràmit d’audiència a la senyora dades protegides perquè
pugui examinar l’expedient i presentar quantes al·legacions, documents i justificacions
estimi adequades a la seva defensa. La interessada ha omès aquest tràmit.
FONAMENTS DE DRET
I.- Els principis que regeixen la figura de la responsabilitat patrimonial per culpa
extracontractual o objectiva de les Administracions Públiques es troben regulats
bàsicament a l’article 106.2 de la Constitució, als articles 139 i següents de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener i quan al
procediment, al RD 429/93 de 26 de març, mitjançant el qual s’aprova el Reglament dels
procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.
II.- La Llei 30/92 estableix els requisits que han de concórrer per a que els particulars
tinguin dret a una indemnització fixant els següents: a) que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics i que el dany causat l’administrat no
tingui el deure jurídic de suportar-lo, b) que els dany al·legat sigui efectiu, avaluable
econòmicament i individualitzat, c) l’existència d’un nexe causal directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat.
Vistes totes les proves documentals, els informes de l’aparellador municipal i atès que no
s’ha pogut determinar exactament on la senyora dades protegides va caure donat que no
va aportar la documentació ni les proves que li va requerir la instructora de l’expedient en
data 7 de maig, es pot concloure que no s’ha pogut provar que la senyora es causes els
danys a la via pública, per la qual cosa, no procedeix declarar la responsabilitat de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Desestimar la sol·licitud de reclamació de responsabilitat patrimonial efectuada,
el 10 de maig de 2013, per la senyora dades protegides pels danys soferts com a
conseqüència de la caiguda que va patir el 12 d’abril al carrer dades protegides, atès que
no ha quedat provat que tinguessin lloc a la via pública.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la interessada i a la Companyia d’Assegurances de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

4. Conveni Ajuntament de Sant Quirze del Vallès-Fundació Privada Universitària
Martí I l'Humà
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ANTECEDENTS DE FET
1. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, junt amb els Ajuntaments de Barberà del
Vallès, Castellar del Vallès i Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del
Vallès Occidental (Copevo) van arribar a un acord de col·laboració per treballar
conjuntament al territori, el Programa de Foment de l’Emprenedoria i creació de llocs
de treball “Catalunya Emprèn”, impulsat pel Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, per a la convocatòria de 2013-2014 regulada a l’Ordre
EMO/276/2013, de 30 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores del
Programa integral de foment de l’emprenedoria de la Direcció General d’Economia
Social i Cooperativa i Treball Autònom).
2. El Programa Catalunya Emprèn té com a finalitat facilitar un suport eficaç a la creació
d’empreses i crear un entorn més favorable perquè les persones emprenedores puguin
posar en marxa i desenvolupar el seu projecte d’autoocupació, així com consolidar-lo.
3. Precisament, per tal de consolidar i fer créixer els negocis de les persones autònomes,
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès col·laborarà amb la Fundació Universitària Martí
l’Humà, en el marc del Programa Consolida’t, gratuït pels usuaris i per l’Ajuntament, el
qual promou el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, per oferir un
servei d’assessorament i acompanyament personalitzat que permeti als treballadors
autònoms definir un pla d’acció específic per assolir els objectius de consolidació del
seu, i inclou accions d’informació, orientació, assessorament, formació i cerca de
finançament.
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer._ Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
i la Fundació Privada Universitària Marti I l’Humà, el qual regula el suport que vol fer
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès al Programa Consolida’t que promou i
subvenciona íntegrament el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, el qual s’ha atorgat a la Fundació Universitària Martí l’Humà, per executar-lo
l’any 2014.
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA
CONSOLIDA’T ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS I LA
FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA MARTÍ L’HUMÀ.
A Sant Quirze del Vallès, 22 de juliol de 2014
REUNITS
El Sr. Jordi Salayet Garcia, major d’edat, proveït de NIF número 46.034.664-A, Director

5/90

de la Fundació Privada Universitària Martí l’Humà de la Garriga, amb domicili al carrer
Banys, 38-40, 08530 La Garriga, i actuant en nom i representació d’aquesta entitat, NIF
G-63198782, inscrita amb el núm. 1.929 en el Registre de Fundacions de la Generalitat
de Catalunya,
La Sra. Montserrat Mundi i Mas, major d’edat, proveïda amb NIF número 37.666.390-A,
Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb domicili a la Plaça de la Vila,
1, 08192 de Sant Quirze del Vallès, i actuant en nom i representació d’aquesta entitat,
amb NIF P-0823800-H,
Tenen i es reconeixen els reunits, en la representació que respectivament ostenten, la
capacitat legal necessària per obligar-se i contractar, i de les seves voluntats,
MANIFESTEN
Que la Fundació Privada Universitària Martí l’Humà és un Centre Pilot de Suport a la
Innovació reconegut com a tal per la Universitat Autònoma de Barcelona, que és la seva
universitat de referència.
Que la Fundació Privada Universitària Martí l’Humà s’inspira en els valors defensats per
la UNESCO, a partir del seu arrelament a la realitat nacional i social catalana, es
fonamenta en una activitat de docència, recerca i divulgació del coneixement i té com a
objectiu l’organització d’Estudis Universitaris, especialment de tercer cicle i formació
continuada, en els següents àmbits:
a) Impulsar la creació d’un centre d’estudis universitaris al Vallès Oriental,
prioritàriament a la Garriga, amb delegacions a altres municipis de l’Estat
Espanyol, dedicat a la recerca, la transferència del coneixement i la docència,
especialment a través d’estudis de tercer cicle (formació continuada, postgraus,
màsters i doctorats), i a través de l'organització de cursos de formació continuada
adaptats a les necessitats de les institucions, entitats, empreses i societat en
general, així com l'organització d'Aules d'extensió Universitària en àmbits
diversos.
b) Participar en iniciatives culturals dels municipis on hi té presència.
c) Editar publicacions en diferents suports.
d) Organitzar cursos d'idiomes.
e) Realitzar els estudis i la recerca que empreses o institucions requereixin a la
Fundació i oferir-los assessorament i formació per als seus professionals.
f) Organitzar una escola de ciutadania per a difondre els valors democràtics i donar
suport a iniciatives de mediació i participació.
Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès impulsa el desenvolupament econòmic i
social del seu municipi a través de la col·laboració en xarxa amb altres organitzacions i,
especialment, amb les organitzacions empresarials, professionals, comercials i sindicals.
Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès té com a finalitat, entre d’altres, dinamitzar el
teixit econòmic del municipi i contribuir a la generació d’ocupació estable i de qualitat,
com la que genera el treball autònom, tot implicant agents socials i econòmics mitjançant
polítiques de concertació.
Que els treballadors/es autònoms/es exerceixen un paper rellevant en el
desenvolupament social i econòmic de la comarca i que, en aquest sentit, la Fundació
Martí Humà i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès tenen la voluntat de participar en la
construcció d’una comarca cada vegada més dinàmica i cohesionada econòmica i
socialment.
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Que les dues entitats tenen interès comú en el camp de la formació i la promoció
d’activitats que contribueixin a la formació i a la divulgació del coneixement.
Que el diàleg entre els agents, les entitats socials i les institucions del govern local és un
element necessari i positiu per la millora de la ciutat, la dinamització econòmica i la
millora de la qualitat de vida de la comunitat.
Que, fruit de la voluntat de les dues parts, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès vol fer
suport al Programa Consolida’t que promou i subvenciona íntegrament el Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el qual s’ha atorgat a la Fundació
Universitària Martí l’Humà, per executar-lo l’any 2014.
Que el Programa Consolida’t té per objectiu de contribuir a l'enfortiment i creixement del
treball autònom.
Que el programa es desenvolupa amb la col·laboració d'escoles de negocis, universitats,
col·legis professionals i les entitats representatives del treball autònom.
En conseqüència la Fundació Privada Universitària Martí l’Humà i l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, atorguen el present conveni específic de col·laboració amb subjecció a
les següents
BASES
PRIMERA.- OBJECTE DEL PRESENT CONVENI
La Fundació Martí i Humà i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, acorden subscriure el
present Conveni de col·laboració amb els objectius de:
1.1
1.2

Difondre el programa Consolida’t entre els autònoms dels àmbits
d’actuació de les seves entitats.
Difondre el catàleg de serveis en el marc del programa Consolida’t, en el
seu cas, entre els autònoms els quals el seu pla de consolidació ho
requereixi.

SEGONA.- COMPROMISOS DE LES PARTS
Les entitats es comprometen a:
1. Difondre entre els seus associats/col·laboradors autònoms (TRADE o per compte
propi) el programa i les accions relacionades amb el Programa Consolida`t que les
dues entitats hi participaran activament durant el 2014. A tal efecte cada entitat
utilitzarà la seva base de dades a partir de les eines de comunicació que disposi.
2. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès serà intermediària en el Programa oferint
els seus espais per realitzar les accions i fent difusió de totes aquelles accions
que esdevinguin del programa.
3. La Fundació Martí Humà, serà l’encarregada de desenvolupar i gestionar les
accions que li han estat atorgades per la Generalitat, corresponents a la seva línia
d’actuació (A) consistent en:

7/90



Línia A: accions de formació estratègica en gestió empresarial i servei
d'assessorament personalitzat a treballadors autònoms per afavorir la consolidació
dels seus negocis. Aquestes accions estan adreçades a treballadors autònoms
amb una antiguitat d'entre 1 i 5 anys.
Cada persona treballadora autònoma participarà de 6 sessions d’assessorament
personalitzat amb una durada total de 13 hores i de 8 hores de formació
obligatòria en les especialitats de Compte de resultats i Tresoreria. A més,
l’assessor/a que tutoritzi el seu Pla de Treball, li oferirà també la participació a
formació complementària (no obligatòria) en funció de les necessitats detectades.

Especialitats de les píndoles formatives (no obligatòries):
o Introducció a la gestió de l’activitat econòmica: 5 hores
o Administració de l’activitat: 10 hores
o El circuit documental: 10 hores
o La gestió comercial i l’atenció al client: 15 hores
o La gestió eficaç del temps: 5 hores
o Elaboració de pressupostos i gestió econòmica: 15 hores
o Networking: 10 hores
4. Les dues entitats hauran d’atendre als autònoms que participin en el Programa
Consolida’t per a assessorar-los en els serveis professionals de la seva
competència, i en cap cas suposarà cap cost per els autònoms que participin a les
accions del programa.
5. Les dues entitats es comprometen a fer pública la incorporació dels seus logos
com a col·laboradores del programa Consolida`t, en els medis de comunicació i a
tota la difusió que es faci de l’esmentat programa.
TERCERA.Aquest conveni entra en vigor el dia de la data de la seva signatura, i podrà ser modificat i
ampliat per mutu acord de les parts i tindrà una vigència fins a finalització l’any 2014, i
serà prorrogable anualment sempre i quan el programa Consolida’t segueixi vigent per
part del Departament d’Empresa i Ocupació, i sempre que les parts considerin oportú
seguir col·laborant.
I, com a prova de conformitat i d’acceptació, les parts implicades signen el present
Conveni per duplicat, en el lloc i en la data assenyalats en l’encapçalament.
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Fundació Privada Universitària Martí L’Humà

Montserrat Mundi i Mas
Alcaldessa de Sant Quirze del Vallès

Jordi Salayet Garcia,
Director

Segon._ Comunicar el present acord a les parts interessades.

5. Acceptació subvencions Diputació de Barcelona 2014. Comerç i Consum.
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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 2014.
2. La Diputació de Barcelona, d’acord amb la resolució de la Junta de Govern Local de
data 29/05/2014 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 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
3. D’acord amb el decret de data 9 de maig de 2014 de la Diputació de Barcelona, en el
qual s’aprova les actuacions dels recursos en matèria de Consum 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 2014
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 2014
següents:
Codi

Actuació

Subvenció

14/Y/105624 XIV Mostra Gastronòmica

2.000,00€

14/Y/105623 Foment al Mercat de Can Torras

3.000,00€

14/Y/105622 Foment al Mercat Ecològic

1.500,00€

14/Y/105405 Accions de dinamització al CCU

3.000,00€

14/Y/103071 Bústia del Consumidor

recurs tècnic

14/Y/103275 Visita Unitat Mòbil de Consum

recurs tècnic

14/Y/102794

Campanya informativa establiments comercials, recurs tècnic

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

6. Acceptació subvenció finançament servei d'atenció domiciliària SAD LAPAD
2013 del CCVOC
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ANTECEDENTS DE FET
El passat mes de juliol es va signar l’Addenda 2013 del Contracte Programa 2012-2015
on s’hi detallen els acords i les accions a desenvolupar, acompanyat per les fitxes pròpies
referents a l’any 2013 amb la concreció d’objectius, accions a desenvolupar, recursos a
emprar i indicadors d’avaluació i quanties econòmiques.
El Contracte Programa, a la Fitxa número 1 es fa una previsió inicial de recursos
econòmics destinats exclusivament a finançar el servei d’atenció domiciliària prestat en
compliment de la LAPAD i s’estableix el finançament del 66% el mòdul del SAD, fitxat en
16,25 €/hora.
Vist que en la signatura en el Contracte Programa 2013, la justificació del SAD
dependència de l’any 2013 incorpora modificacions respecte a com s’ha vingut realitzant
fins al 2012.

FONAMENTS DE DRET
Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials.
Contracte Programa 2012-2015 per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria
de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

DISPOSICIÓ
S’adopti l’acord següent:
Primer .- Acceptar la quantitat que li correspon al municipi de Sant Quirze del Vallès pel
finançament referent al servei d’atenció domiciliària realitzat en compliment de la LAPAD
2013, per un import 49.035,71€.
Segon .- Demanar la incorporació d’ aquesta subvenció a la partida de Programa
d’atenció a la Dependència codi 5300/2330/2279901.
Tercer .-

Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

7. Reintegrament parcial de la subvenció de l'any 2013 del Club Petanca Sant
Quirze
ANTECEDENTS DE FET
1. El 5 de novembre de 2013 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès va aprovar les bases reguladores particulars de la convocatòria de
subvencions a entitats i/o particulars en matèria de serveis personals i associacions
de veïns per a l’any 2013.
2. Les bases aprovades comprenen el programa C-01-13 de suport per a entitats
esportives locals, amb l’objecte de donar suport a les activitats esportives que duguin
a terme les entitats esportives locals de Sant Quirze del Vallès per l’exercici 2013.
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3. El 12 de novembre de 2013 es va publicar al BOP l’edicte amb l’aprovació de les
bases reguladores per a l’any 2013 iniciant-se el termini de 20 dies naturals per
presentar sol·licituds.
4. Els beneficiaris d’aquest programa són les entitats i associacions esportives sense
finalitat de lucre legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i
Associacions de Sant Quirze del Vallès i en el Registre d’Entitats Esportives de la
Secretaria General de l'Esport.
5. El 2 de desembre de 2013, el senyor Domènec Francesc Sánchez, en representació
del Club Petanca Sant Quirze va presentar sol·licitud de subvenció.
6. El 31 de desembre de 2013, l’Alcaldessa per avocació va resoldre aprovar la
disposició i obligació de despesa de 1.845,67 euros en favor del mateix.
7. El 28 d’abril de 2014, el senyor Domènec Francesc Sánchez, en representació del
Club Petanca Sant Quirze va presentar justificació de la subvenció rebuda.
8. El beneficiari va presentar rebuts corresponents a l’any 2013 per un total de 4.596,73
euros d’acord a les despeses relacionades a continuació.
9. El beneficiari presenta també altres factures i tiquets que no resulten admissibles.
10. El beneficiari no adjunta el llibre de caixa sol·licitat per la justificació, ni l’acta de
l’assemblea que aprova els comptes, motiu pel qual se’ls en fa requeriment.
11. El 26 de maig de 2014, el senyor Domènec Francesc Sánchez, en representació del
Club Petanca Sant Quirze va presentar va presentar el llibre de caixa requerit i l’acta de
l’assemblea que s’adjunten a aquest informe.
12. La justificació de despeses és superior al 200% de la subvenció rebuda de 1.845,67
euros.
13. El 10 de juny de 2014, d’acord a la revisió del Interventor municipal, el coordinador
d’Esports emet requeriment doncs els ingressos per rifes i loteries haurien de ser
2.020,00 euros en lloc dels 1.460,00 que figuren a la liquidació, cosa que canviaria el
signe dels comptes i donaria guanys, comportant l’obligació de reintegrar el superàvit.
14. El 16 de juny, el coordinador d’Esports rep al president del Club petanca Sant
Quirze i puntegen el llibre de caixa comprovant que hi ha un desajust de 190 euros
corresponents a apunt del mes de desembre que no havien considerat atès que
l’activitat es va passar a gener. La resta de diferència detectada per l’interventor
municipal correspon a 370 euros de setembre amb l’apunt “recaudación butifarrada
Festa Major” i que figura a la liquidació econòmica com a “Botifarradas”. Això suposa
uns ingressos per rifes i loteries de 1.650 euros, fent pujar els ingressos a 8.310,67
euros i essent les despeses de 8.274,18 euros, genera un benefici de 36,49 euros a
l’activitat, observant-se i informant per part del coordinador d’Esports una probable
revocació parcial de la subvenció.
15. El 19 de juny de 2014, mitjançant informe, el interventor municipal posa de manifest
que en la justificació de la subvenció de 2013 del Club Petanca Sant Quirze,
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considerant el criteri de caixa, s’ha observat que els seus ingressos de 2013 per un total
de 8.336,49 euros, superen el cost de la seva activitat; 8.274,18 euros, indicant que
procedeix revocar parcialment la subvenció atorgada al Club Petanca Sant Quirze, en el
import de 62,31 euros i exigir el reintegrament d’aquesta quantitat ingressada
indegudament.
FONAMENTS DE DRET
1. La 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 assenten les bases sobre les que es desenvolupen les bases
reguladores particulars de la convocatòria.
2. Les 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).
3. Les bases reguladores particulars de la convocatòria de subvencions a entitats i
associacions
en matèria de serveis personals i associacions de veïns per a l’any
2013 (BOP de 12 de desembre de 2013) estableixen els conceptes subvencionables,
documentació a presentar com a justificació i el 31 de març com a data límit per
presentar justificacions

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Iniciar el procediment de reintegrament de la quantitat de 62,31 euros de la
subvenció atorgada al Club Petanca Sant Quirze, en els termes indicats en el informe
d’Intervenció.
Segon.- Donar tràmit d’audiència de 10 dies al Club Petanca Sant Quirze, a fi i efecte que
puguin al·legar el que creguin pertinent.
Tercer.- Notificar l’acord al Club de Petanca Sant Quirze

8. Conveni de col·laboració amb el Club de Rugby Sant Quirze
ANTECEDENTS DE FET
1. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, té com a un dels objectius principals el
desenvolupament d’actuacions per al foment i promoció d’activitats esportives i
d’ocupació del temps lliure.
2. El Club Rugby Sant Quirze és una entitat sense ànim de lucre, degudament registrada,
que es dedica a la promoció de l’esport dins del nostre municipi.
3. Durant l’any 2012 el regidor d’Esports va signar convenis de col·laboració amb la resta
d’entitats esportives locals amb la durada de quatre anys naturals.
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4. Essent satisfactòria la relació amb el Club Rugby Sant Quirze, es pretén aprofundir en
aquesta col·laboració amb la signatura de conveni, atorgant-li vigència fins 2016, per
coincidir amb la resta d’entitats.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovació del conveni amb el Club Rugby Sant Quirze que es detalla a
continuació:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS I EL CLUB RUGBY SANT QUIRZE
DEL VALLÈS

Sant Quirze del Vallès, a 22 de juliol de 2014
REUNITS
D’una part, el Sr. David Sánchez i Mancebo, regidor delegat de la Unitat d’Esports de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, de conformitat amb el cartipàs vigent, facultat
expressament per aquest acte per acord de la Junta de Govern Local en la sessió que va
tenir lloc el dia 22 de juliol de 2014.
De l’altra, el Sr. Matias Pujol Troncoso, en qualitat de president, actuant en nom i
representació del Club Rugby Sant Quirze del Vallès, entitat inscrita al Registre Municipal
d’entitats amb el núm. RAE 125/13 i amb domicili social a l’avinguda del Vallès, 29 de
Sant Quirze del Vallès.
Assistits per la secretària de l’Ajuntament Sra. Helena Muñoz i Amorós, que dóna fe de
l’acte.

ANTECEDENTS
I. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, té com a un dels objectius principals el
desenvolupament d’actuacions per al foment i promoció d’activitats esportives i
d’ocupació del temps lliure. El Club Rugby Sant Quirze és una entitat sense ànim de lucre
dedicada a la promoció de l’esport del rugby dins del nostre municipi amb una llarga
trajectòria i arrelament ciutadà.
II. Aquesta entitat ve col·laborant des dels últims anys en l’organització i
desenvolupament d’aquesta activitat de promoció esportiva, essent satisfactòria
l’experiència per a les dues parts, motiu pel qual es pretén aprofundir en aquesta
col·laboració amb la signatura del present conveni.
III. La Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 22 de juliol de 2014 va acordar
l’aprovació d’aquest conveni, alhora que autoritzava el Sr. regidor per a la seva
formalització i signatura.
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Per tot això, ambdues parts es reconeixen capacitat i competència per l’atorgament
d’aquest i firma d’aquest conveni administratiu, el qual s’ajustarà a les clàusules que a
continuació es
CONVENEN
Primera. Objecte i finalitats.
És objecte del present conveni aprofundir la col·laboració perquè ambdues parts
contribueixin a millorar la promoció i foment de l’activitat esportiva.
Segona. Autorització d’ús i compromís de manteniment de les instal·lacions.
1. En virtut del present conveni s’autoritza a l’entitat Club Rugby Sant Quirze perquè
utilitzi, per als seus entrenaments el camp de futbol municipal de gespa artificial, d’acord
als horaris que figuren a l’annex 1, així com per les seves competicions. La naturalesa
jurídica d’aquesta autorització, d’acord amb el que determina el Reglament de béns dels
ens locals, és de llicència d’ocupació temporal, consistent en l’ús privatiu de les
esmentades instal·lacions. Aquesta autorització es renovarà i aprovarà anualment durant
la vigència del present conveni.
2. Respecte d’aquesta autorització per a l’ús de les instal·lacions, l’entitat Club Rugby
Sant Quirze es compromet a col·laborar en les tasques de gestió i manteniment en les
condicions que es contenen a les clàusules següents.
Tercera. Obligacions de l’entitat esportiva.
El Club Rugby Sant Quirze del Vallès assumeix les següents obligacions:
Destinar les instal·lacions i dependències a la finalitat esportiva i d’espai social per als
socis, esportistes, familiars i simpatitzants, sense que es puguin realitzar actes de cessió,
disposició o comercials i lucratius de les instal·lacions. Es capacita a directius i personal
tècnic de l’entitat a disposar i utilitzar les claus del camp de futbol municipal de gespa
artificial perquè hi puguin accedir per entrenar i jugar els seus partits.
Correspondrà al Club Rugby Sant Quirze les tasques de col·laboració següents:
1.

Assumir el control d’accés i responsabilitat durant el temps d’utilització de les
instal·lacions.
a) Durant el temps d’ocupació és responsabilitat del club vetllar pel compliment de la
normativa vigent. Per tant, cal comptar en tot moment amb la presència d’un
responsable.
b) Durant el temps d’utilització, el mobiliari esportiu haurà d’estar fixat correctament
perquè no es pugui produir cap accident.
c) Deixar el material en el lloc d’emmagatzematge una vegada finalitzada l’activitat i
amb els elements de fixació corresponents.
d) Comunicar a la regidoria d’Esports, qualsevol anomalia que es detecti abans o
que es produeixi durant la utilització.
e) Només els jugadors, personal tècnic, delegats, auxiliars i, en cas de competicions,
els jutges, són les persones autoritzades a entrar en el terreny de joc.
f) Utilitzar la roba i calçat adequat per a la pràctica esportiva.
g) No menjar, ni entrar begudes en envasos de vidre dintre dels, camps i zona de
vestuaris.
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h) Lliurar a la regidoria d’Esports els calendaris oficials de competició abans del inici
de la mateixa.
i) Qualsevol canvi d’horari, de dia..., del calendari de competició oficial, sol·licitud de
partit amistós o espai concedit, s’haurà de comunicar per escrit oficial dirigit a la
regidoria d’Esports amb una antelació mínima de 15 dies. Una vegada estudiat es
concedirà o denegarà.
j) La no utilització o utilització esporàdica d’un espai pot comportar la pèrdua de
l’autorització per al seu ús, previ avís.
k) Tots els espais no utilitzats estaran a disposició de la regidoria d’Esports.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

La regidoria d’Esports podrà disposar de qualsevol espai cedit avisant amb l’antelació
de 10 dies.
Fora del calendari de competició oficial, és requisit indispensable per iniciar els
tràmits de cessió d’un espai esportiu registrar la sol·licitud de realització d’activitat
d’una entitat. Una vegada estudiada, es concedirà o denegarà.
El fet de sol·licitar l’ocupació d’un espai esportiu no dóna cap tipus de dret, s’haurà
d’esperar a rebre la contesta oficial per fer qualsevol propaganda o compromís.
Els campus i estades esportives es regiran per la Normativa vigent de condicions i
requisits.
No realitzar obres, instal·lació o reforma de cap mena sense consulta a la regidoria
d’Esports.
Vetllar per la vigilància i seguretat dels usuaris i participants que accedeixin a les
instal·lacions.
L’equipament cedit en virtut del present conveni te un aforament màxim permès. Els
organitzadors, clarament identificats, es responsabilitzaran en el desenvolupament
de les activitats del control de l’aforament que en cap cas podrà ser superat.
Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi tots els seus
membres i col·laboradors que participin en el desenvolupament de les activitats.
Assumir les despeses extraordinàries que es derivin dels desperfectes que s’originin
amb motiu del mal ús o d’actes de vandalisme ocasional.
Complir les indicacions i criteris que, sobre les obligacions descrites i d’altres, es fixin
des dels serveis municipals d’Esports.
Participar en les activitats de promoció esportiva local que l’Ajuntament organitzi i
consideri convenient.
Comptar amb el vistiplau de la regidoria d’Esports abans de treure informació referent
a l’organització d’esdeveniments especials com campus, estades esportives...
En el supòsit en que pel desenvolupament de les activitats l’entitat hagi de contractar
serveis o a professionals, aquesta es farà càrrec de la contractació. Al respecte,
l’entitat observarà i acomplirà amb les obligacions que la normativa aplicable en
matèria fiscal, administrativa, laboral i social exigeix per les esmentades
contractacions, eximint a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès de cap obligació i
responsabilitat al respecte.
L’entitat Club Rugby Sant Quirze es compromet a fer constar en lloc preferent, en
tots aquells documents, publicitat i activitats de divulgació, la llegenda “AMB EL
SUPORT DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS”, juntament amb
l’escut de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, de manera clara i àmplia.
Presentar al inici de temporada (abans del mes d’octubre) una memòria detallada de
les activitats que es preveu realitzar, i tenir cura de la seva organització, calendari i
programació durant la vigència del conveni. Aquesta memòria haurà de tenir el
següent contingut mínim:
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a)

Relació dels equips en les diferents categories i edats, amb indicació del número
d’associats.
b) Nombre d’esportistes de cada equip amb indicació dels codis postals dels seus
domicilis.
c) Descripció de les competicions en que es preveu participar.
d) Programa de les activitats anuals previstes, on hi consti la seva relació, definició i
periodificació.
e) Pressupost anual amb detall d’ingressos i despeses previstos.
17. Presentar una memòria al finalitzar la temporada (abans del mes de setembre) on es
detallin les activitats realitzades, la participació registrada i el balanç econòmic
corresponent.
18. Justificar les subvencions rebudes de l’Ajuntament en la forma que es determini.
19. Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Quarta. Drets i obligacions de l’Ajuntament.
L’Ajuntament ostenta els següents drets i obligacions:
1.
2.
3.
4.

5.

Supervisar l’ús de les instal·lacions i garantir la seva utilització, sense perjudici de
l’obligació del Club Rugby Sant Quirze de mantenir endreçat l’espai esportiu.
Fer el seguiment de la utilització dels equipaments esportius.
Ostentar la facultat d’interpretació de les clàusules del conveni, així com la de dictar
les instruccions i ordres de desenvolupament que se’n derivin.
Fer-se càrrec de les despeses de conducció de la instal·lació esportiva, consums i
subministraments propis del seu funcionament, les reparacions ordinàries i
extraordinàries així com les substitucions d’instal·lacions o material d’equipaments.
Contribuir al sosteniment econòmic del present conveni, per a l’objecte i finalitats
expressats, amb l’atorgament de les subvencions del programa de suport per a
entitats esportives locals inclòs en la convocatòria de subvencions a entitats i/o
particulars en matèria de serveis a les persones o altra convocatòria que la
substitueixi.

Cinquena. Relació de Documentació a aportar per l’Entitat.
Abans de quinze dies hàbils a comptar des de la firma del present conveni així com
abans d’iniciar l’activitat a l’equipament, haurà de lliurar a la Regidoria d’Esports
assegurança de responsabilitat civil, d’acord a la clàusula tercera, novè punt.
Sisena. Taxes aplicades i dipòsits.
Resten exempts del pagaments de taxes per la utilització dels espais i instal·lacions
esportives en virtut de lo disposat en l’article 5.3 de l’Ordenança fiscal núm. 4.11 Taxa per
la utilització dels béns, instal·lacions municipals i prestació de serveis d’esports i cursets.
Setena. Vigència i extinció.
1. Aquest conveni tindrà una vigència de dos anys naturals, essent prorrogable per acord
d’ambdues parts i exprés de la Junta de Govern, per períodes d’un any fins un màxim de
quatre. Aquest acord s’haurà d’adoptar amb un mes d’antelació al venciment de la
vigència. Igualment, serà d’aplicació aquest termini pel cas de denúncia expressa del
conveni.
2. Aquest conveni es resoldrà per alguna de les causes següents:
a) Compliment del termini establert.
b) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
c) Denúncia expressa de qualsevol de les parts.
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d) Incompliment d’algun dels termes o condicions essencials del conveni.
e) Les generals establertes per la legislació vigent.
Vuitena. Règim jurídic i jurisdicció.
En tot allò no previst al present conveni serà d’aplicació la legislació administrativa de
caràcter general i específica. En cas de conflicte i litigi serà competent la jurisdicció del
contenciós administratiu, prèvia interposició del recurs de reposició corresponent quan
l’objecte de litigi sigui de caire econòmic.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat al lloc i data
indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament,
El regidor d’Esports

Pel Club Rugby Sant Quirze
El president,

David Sánchez i Mancebo

Matias Pujol Troncoso

Davant meu,
La secretària
Helena Muñoz i Amorós”
Segon.- Facultar al regidor d’Esports per a la formalització i signatura del conveni de
col·laboració amb el Club Rugby Sant Quirze

9. Exempció de pagament a la piscina municipal d'estiu de Les Fonts
ANTECEDENTS DE FET
El 13 de juny de 2014, l’equip de serveis socials bàsics emet informe justificatiu sol·licitant
l’exempció de pagament de la taxa per a l’ús de la piscina municipal d’estiu de Les Fonts
per a les següents persones:

1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
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4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides

FONAMENTS DE DRET
1. La llei 12/2007 d’11 d’octubre de serveis socials sobre la igualtat d’oportunitats.
2. El decret 151/2008 de 29 de juliol sobre la gestió de les prestacions econòmiques
d’urgència social de caràcter social.
3. 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.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Eximir del pagament de les taxes per a l’ús de la piscina municipal d’estiu,
que estableix l’ordenança fiscal 4·11, a les persones relacionades a continuació:
3.
4.
5.
6.

Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides
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7. Dades protegides
8. Dades protegides
7. Dades protegides
8. Dades protegides
9. Dades protegides
10. Dades protegides
11. Dades protegides
12. Dades protegides
6. Dades protegides
7. Dades protegides
8. Dades protegides
9. Dades protegides
10. Dades protegides
3. Dades protegides
4. Dades protegides
9. Dades protegides
10. Dades protegides
11. Dades protegides
12. Dades protegides
13. Dades protegides
14. Dades protegides
15. Dades protegides
16. Dades protegides
5. Dades protegides
6. Dades protegides
7. Dades protegides
8. Dades protegides
5. Dades protegides
6. Dades protegides
7. Dades protegides
8. Dades protegides
8. Dades protegides
9. Dades protegides
10. Dades protegides
11. Dades protegides
12. Dades protegides
13. Dades protegides
14. Dades protegides

10. Exempció de pagament de la piscina municipal d'estiu de Les Fonts.
ANTECEDENTS DE FET
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1. L’1 de juliol de 2014, l’equip de serveis socials bàsics emet informe justificatiu

sol·licitant l’exempció de pagament de la taxa per a l’ús de la piscina municipal d’estiu
de Les Fonts per a les següents persones:

5. Dades protegides
6. Dades protegides
7. Dades protegides
8. Dades protegides
9. Dades protegides
10. Dades protegides
11. Dades protegides
12. Dades protegides
13. Dades protegides
14. Dades protegides
15. Dades protegides
13. Dades protegides
14. Dades protegides
15. Dades protegides
16. Dades protegides
17. Dades protegides
11. Dades protegides
12. Dades protegides
13. Dades protegides
14. Dades protegides
15. Dades protegides
16. Dades protegides
5. Dades protegides
6. Dades protegides
7. Dades protegides

FONAMENTS DE DRET
4. La llei 12/2007 d’11 d’octubre de serveis socials sobre la igualtat d’oportunitats.
5. El decret 151/2008 de 29 de juliol sobre la gestió de les prestacions econòmiques
d’urgència social de caràcter social.
6. 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.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Eximir a les persones relacionades en el punt 1 dels fets del pagament de les
taxes corresponents per a l’ús de la piscina municipal d’estiu de Les Fonts d’acord al
informe tècnic emès per l’equip dels serveis socials bàsics i el que disposa l’ordenança
fiscal 4·11.
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11. Autorització accés a la piscina municipal de les Fonts a 31 nens del Centre
d'Esplai Can Parellada
ANTECEDENTS DE FET
1. El 16 de maig de 2014, amb registre d’entrada nº 2014006405, el Servei de Joventut i
Lleure infantil de l’Ajuntament de Terrassa, ha presentat sol·licitud d’autorització per
accedir a la piscina municipal de les Fonts per 31 nens de l’entitat de lleure de
Terrassa, Centre d’Esplai Can Parellada, els dies 9 i 16 de juliol de 2014.
2. La instal·lació té disponibilitat per autoritzar aquests accessos.
3. El Servei de Joventut i Lleure infantil de l’Ajuntament de Terrassa proposa liquidar els
accessos al 50% amb el Centre d’Esplai Can Parellada, fent aquest darrer el
pagament per guixeta de la instal·lació.
4. Atès que els dies 9 i 16 de juliol, 31 nens de l’entitat de lleure de Terrassa, Centre
d’Esplai Can Parellada, van disposar de les instal·lacions de la piscina municipal de
Les Fonts.
FONAMENTS DE DRET
1. El Reglament General d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, R. D. 2816/1982.
2. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives.
3. Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics
i activitats recreatives.
4. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
5. Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
6. Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
7. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, Reglament de Patrimoni dels ens locals (RPEL).
8. 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
(LRJAP).
9. Taxa per la utilització dels béns, instal·lacions municipals i prestació de serveis
d’esports i cursets núm. 4.11, de les Ordenances fiscals de 2013.
10. D’acord amb l’establert en l’article 23.4 de 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, articles 43.3 a 43.5 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i article 53
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar la liquidació número 201431976 per un import de 22,01€, a Ajuntament
de Terrassa - Servei de Joventut i Lleure infantil, corresponent a les entrades de 31 nens
del dia 09/07/14, d’acord amb el que estableix l’ordenança fiscal número 4.11 en
concepte d’entrades individual, estades esportives per nen i dia.

12. Adjudicació del servei de desbrossament dels espais públics de Sant Quirze del
Vallès
ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de maig de 2014, va aprovar l’expedient
de contractació, de tramitació ordinària i l’inici del procediment obert per a l’adjudicació
del contracte de serveis de desbrossament dels espais públics del municipi,
La mesa de licitació en sessió de data 1 de juliol de 2014, va elevar proposta
d’adjudicació a favor del licitador, Fundació Privada Vallès Oriental,
Amb data 2 de juliol de 2014, es va trametre al licitador requeriment previ a l’adjudicació i,
el dia 9 de juliol, la societat ha dipositat la garantia definitiva, per un import de 3.372,14€ i
ha abonat la quantitat de 584,25€, en concepte d’anuncis en diaris oficials,
FONAMENTS DE DRET
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.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic i Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que
aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques,
en tot allò que no contradiguin el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar el contracte de serveis de desbrossament dels espais públics del
municipi, a la raó social Fundació Privada Vallès Oriental, amb NIF: G60249737, per un
import de 81.605,75€, dels quals 67.442,77€ corresponen al preu del contracte i
14.162,98€ a l’impost sobre el valor afegit.
La present proposta d’adjudicació es fa d’acord amb la proposició presentada per
l’esmentat licitador pel que fa al preu total, i en els termes i requisits previstos al plec de
clàusules administratives particulars i al de condicions tècniques.
Segon. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 10 dies hàbils,
procedeixi a atorgar la formalització del contracte en document públic administratiu
autoritzat per la fe pública de la secretària municipal.
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Tercer. Aprovar els documents comptables de disposició de la despesa inherents a
aquesta contractació, amb càrrec a les partides pressupostàries 3013 1710 210 00 02 i
5101 3200 212 00 00, denominades: tasques de desbrossament i manteniment centres
educatius, respectivament, consignades al pressupost vigent. Comprometre i consignar el
crèdit necessari, a l’exercici 2015, per fer front a la despesa derivada d’aquesta
contractació.
Quart. Notificar aquesta resolució als interessats.

13. Adjudicació del contracte de serveis de manteniment, conservació i reparació
d'elements de vialitat pública dels polígons industrials de municipi
ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 20 de maig de 2014, va aprovar
l’expedient de contractació, de tramitació ordinària, i l’inici del procediment obert, per a
l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment, conservació i reparació dels
elements d’urbanització de la vialitat pública als polígons industrials del municipi,
La mesa de licitació, en sessió de data 1 de juliol, va elevar proposta d’adjudicació a favor
del licitador, Eurocatalana, Obres i Serveis, SL,
Amb data 2 de juliol de 2014, es va notificar a Eurocatalana, Obres i Serveis, SL, el
preceptiu requeriment previ a l’adjudicació i, d’acord amb les cartes de pagament que
consten a l’expedient, la societat ha dipositat la garantia definitiva i ha abonat l’import
corresponen a les despeses en concepte d’anuncis en diaris oficials,
L’empresari ha presentat el Pla de seguretat i Salut i el Pla d’emergència de les obres
que es corresponen amb els serveis de manteniment, conservació i reparació objecte del
contracte, que han estat informats favorablement per l’aparellador municipal, Sr. Jaume
Badenes i Josa, redactor de l’Estudi bàsic de seguretat i salut que forma part de
l’expedient de contractació,
FONAMENTS DE DRET
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.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic i Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que
aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques,
en tot allò que no contradiguin el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
DISPOSICIÓ
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S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar el contracte per a la prestació del servei de manteniment, conservació i
reparació dels elements d’urbanització de la vialitat pública als polígons industrials del
municipi, que es regirà pel plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques aprovat per l’Ajuntament, a la societat Eurocatalana, Obres i
Serveis, SL, amb CIF B-62554035, en els termes de l’oferta amb què ha concorregut a la
licitació i per un import anual de 65.592,26€, dels quals 54.208,48€ corresponen al preu
del contracte i 11.383,78€ a l’impost sobre el valor afegit.
Segon. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini de 10 dies hàbils, procedeixi a
atorgar la formalització del contracte en document públic administratiu autoritzat per la fe
pública de la secretària municipal.
Tercer. Aprovar el document comptable de compromís de la despesa, per un import de
65.592,26, amb càrrec a la partida 3000 1550 2190001 del pressupost vigent.
Quart. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’emergència de l’obra (que s’aplicaran
a l’execució de les obres necessàries per a la prestació dels serveis de manteniment,
conservació i reparació, objecte del contracte) presentat per Eurocatalana d’Obres i
Serveis, SL, d’acord amb l’informe favorable emès.
Cinquè. Nomenar el Sr. Jaume Badenes Josa, aparellador municipal, com a coordinador
de seguretat i salut dels serveis de manteniment, reparació i conservació de la vialitat
pública dels polígons industrials del municipi i, d’acord amb la clàusula 4.3 del Plec de
clàusules administratives particulars, designar-lo, alhora, com a responsable dels serveis.
Sisè. Notificar aquesta resolució als interessats.

14. Llicència d'obra major, Exp. OMA2014/000010, per Ampliació de soterrani en
habitatge unifamiliar entre mitgeres
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 8 de maig de 2014, Dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2014006121) per Ampliació de
soterrani en habitatge unifamiliar entre mitgeres, emplaçat a dades protegides ,
d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 02/07/2014 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,
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
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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.
Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram
de vorera del carrer Pi i Margall, en el tram on està situada la parcel·la, amb el
dipòsit d’un aval bancari d’un import de 450,00 €.
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 785,40 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.
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.
S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la
sol·licitud de llicència de gual i demanar el corresponent permís abans de la llicencia d’ús.
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 07/07/2014.
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.
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- 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 OMA2014/000010 a dades protegides per
Ampliació de soterrani en habitatge unifamiliar entre mitgeres a 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

201432450 / 0

Concessió de Plaques i patents

201432451 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

320,67 €

201432452 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Setè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.
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15. Llicència d'obra major, Exp. OMA2014/000015, per la Rehabilitació de coberta
en habitatge unifamiliar
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 3 de juliol de 2014, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2014008620) per a Rehabilitació de
coberta en habitatge unifamiliar, emplaçat a dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 09/07/2014 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 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.
1. El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte d’execució s’ajusten
a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.
2. El projecte rehabilita puntualment la coberta existent mantenint les mateixes
característiques de la construcció original, sense implicar augment de superfície ni de
volumetria. La rehabilitació de la coberta 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.
3. 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 800,00 euros, a
retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.
4. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la
bastida i 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.
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5. 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 265,76 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.
6. 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 09/07/2014.
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 OMA2014/000015 a dades protegides per a
Rehabilitació de coberta en habitatge unifamiliar a dades protegides, d’aquest municipi
amb subjecció a les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se li uneix
com a annex.
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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

201432473 / 0

Concessió de Plaques i patents

201432474 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

408,00 €

201432475 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Setè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

16. Llicència d'obra major, Exp. OMA2014/000005, per l'adequació de local per
activitat destinada a café-teatre i sala d'espectacles
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 3
VILADAE,
urbanística
café-teatre
municipi.

de febrer de 2014, VICENTE LLAMAS SANCHEZ, en representació de
SL., ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència
( N.RGE.: 2014001970) per a l’adequació de local per activitat destinada a
i sala d'espectacles, emplaçat al C/CERDANYA, 7, NAU-4 , d’aquest

2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 09/07/2014del 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-9), 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
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d’urbanisme de Barcelona de 22 de setembre de 2005, al diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de l’11 de gener de 2006
El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic i
d’execució s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica
d’aplicació. S’ha aportat la documentació demanada en el requeriment fet en data
17 de febrer de 2004.
1. S’ha presentat, abans de la concessió de la llicencia d’obres, el projecte ambiental
(expedient ACT2014/000003). L’informe de l’enginyer municipal és favorable. S’ha
incorporat en el projecte ambiental:
Justificació del compliment de la Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat
en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Abans de la
concessió de la llicència d’obres s’ha tramitat 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.
S’ha presentat de forma separada del projecte ambiental, el projecte tècnic acreditatiu
del compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció i extinció d’incendis.
L’informe, de data 18 de març de 2014, de la Direcció General de Prevenció Extinció
d’Incendis i Salvaments de la Regió Metropolitana Nord és favorable.
2. D’acord amb l’article 95 de la llei 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, els establiments oberts al
públic, d’espectacles i activitats recreatives de caràcter permanent, que no estiguin
subjectes al regim de comunicació prèvia, d’acord amb l’article 124 d’aquest
Reglament (com és el cas amb un aforament de 600 persones), cal que tramitin la
corresponent Llicencia ambiental (Annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats).
La llicència ambiental tramitada corresponent a l’activitat classificada com Annex II,
s’ha concedit prèvia o simultàniament a la llicència d’obres, d’acord amb l’article 77
del Reglament d’obres i serveis.
3. S’ha incorporat en el projecte d’obres i en el d’activitats la justificació de l’article 297
del PGO sobre la obligatorietat de la previsió de places d’aparcament. El pla general
estableix una plaça per cada 100 m2 de superfície construïda per edificis industrials, i
en el cas de que hi hagi una part de l’activitat destinada a restauració, una plaça per
cada 10 persones o fracció d’aquest mòdul d’aforament.
La parcel·la té espai suficient per la previsió de 9 places d’aparcament, i justifica la
previsió de la resta de places a l’exterior de la parcel·la. El promotor ha sol·licitat a la
Policia Local, amb núm. de registre d’entrada 2014001964, de data 3 de febrer de
2014, l’autorització necessària per preveure aquests aparcaments al carrer. Abans de
l ’inici de l’activitat, caldrà presentar l’autorització necessària per preveure aquests
aparcaments a l’entorn immediat de l’activitat
4. Un cop acabades les obres, el titular haurà de presentar tota la documentació de
l’activitat classificada com Annex II pel decret llei 112/2010 de 31 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, 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.
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Contracte de lloguer dels elements de protecció i extinció d’incendis.
Acta de control inicial feta per una ECA, segons la llei 3/2010 del 18 de febrer, de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.
Certificat instal·lació elèctrica
Certificat instal·lació de climatització
Certificat de posta en marxa de totes aquelles instal·lacions amb reglamentació
especifica.
Proves acústiques.
Contractes amb empresa de seguretat, d’acord amb el decret 112/2010
S’haurà de complir la legislació en higiene alimentaria, així com els requisits de les
autoritzacions sanitàries pertinents.
Caldrà elaborar un Pla d’autoprotecció segons el decret 82/1201, al tenir un
aforament de més de 500 persones.

La comunicació s’haurà de formalitzar un cop acabades les obres i instal·lacions
necessàries. L’activitat no podrà iniciar-se mentre l’interessat no comuniqui a
l’ajuntament la finalització de la instal·lació mitjançant la certificació del tècnic
encarregat de l’execució del projecte, i no es disposi del preceptiu control inicial que
verificarà l’acompliment de les dades aportades, dels condicionants tècnics i de la
normativa aplicable.

5. 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 1.600,00 €., a retornar
prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals. Si la parcel·la no disposa de
connexió òptima a la xarxa general de clavegueram, la nova connexió s’haurà
d’incloure en la documentació de l’as-built de l’obra 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, definint 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. 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.
6. 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.
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7. 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 496,13 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.
8. Les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia,
enllumenat, electricitat, que afecten a la façana del tram de vorera on està situada la
parcel·la hauran de quedar soterrades. No es permetrà cap xarxa aèria, 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. En el cas de
telefònica s’haurà de sol·licitar l’estudi tècnic previ de canalització i soterrament de
les línies a l’adreça ingenieriaeste@telefonica.es. Quan l’espai de la vorera no
permeti la ubicació de les arquetes d’entrada que fixa la companyia per obtenir la unió
entre les xarxes d’alimentació dels serveis de telecomunicacions dels diferents
operadors i la infraestructura comú de telecomunicacions de l’immoble, es realitzarà la
conversió d’aèria a soterrada a l’inici i final de façana i s’habilitarà un punt general
d’entrada en funció de la ubicació del RITI en el projecte.
S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per les connexions amb
les respectives companyies i d’acord amb l’enginyer municipal. En cas d’impossibilitat
del soterrament s’haurà de justificar tècnicament d’acord amb l’enginyer municipal la
solució adoptada per cada servei.

9. 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 09/07/2014.
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.
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- 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 OMA2014/000005 a VICENTE LLAMAS
SANCHEZ, en representació de VILADAE, SL. per a l’adequació de local per activitat
destinada a café-teatre i sala d'espectacles al C/ CERDANYA, 7, NAU-4 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

201432478 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201432479 / 0

LIQUIDACIONS VARIES

Setè .-

Import
1.018,00 €
264,57 €

Notificar el present acord als interessats.
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17. Llicència municipal d'activitat annex II, per activitat consistent en el muntatge,
reparació i fabricació de productes tècnics, amb operacions de pintura, ubicada
al carrer Mallorca, 42-44
ANTECEDENTS DE FET
En data 16 d’octubre de 2013, amb núm. de registre d’entrada 2013011898, la societat
ANORTEC, SL, sol·licita a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència municipal
d’activitat per instal·lar activitat industrial de muntatge, reparació i fabricació de productes
tècnics, amb operacions de pintura, ubicada al carrer Mallorca, 42-44, d’aquest municipi.
L’enginyer municipal ha emès informe tècnic favorable de data 21 d’octubre de 2013, amb
les condicions tècniques que fixa, del qual es desprèn que es tracta d’una activitat
industrial, consistent en el muntatge, reparació i fabricació de productes tècnics, amb
operacions de pintura , classificada a l’annex II, codi 12.18a de la LPCA (20/2009),
ubicada en una nau de tipologia A del Polígon de Can Canals, al carrer Mallorca, 42-44,
d’aquest municipi, amb les mesures correctores que s’indiquen a l’informe tècnic:
“L’establiment i les seves instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions indicades en la
documentació presentada que acompanya a la sol·licitud, en els aspectes que no s’hagin
fixat específicament en aquest informe.
Qualsevol sistema d’il·luminació que afecti a la via pública estarà subjecte al reglament de
desenvolupament de la llei 6/2001 sobre la contaminació lumínica (Decret 82/2005, de 3
de maig).
Cada màquina s’ha d’instal·lar sobre suports elàstics que privin la transmissió de
vibracions al pis o parets de l’edifici. Si convé, s’han de muntar sobre bancada de gran
massa aïllada del pis mitjançant material elàstic i absorbent, segons convingui, de
manera que privi que es transmeti el soroll als habitatges propers al local.
Les aigües residuals industrials que s’aboquin a la xarxa de clavegueram no han de
sobrepassar el límit que preveu el Reglament Regulador d’Abocaments d’Aigües
Residuals del Consorci per a la defensa de la Conca del Riu Besos.
Totes les operacions de pintura s’han de fer amb cabina especial. Tots els gasos aspirats,
després de depurar i eliminar els residus de dissolvents i partícules de pintura, s’han
d’enviar a l’exterior per mitjà d’una xemeneia adequada que tingui prou altura tenint de
ser controlat per una ECA segons legislació de focus emissors.

En el moment de sol·licitar la visita de control, caldrà aportar la documentació següent:










Alta al Registre d’Establiments Industrials de Catalunya (R.E.I.C).
Alta al registre permanent de productor de residus
Contractes de recollida de residus amb empreses autoritzades.
Contracte de manteniment dels elements d’extinció d’incendis o factura de l’última
revisió.
Acta de posta en marxa o butlletí de la instal·lació elèctrica.
Acta de posta en marxa o butlletí d’instal·lació d’aparells de pressió.
Certificat final d’instal·lació, emes pel tècnic director.
Certificats de la protecció passiva de l’estructura metàl·lica.
Control de focus emissors (Llibre registre emissions).”
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El tècnic de Medi Ambient ha emès informe tècnic favorable en data 14 de maig de 2014,
del qual es desprèn que no hi ha inconvenients des del punt de vista ambiental per a
l’atorgament de la llicència municipal.
L’arquitecte municipal ha emès informe urbanístic favorable, en data 22 de maig de 2014,
segons el qual es desprèn que la qualificació urbanística correspon a la zona 5a-11, Naus
aïllades, industrials antigues de Sant Quirze del Vallès, classificat com a sol urbà
consolidat, l’activitat consta en els usos previstos per la normativa urbanística d’aplicació a
la zona del vigent pla general d’ordenació.
Durant el tràmit preceptiu d’informació veïnal, mitjançant l’exposició pública, no s’ha
presentat cap reclamació i/o al·legació.
En data 9 de juliol de 2014, s’ha celebrat la Ponència Tècnica Municipal d’Avaluació
Ambiental favorable a la concessió de la llicència.
Considerant l’informe jurídic favorable, de data 11 de juliol de 2014, de la TAG Assessora
Jurídica.
FONAMENTS DE DRET
-

El planejament general urbanístic aplicable és el Pla general d’ordenació urbana
de Sant Quirze del Vallès. Aquest Pla va se aprovat definitivament per resolució
de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el dia 22 de març de 2000, publicada al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3137, del dia 11 de maig de
2000. Es correspon amb l’expedient 1995/002246/B de la Comissió.

-

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, en virtut de l’edicte de la secretària d’aquesta Comissió, de 9 de
desembre de 2005, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4548,
d’11 de gener de 2006. Aquesta publicació incorpora el règim urbanístic derivat de
la resolució del Conseller identificada al paràgraf precedent. La publicació es
correspon amb l’expedient 2005/018880/B de la Comissió.

-

El Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer

-

El Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

-

El Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.

La competència per proposar a la Junta de Govern Local l’atorgament de les llicències
municipals ambientals correspon al regidor delegat de l’Àrea d’ Activitats, atesos els
articles 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, amb la incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de
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desembre, de mesures per a la modernització del govern local; i el cartipàs municipal
vigent.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Atorgar la llicència municipal d’activitat a la societat ANORTEC, SL, per la
instal·lació d’una activitat industrial de muntatge, reparació i fabricació de productes
tècnics, amb operacions de pintura, ubicada al carrer Mallorca, 42-44, d’aquest municipi,
amb subjecció al projecte presentat i a les condicions tècniques que consten als informes
tècnics que se li uneixen com a annex.
Segon.- Notificar la present resolució als interessats, comunicant-los que en el termini
d’un mes haurà de presentar certificat tècnic, que acrediti que la instal·lació s’ha
efectuat d’acord amb el projecte aprovat, i que s’han complert les mesures correctores
imposades, i sol·licitar que s’efectuï el control inicial de l’activitat.
Tercer.- L’activitat restarà sotmesa a un control periòdic que es practicarà cada sis
anys, després de l’atorgament de la llicència. Aquest control ha de ser sol·licitat per part
del titular de la llicència.
Quart.- Comunicar als interessats que la present llicència no autoritza la posada en
funcionament de l’activitat fins que no s’acompanya de la corresponent acta de control
ambiental inicial.
Cinquè.- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de
tercers.

18. Llicència municipal d'activitat per instal·lació de cafè-teatre, situat al carrer
Cerdanya, 7
ANTECEDENTS DE FET
En data 3 de febrer de 2014 amb núm. de registre d’entrada 2014001969, la societat
VILADAE, SL , sol·licita a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència municipal
d’activitat recreativa de cafè-teatre, ubicada al carrer Cerdanya,7, d’aquest municipi.
La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, ha emès informe
tècnic favorable, en data 18 de març de 2014, segons aquest informe, la documentació
presentada reuneix les condicions de seguretat contra Incendis que determina la
reglamentació d’aplicació. El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de
seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació.
Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons s’estableixi a la Llei 3/2010.
L’enginyer municipal ha emès informe tècnic favorable en data 15 d’abril de 2014, del
qual es desprèn que es tracta d’una activitat recreativa, descrita al catàleg d’espectacles i
activitats recreatives de Catalunya, com a cafè teatre, classificada a l’annex II , segons
Decret 112/2010 i inclosa a l’annex I de la L3/2010, ubicada al carrer Cerdanya, 7,del
Polígon de Can Casablanques, amb les mesures correctores que s’indiquen a l’informe
tècnic:
“L’establiment i les seves instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions indicades en la
documentació presentada que acompanya a la sol·licitud, en els aspectes que no s’hagin
fixat específicament en aquest informe.
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Qualsevol sistema d’il·luminació que afecti a la via pública estarà subjecte al reglament de
desenvolupament de la llei 6/2001 sobre la contaminació lumínica (Decret 82/2005, de 3
de maig).
Cada màquina s’ha d’instal·lar sobre suports elàstics que privin la transmissió de
vibracions al pis o parets de l’edifici. Si convé, s’han de muntar sobre bancada de gran
massa aïllada del pis mitjançant material elàstic i absorbent, segons convingui, de
manera que privi que es transmeti el soroll als habitatges propers al local.
Es tracta d’una activitat que es classifica en el grup I de l’annex 11 de l’ordenança
municipals de sorolls, pel que en cap cas podrà produir música per sobre del 95 dBA,
tenint de col·locar uns limitadors enregistradors.
Haurà de complir la legislació en higiene alimentària, així com els requisits de les
autoritzacions sanitàries pertinents.
Ha d’elaborar un Pla d’autoprotecció segons el decret 82/2010, al tenir un aforament de
més de 500 persones.
El titular ha de penjar els cartells, d’aforament, drets d’admissió, prohibició de venta de
begudes alcohòliques, horaris, ....
En data 4 d’abril de 2014, el titular presenta la documentació tècnica requerida en quan a
estudi acústic i decret 112.
Un cop instal·lada l’activitat, en el certificat final s’haurà de fer especial esment del
compliment de l’ordenança de sorolls i vibracions de Sant Quirze del Vallès.
Junt aquest certificat final, s’haurà d’acompanyar la documentació següent:
- Contracte manteniment elements de prevenció i extinció d’incendis.
- Acta de control inicial feta per una ECA, segons la llei 3/2010. (incendis)
- Certificat instal·lació elèctrica
- Certificat instal·lació de climatització
- Proves acústiques
- Contractes amb empreses de seguretat (segons decret 112)
- Comunicació afectació a la plataforma HERMES, segons decret 82”
El tècnic de Medi Ambient ha emès informe tècnic favorable en data 13 de maig de 2014,
del qual es desprèn que no hi ha inconvenients des del punt de vista ambiental per a
l’atorgament de la llicència municipal, encara que proposa que al sol·licitar la visita de
comprovació, es presenti la següent documentació acreditativa:
“
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-

Contractes de gestió selectiva de les diferents fraccions de residus que generi
l’activitat.
Per tal d’evitar en origen la generació de residus es recomana utilitzar envasos i
utensilis retornables i/o reutilitzables enlloc dels materials d’un sol ús (com
llaunes, ampolles de plàstic, gots de plàstic, etc.).

I també, respecte al punt 9 de la memòria, malgrat que els residus que generarà l’activitat
seran del tipus domèstic, cal recordar que l’article 21 de l’Ordenança reguladora de la
gestió de residus sòlids urbans i de la neteja pública de Sant Quirze del Vallès exclou els
polígons industrials de l’àmbit de prestació del servei, i per tant procedeix que se’n faci la
gestió selectiva mitjançant la contractació d’empreses autoritzades. En tot cas, per tal de
reduir en origen la generació dels residus, es recomana la utilització d’envasos i utensilis
retornables i/o reutilitzables front a l’ús de materials d’un sol ús (com llaunes, ampolles de
plàstic, gots de plàstic, etc.).”
Vist l’informe urbanístic favorable de l’arquitecte municipal , en data 21 de maig de 2014,
del qual es desprèn que la qualificació urbanística correspon a la zona 5a-9, Naus aïllades,
industrials antigues de Sant Quirze del Vallès, classificat com a sol urbà consolidat,
l’activitat d’ús de cafè - teatre és admissible a la zona, per tant consta en els usos previstos
per la normativa urbanística d’aplicació a la zona del vigent pla general d’ordenació.
En data 19 de juny de 2014, el tècnic de l’activitat presenta sol·licitud per contestació del
requeriment de salut, acreditant que els plans d’autocontrol i els registres basats en el
Sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPC) es presentaran abans d’obrir
l’activitat i un cop finalitzades les obres.
Durant el tràmit preceptiu d’informació veïnal, mitjançant l’exposició pública, no s’ha
presentat cap reclamació i/o al·legació, segons certifica la secretària municipal, en data 30
de juny de 2014.
En data 9 de juliol de 2014, s’ha celebrat la Ponència Tècnica Municipal d’Avaluació
Ambiental favorable a la concessió de la llicència.
Considerant l’informe jurídic favorable, de data 11 de juliol de 2014, de la TAG Assessora
Jurídica.
FONAMENTS DE DRET
-

El planejament general urbanístic aplicable és el Pla general d’ordenació urbana
de Sant Quirze del Vallès. Aquest Pla va se aprovat definitivament per resolució
de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el dia 22 de març de 2000, publicada al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3137, del dia 11 de maig de
2000. Es correspon amb l’expedient 1995/002246/B de la Comissió.

-

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, en virtut de l’edicte de la secretària d’aquesta Comissió, de 9 de
desembre de 2005, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4548,
d’11 de gener de 2006. Aquesta publicació incorpora el règim urbanístic derivat de
la resolució del Conseller identificada al paràgraf precedent. La publicació es
correspon amb l’expedient 2005/018880/B de la Comissió.

-

El Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
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-

El Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

-

El Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.



Llei 20/2009, del 4 de desembre de 2009, de prevenció i control ambiental de les
activitats.
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i
les activitats recreatives.
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives.
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el codi tècnic de
l’edificació i modificacions posteriors.
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
Real Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el reglament de
seguretat contra incendis en els establiments industrials.
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes
mesures.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
Ordenança Municipal reguladora de l’obertura d’establiments i control d’activitats,
serveis i instal·lacions al municipi de sant Quirze del Vallès, publicada al BOPB de
data 16/04/2012.












La competència per proposar a la Junta de Govern Local l’atorgament de les llicències
municipals ambientals correspon al regidor delegat de l’Àrea d’ Activitats, atesos els
articles 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, amb la incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local; i el cartipàs municipal
vigent.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Atorgar la llicència ambiental a la societat VILADAE, SL, per la instal·lació d’una
activitat recreativa de cafè-teatre, ubicada al carrer Cerdanya, 7, d’aquest municipi, amb
subjecció al projecte presentat i a les condicions tècniques que consten als informes
tècnics que se li uneixen com a annex.
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Segon.- Notificar la present resolució als interessats, comunicant-los que en el termini
d’un mes haurà de presentar certificat tècnic, que acrediti que la instal·lació s’ha
efectuat d’acord amb el projecte aprovat, i que s’han complert les mesures correctores
imposades, i sol·licitar que s’efectuï el control inicial de l’activitat.
Tercer.- L’activitat restarà sotmesa a un control periòdic que es practicarà cada sis
anys, després de l’atorgament de la llicència. Aquest control ha de ser sol·licitat per part
del titular de la llicència.
Quart.- Comunicar als interessats que la present llicència no autoritza la posada en
funcionament de l’activitat fins que no s’acompanya de la corresponent acta de control
ambiental inicial.
Cinquè.- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de
tercers

19. Llicència municipal d'activitat per la instal·lació d'una activitat de valorització i
reciclatge de residus, que consisteix en la recollida, valorització i transferència
de residus (electrodomèstics, electrònics).
ANTECEDENTS DE FET
En data 7 d’octubre de 2013 amb núm. de registre d’entrada 2013011450, la societat
ACS RECYCLING ELECTRONICS DE CATALUNYA, SL , sol·licita a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència municipal d’activitat per instal·lar activitat industrial de
valorització i recollida de residus, ubicada al carrer Duran y Reynals, 1, d’aquest municipi.
L’enginyer municipal ha emès informe tècnic favorable, en data 5 de novembre de 2013,
del qual es desprèn que l’activitat està classificada com activitat de valorització i
reciclatge de residus, que consisteix en la recollida , valorització i transferència de residus
(electrodomèstics, electrònics,) classificada a l’annex II, codi 10.1, 10.2 i 10.7 de la LPCA
(20/2009), ubicada all carrer Duran Y Reynals, 1, amb les mesures correctores que
s’indiquen a l’informe tècnic:
“L’establiment i les seves instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions indicades en la
documentació presentada que acompanya a la sol·licitud, en els aspectes que no s’hagin
fixat específicament en aquest informe.
Qualsevol sistema d’il·luminació que afecti a la via pública estarà subjecte al reglament de
desenvolupament de la llei 6/2001 sobre la contaminació lumínica (Decret 82/2005, de 3
de maig).
Cada màquina s’ha d’instal·lar sobre suports elàstics que privin la transmissió de
vibracions al pis o parets de l’edifici. Si convé, s’han de muntar sobre bancada de gran
massa aïllada del pis mitjançant material elàstic i absorbent, segons convingui, de
manera que privi que es transmeti el soroll als habitatges propers al local.
Els residus han de ser retirats i tractats per empreses autoritzades per la Junta de
Residus. En el moment de la realització de l’acta de comprovació hom deurà de disposar
de la declaració de residus actualitzada i de les corresponents fitxes d’acceptació.
Haurà de presentar un pla d’autoprotecció, segons el decret 82/2010.
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La nau està dividida en 5 sectors d’incendis.
Cal informe de la Direcció general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
Cal informe de l’Agència Catalana de Residus
Cal sol·licitar el permís d’abocament d’aigües residuals al Consorci per a la defensa de la
Conca del Riu Besòs.
En el moment de sol·licitar la visita de control inicial, caldrà aportar la documentació
següent:







Certificat final emes pel tècnic director
Certificat de la instal·lació elèctrica
Certificat emesos per l’Agencia de Residus, amb codi de gestor.
Certificat de posta en marxa i manteniment de la instal·lació de prevenció i extinció
d’incendis.
Sol·licitud de permís d’abocament d’aigües residuals al Consorci per a la Defensa
de la Conca del Riu Besòs
Comunicació afectació per plataforma digital HERMES de Protecció Civil, del Pla
d’Autoprotecció.”

El tècnic de Medi Ambient ha emès informe tècnic favorable en data 20 de març de 2014,
del qual es desprèn que no hi ha inconvenients des del punt de vista ambiental per a
l’atorgament de la llicència municipal, encara que proposa que l’empresa interessada
presenti el permís d’abocament del Consorci per a la Defensa de la conca del riu Besòs, al
sol·licitar la visita de comprovació.
L’Agència de Residus de Catalunya, emet informe favorable, en data 21 de març de 2014,
d’acord amb les especificacions indicades en la documentació presentada pel que fa a les
mesures relatives a la gestió de residus i s’estableixen una sèrie de condicions que es
descriuen en l’informe que s’annexa.
L’arquitecte municipal ha emès informe urbanístic favorable, en data 1 d’abril de 2014, del
qual es desprèn que la qualificació urbanística correspon a la zona 5a, Naus aïllades,
industrials antigues de Sant Quirze del Vallès, classificat com a sol urbà consolidat,
l’activitat comercial per tant consta en els usos previstos per la normativa urbanística
d’aplicació a la zona del vigent pla general d’ordenació.
La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, ha emès informe
tècnic favorable, en data 8 d’abril de 2014, segons aquest informe, la documentació
presentada reuneix les condicions de seguretat contra Incendis que determina la
reglamentació d’aplicació. El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de
seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació.
Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons s’estableixi a la Llei 3/2010.
Durant el tràmit preceptiu d’informació veïnal, mitjançant l’exposició pública, no s’ha
presentat cap reclamació i/o al·legació, segons certifica la secretària municipal, en data 24
de juny de 2014.
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En data 9 de juliol de 2014, s’ha celebrat la Ponència Tècnica Municipal d’Avaluació
Ambiental favorable a la concessió de la llicència.
Considerant l’informe jurídic, de data 11 de juliol de 2014, de la TAG Assessora Jurídica.
FONAMENTS DE DRET
-

El planejament general urbanístic aplicable és el Pla general d’ordenació urbana
de Sant Quirze del Vallès. Aquest Pla va se aprovat definitivament per resolució
de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el dia 22 de març de 2000, publicada al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3137, del dia 11 de maig de
2000. Es correspon amb l’expedient 1995/002246/B de la Comissió.

-

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, en virtut de l’edicte de la secretària d’aquesta Comissió, de 9 de
desembre de 2005, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4548,
d’11 de gener de 2006. Aquesta publicació incorpora el règim urbanístic derivat de
la resolució del Conseller identificada al paràgraf precedent. La publicació es
correspon amb l’expedient 2005/018880/B de la Comissió.

-

El Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-

El Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

-

El Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.



Llei 20/2009, del 4 de desembre de 2009, de prevenció i control ambiental de les
activitats.
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el codi tècnic de
l’edificació i modificacions posteriors.
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
Real Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el reglament de
seguretat contra incendis en els establiments industrials.
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes
mesures.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
Ordenança Municipal reguladora de l’obertura d’establiments i control d’activitats,
serveis i instal·lacions al municipi de sant Quirze del Vallès, publicada al BOPB de
data 16/04/2012.
Ordenança Reguladora del Sorolls i les Vibracions, publicada al BOPB de data
5/11/2012.












La competència per proposar a la Junta de Govern Local l’atorgament de les llicències
municipals ambientals correspon al regidor delegat de l’Àrea d’ Activitats, atesos els
articles 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, amb la incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local; i el cartipàs municipal
vigent.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Atorgar la llicència municipal d’activitat a la societat ACS RECYCLING
ELECTRONICS DE CATALUNYA, SL, per la instal·lació d’una activitat de valorització i
reciclatge de residus, que consisteix en la recollida, valorització i transferència de residus
electrodomèstics, electrònics), emplaçada al carrer al c/. Duran y Reynals, 1, d’aquest
municipi, amb subjecció al projecte presentat i a les condicions tècniques que consten als
informes tècnics que se li uneixen com a annex.
Segon.- Notificar la present resolució als interessats, comunicant-los que en el termini
d’un mes haurà de presentar certificat tècnic, que acrediti que la instal·lació s’ha
efectuat d’acord amb el projecte aprovat, i que s’han complert les mesures correctores
imposades, i sol·licitar que s’efectuï el control inicial de l’activitat.
Tercer.- L’activitat restarà sotmesa a un control periòdic que es practicarà cada sis
anys, després de l’atorgament de la llicència. Aquest control ha de ser sol·licitat per part
del titular de la llicència.
Quart.- Comunicar als interessats que la present llicència no autoritza la posada en
funcionament de l’activitat fins que no s’acompanya de la corresponent acta de control
ambiental inicial.
Cinquè.- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de
tercers.

20. Aprovació inicial del Pla Específic Municipal del risc per a la Festa Major 2014
ANTECEDENTS DE FET
Un dels objectius bàsic de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,
és la planificació de les respostes davant les situacions de greu risc col·lectiu i les
emergències i també de l’estructura de coordinació , les comunicacions, el comandament
i el control dels diferents organismes i entitats que actuen en aquestes situacions.
La llei determina que els plans de protecció civil poder ser de diferents tipus: territorials,
especials i d’autoprotecció, basant-se en el territori d’aplicació i en els riscos detectats.
Aquests plans han de ser aprovats i homologats d’acord amb la legislació vigent. Tots els
plans de protecció civil han d’estar coordinats i integrats de manera eficaç per a donar
resposta a les situacions de risc col·lectiu greu, a les catàstrofes o a les calamitats
públiques que es puguin produir.
Els plans territorials existents són:


Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT)
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Plans de protecció civil municipals. Sant Quirze disposa de Pla Bàsic d’Emergències
Municipals aprovat pel Ple el dia 31/03/2011 i homologat per la Comissió de Protecció
Civil de Catalunya el dia 20/10/2011.
Plans supramunicipals

D’altra banda els plans especials es refereixen a riscs concrets, inundacions (INUNCAT),
nevades (NEUCAT), sismes (SISMICAT), incendis forestals (INFOCAT), risc químic
(PLASEQCAT), risc derivat del transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT), risc en
el transport aeri (AEROCAT), i requereix d’uns mètodes tècnics i científics adequats per a
avaluar-los i tractar-los. Aquests plans s’han elaborat d’acord amb les directrius bàsiques
previstes a la normativa.
Els municipis en què s’hagin d’aplicar els plans especials estan obligats a elaborar i
aprovar els corresponents plans d’actuació municipal. Aquests plans d’actuació municipal
formen part del pla de protecció civil del municipi i donen la resposta del municipi a aquell
risc concret.
El contingut dels plans de protecció civil municipals, ha de respectar l’estructura fixada
en el Decret 210/1999, de 27 de juliol, publicat el 4 d’agost de 1999 al DOGC núm.,
10474, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels
plans de protecció civil municipals.
D’altra banda els municipis tenen potestat per a elaborar plans d’actuació específics per a
aquells riscos no contemplats en un pla especial autonòmic.
Aquest és el cas del Pla Específic Municipal davant d’Emergències per a la Festa Major
2014 de Sant Quirze del Vallès que és un document que conté el desenvolupament i
l’adequació del Pla d’Emergència Municipal per tractar específicament els riscos derivats
d’actes multitudinaris, en el que la greu situació que se’n podria derivar davant l’afluència
de nombroses persones justifica la realització del Pla d’actuació específic per a aquest
risc.
L’homologació dels plans municipals de protecció civil correspon a la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya que posteriorment formalitzarà la inscripció en el Registre
General de Plans de Protecció Civil.
Aquest Pla Específic Municipal que està inclòs al Pla d’Emergència Municipal, és una
eina de coordinació amb l'administració superior, ha estat elaborat pels serveis tècnics de
l’Àrea de Desenvolupament Urbà i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, amb la col·laboració del servei de Cultura.
Considerant l’informe de l’enginyer municipal, coordinador del Pla Bàsic d’Emergència
Municipal, de data 9 de juliol de 2014.
FONAMENTS DE DRET
-

-

-

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya
Decret 210/1999, de 27 de juliol, publicat el 4 d’agost de 1999 al DOGC núm.
10474, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i
l’homologació dels plans de protecció civil municipals.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar inicialment el Pla Específic Municipal del risc per a la Festa Major
2014, que s’adjunta com annex.
Segon .- Obrir període d’informació pública per termini de trenta dies hàbils, mitjançant
la publicació del Pla en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari de
Sabadell, la web i el taulell municipal.

21. Homologació Pla Autoprotecció del Correfoc de la Festa Major 2014
ANTECEDENTS DE FET
La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, determina que els plans de
protecció civil poder ser de diferents tipus: territorials, especials i d’autoprotecció, basantse en el territori d’aplicació i en els riscos detectats Aquests plans han de ser aprovats i
homologats d’acord amb la legislació vigent.
Els Plans d’autoprotecció d’edificis i activitats de titularitat municipal és un dels Plans que
formen part del Pla de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès.
En data 13 de juliol de 2014, mitjançant comunicació electrònica des del Registre
Electrònic de Plans Autoprotecció (bustia.hermes@gentcat.cat), es rep comunicació de
lliurament de PAU. Disposem d’un termini de tres mesos per emetre informe d’avaluació
tècnica i trametre’l al Registre Electrònic de Plans d’Autoprotecció - HERMES per
homologar el PAU.
L’activitat de correfoc Festa Major està classificada amb el codi A.1.C.h.00 (activitats
sense reglamentació específica, correfocs, actuacions de foc sense estar inclosos a
l’apartat A).
Segons l’article 16 del decret 82/2010, de 29 de juny, aquesta és una activitat que està
subjecte al tràmit d’homologació municipal.
D’acord amb l’informe de l’enginyer municipal, coordinador del Pla Bàsic d’Emergència
Municipal, de data 14 de juliol de 2014, en el qual considera que un cop revisat el PAU
del Correfoc de la Festa Major 2014 de Sant Quirze del Vallès, l’índex del PAU coincideix
amb el descrit a l’annex 2, part2 del decret 82/2010. El PAU queda integrat dins de
l’estructura de protecció civil municipal i és homologable.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya
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-

Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes
mesures.

-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local.

-

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 .- Homologar el Pla Autoprotecció Correfoc Festa Major 2014 de Sant Quirze
del Vallès, que s’adjunta com annex.
Segon .- Trametre el Pla a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, a través del
Registre Electrònic de Plans d’Autoprotecció – HERMES.

22. Donar conformitat al Pla d'Autoprotecció del Castell de Focs de la Festa Major
2014
ANTECEDENTS DE FET
La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, determina que els plans de
protecció civil poder ser de diferents tipus: territorials, especials i d’autoprotecció, basantse en el territori d’aplicació i en els riscos detectats Aquests plans han de ser aprovats i
homologats d’acord amb la legislació vigent.
Els Plans d’autoprotecció d’edificis i activitats de titularitat municipal és un dels Plans que
formen part del Pla de Protecció Civil de Sant Quirze del Vallès.
En data 13 de juliol de 2014, mitjançant comunicació electrònica des del Registre
Electrònic de Plans Autoprotecció (bustia.hermes@gentcat.cat), es rep comunicació de
l’inici del període d’al·legacions per l’entrada del Pla d’autoprotecció del Castell de Focs
de la Festa Major 2014 de Sant Quirze del Vallès.
L’activitat del Castell de Focs de la Festa Major està classificada amb el codi A.i.00
(castells de focs amb més de 50 kg de matèria explosiva).
D’acord amb l’informe de l’enginyer municipal, coordinador del Pla Bàsic d’Emergència
Municipal, de data 14 de juliol de 2014, en el qual considera que un cop revisat el PAU
del Castell de Focs de la Festa Major 2014 de Sant Quirze del Vallès, no es proposen
al·legacions.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya

-

Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes
mesures.
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-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local.

-

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 .- Donar conformitat al Pla Autoprotecció Castell de Focs de la Festa Major
2014 de Sant Quirze del Vallès, que s’adjunta com annex.
Segon .- Notificar l’acord a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, a través del
Registre Electrònic de Plans d’Autoprotecció – HERMES.

23. Recepció de les obres d'urbanització de Castelltort.
ANTECEDENTS DE FET
En data 9 de novembre de 2004 es va formalitzar el contracte administratiu entre
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’empresa Vías y Construcciones SA, el qual
tenia per objecte la urbanització del sector de planejament derivat “Pla Parcial de
Castelltort” per un import de 5.885.337 €, i un termini d’execució de 14 mesos.
L’adjudicatària va constituir a favor de l’Ajuntament dos avals ens garantia de les obres
d’urbanització per import de 235.413,48 € i 41.878,76 €.
En data 30 d’octubre de 2009, núm. de registre d’entrada 2009014557, Vías y
Construcciones SA va sol·licitar la recepció de les obres esmentades i el 22 de gener de
2010, núm. de registre d’entrada 2010001131, va reiterar la sol·licitud.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària i urgent de 25 de
març de 2010 va acordar denegar a Vías y Construcciones SA la recepció de les obres
esmentades.
En data 2 de maig de 2013, el Jutjat Contenciós-administratiu núm. 12 de Barcelona, va
dictar sentència núm. 113/2013, derivada del procediment Ordinari 553/2010-secció 1A,
que estimava, en part, el recurs contenciós administratiu interposat per la representació
de Vías y Construcciones, SA contra la denegació de la recepció de les obres
d’urbanització per part de l’Ajuntament.
D’acord amb el decret de regidoria núm. 2013001669 de 26 de juny de 2013, es requereix
a Vías y Construcciones SA que en compliment de la sentència de dos de maig de 2013
del Jutjat contenciós adminsitratiu núm. 12 de Barcelona, faci el lliurament dels 110
arbres de l’espècie “Celtis Australis”, que mancaven per subministrar, segons es
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desprenia de l’annex 3 del conveni per a la finalització de l’execució del projecte
d’urbanització.
En data 18 de març de 2014, núm. de registre d’entrada 2014004025, l’empresa Vías y
Construcciones, S.A. demana la recepció formal de les obres d’urbanització de
Castelltort.
En data 11 d’abril de 2014, el tècnic de Medi Ambient informa que els arbres viaris de la
urbanització de Castelltort, van ser lliurats per l’empresa Vías y Construcciones, S.A., i
han estat rebuts i degudament plantats.
En data 14 d’abril de 2014, núm. de registre d’entrada 2014005224, Vías y
Construcciones, S.A. sol·licita la devolució dels avals bancaris, un cop subministrats els
arbres.
Obra a l’expedient l’informe jurídic de la TAG de l’Àrea de Desenvolupament Urbà i
Sostenibilitat de 25 de maig de 2014.
El 2 de juny de 2014 l’arquitecte municipal emet informe, el qual conclou:
“D’acord amb la sentencia núm. 113/2013, de data 2 de maig del jutjat Contenciósadministratiu núm. 12 de Barcelona, tot i que es segueixen detectant deficiències en
l’execució de l’obra que podrien ocasionar a l’Ajuntament danys i perjudicis de
consideració, segons aquesta sentencia l’Ajuntament es troba obligat a recepcionar
formalment ara la totalitat de les obres d’urbanització de Castelltort.
A criteri de qui subscriu, la recepció de totes les obres d’urbanització esmentades, per
donar compliment a la sentència esmentada, no pot entendre’s en cap cas contradictori
amb el termini de garantia previst a l’article 147.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16
de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques (TRLCAP), aplicable per remissió de l’article 69.1 del Decret 278/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme de Catalunya (RGMLUC), les dues vigents en la data de la signatura del
contracte d’adjudicació de les obres. Termini de garantia que cal computar, en qualsevol
cas, a partir de les recepció de les obres d’urbanització.”
En data 27 de juny d’enguany, l’Ajuntament ha emès l’acta de recepció formal de les
obres d’urbanització de referència, a la vista del lliurament dels arbres que mancaven per
entregar per part de l’empresa adjudicatària. Al citat acte de recepció l’empresa Vías y
Construcciones SA no va comparèixer, motiu pel qual l’Ajuntament li va conferir un termini
d’audiència per tal que pogués al·legar allò que considerés adient.
Dins del termini d’audiència, el legal representant de la societat mercantil “Vías y
Constucciones SA” va presentar les al·legacions següents:
“Que teniendo por presentado este escrito, lo admita, teniendo por efectuadas
alegaciones al Acta de Recepción remitida y firmada por la Dirección de obras y el
Ayuntamiento, acordando en consecuencia con lo manifestado y con lo reclamado por
esta contratista ya desde hace tiempo, que se proceda a la “recepción única y definitiva”
de las obras así como a la devolución de los avales por importe de 235.413,48€ y
41.878,76€ de las obras de “Urbanización del ámbito del Plan Parcial de Castelltort (Sant
Quirze del Vallès)”.
D’acord amb els informes número 13/2014 i 17/2014 emesos per la secretària municipal,
de dates 3 de juny i 14 de juliol respectivament.
FONAMENTS DE DRET
I.- Normativa aplicable
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Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme de Catalunya.
Decret 278/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya.
D’acord amb l’establert en l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb
l’article 5.2.g) del Decret d’Alcaldia número 2013002083 de 6 de setembre de cartipàs
municipal.
II.- L’Ajuntament de Sant Quirze ha interessat del Jutjat Contenciós Administratiu 12 de
Barcelona un pronunciament en relació amb els extrems següents:
a. Si amb la recepció formal i definitiva de les obres d’urbanització de l’àmbit del Pla
Parcial Castelltort, recepció que va tenir lloc en data 27 de juny de 2014
mitjançant l’emissió de l’acta corresponent, s’ha d’entendre acomplerta la
Sentència número 113/2013, de 2 de maig, del Jutjat contenciós administratiu
número 12 de Barcelona.
b. En cas de resposta negativa a l’anterior qüestió, atès que els avals en el seu dia
constituïts per “Vías y Construcciones , SA” i dipositats a l’Ajuntament com a
garantia definitiva del contracte administratiu de referència han de respondre als
conceptes previstos a l’article 43.2 TRLCAP durant el període de compliment
contractual i, així mateix, durant un termini d’un any a partir de la recepció
definitiva de les obres d’urbanització ( tal i com disposen els Plecs, el contracte
administratiu i l’article 147 del TRLCAP), si aleshores s’ha d’entendre que els
avals constituïts per l’empresa no s’han de retornar ara sinó, en tot cas, quan
fineixi el termini de garantia esmentat. I això considerant que el termini de garantia
s’ha de computar a partir de la recepció definitiva de les obres d’urbanització ( 27
de juny de 2014 i no abans).

Essent, doncs, que la recepció, contràriament al que sosté l’empresa adjudicatària, ha
estat única i definitiva (car no ha estat una recepció parcial de les obres d’urbanització ni
tampoc de caràcter provisional), es considera que les al·legacions formulades per
l’esmentada societat mercantil:

a.

No poden prosperar en tot allò relatiu a l’acte formal de recepció de les obres
d’urbanització ni a la naturalesa jurídica d’aquesta recepció, la qual,
precisament com exigeix l’empresa, s’ha portat a terme de forma única i
definitiva, en estricte compliment de la Sentència núm. 113/2013, dictada per
aquest Jutjat en data 2 de maig de 2013, en les actuacions del recurs
Contenciós-Administratiu 553/2010-Secció 1A.

b.

Pel que fa la sol·licitud addicional de devolució dels avals, atès que es
considera per part de l’Ajuntament que la Sentència no es pronuncia al
respecte, caldrà estar a la resolució judicial de l’incident formulat per aquest
mateix Ajuntament, actuant en conseqüència, per bé que actualment es creu
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oportú, en virtut dels arguments i fonaments jurídics aportats en aquest
Informe, tenir per sol·licitada la devolució dels avals tot suspenent el
procediment de devolució de les garanties referides fins que el Jutjat del
Contenciós-Administratiu 12 de Barcelona no es pronunciï al respecte

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Restar assabentat i confirmar l’acta de recepció de les obres d’urbanització de
Castelltort, realitzada el dia 27 de juny de 2014.
Segon .- Desestimar en els termes exposats en el fonament de dret segon les
al·legacions presentades per “Vías y Construcciones SA” contra l’acta de recepció de les
obres d’urbanització de Castelltort de 27 de juny del 2014.
Tercer .- Suspendre el procediment iniciat per “Vías y Construcciones SA” en allò
referent a la devolució dels avals dipositats en el seu dia, fins que el Jutjat del Contenciós
Administratiu 12 de Barcelona no es pronunciï sobre l’incident d’execució plantejat.
Quart .-

Notificar el present acord als interessats.

24. Assumptes sobrevinguts

24.1.

Llicència d'obra major, Exp. OMA2014/000020, per a la construcció d'una
piscina

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 9 de juliol de 2014, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2014008855) per a la construcció
d'una piscina, emplaçat al c/ dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 16/07/2014 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 Conjunts Unitaris, Fileres de Cases (clau 6b-7), 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.
1. 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 presentat la documentació sol·licitada en el requeriment de data 7 de
juliol de 2014. 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.
2.
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3. 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 750,00 euros,
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.
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 871,09 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. 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.
6. 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 22/07/2014.
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.
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- 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 OMA2014/000020 a dades protegides per a
Construcció d'una piscina a 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

201432549 / 0

Concessió de Plaques i patents

201432550 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

232,66 €

201432551 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Setè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.
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24.2.

Llicència d'obra major, Exp. OMA2014/000014, per a la construcció d'una
piscina

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 27 de juny de 2014, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2014008374) 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 15/07/2014del 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 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.
7. 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 presentat la documentació sol·licitada en el requeriment de data 7 de
juliol de 2014. 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.

8. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics
afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està
situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 450,00 euros,
a retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.

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.
9. 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
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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 420,71 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.
10. 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.
11. 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 22/07/2014.
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 OMA2014/000014 a dades protegides per a
la construcció d'una piscina a 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

201432539 / 0

Concessió de Plaques i patents

201432540 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

180,00 €

201432541 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Setè .-

24.3.

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

Aprovació de l'expedient i de l'inici de la licitació per a l'adjudicació del
servei d'edició i impressió del butlletí municipal "Informem"

ANTECEDENTS DE FET.
Instruït l’expedient per a l’adjudicació del contracte de serveis d’edició i d’impressió del
butlletí mensual “Informem”,
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els informes d’Intervenció i de Secretaria, amb el que es disposa al plec de
condicions tècniques, al de clàusules administratives particular i al de generals aplicables
als contractes d’obres i a altres contractes administratius i als privats de la Corporació,
publicats al BOP núm. 172 de data 19 de juliol de 2002, en tot allò que no contradiguin
l’actual legislació en matèria de contractes, amb el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic i la
legislació posterior que el modifica, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que
desenvolupa parcialment la LCSP, el Reglament general de la LCAP, en tot allò que
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aquestes normes reglamentàries no contravinguin les previsions de rang legal vigents,
amb la Llei reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament d’aquesta i
amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i procediment obert
per a l’adjudicació del contracte administratiu per a la prestació del servei d’edició i
d’impressió del butlletí mensual “Informem”, contractació que es regeix per les condicions
definides al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions
tècniques i que tindrà una durada d’un any, amb una possible pròrroga d’un any més.
Segon. Aprovar l’inici de la licitació per a l’adjudicació de l’esmentat contracte, mitjançant
publicació al Butlletí Oficial de la Província, al perfil de contractant i al tauler d’anuncis
municipal.
Els licitadors disposaran d’un termini de 30 dies naturals, per a la presentació de les
seves ofertes, comptadors a partir de l’endemà de la data de la publicació al diari oficial.
La proposta es lliurarà d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives que
regeix aquesta contractació i que s’aprova en aquest acte.
Tercer. Aprovar el document comptable d’autorització de la despesa (fase A), per un
import de 21.780,00€, amb càrrec a la partida 1103 4910 2400000 del pressupost vigent i
els d’autorització de la despesa per als exercicis 2015 i 2016 (fase A-Fut), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 1103 4910 2400000, per un import de 79.860,00€ i 58.080,00€,
respectivament.
Quart. Notificar aquest acord als interessats.

24.4.

Aprovació programació de la Festa Major 2014 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 28, 29, 30, 31 d’agost i 1 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 i
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 i a la Plaça d’Anselm Clavé.
Ja en relació a l’agenda de Festa Major, s’ha programat pel dia 28 d’agost la recepció
institucional de Festa Major a la Masia Can Barra, que constarà de la benvinguda per part
de l’alcaldessa de Sant Quirze, Montserrat Mundi, i de la presentació de la cançó
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“Amagats en un calaix”, realitzada per l’Associació de Músics de Sant Quirze. El
divendres arrencarà amb l’espectacle “Moxi i Toxi: El tro sense Rei” i el passi del
documental realitzat pel GIHSQ “Pa, vi i sucre”. Després es durà a terme el pregó, a
càrrec del GIHSQ, i que culminarà amb un cercavila a càrrec de la Trinxera de Galliners i
Els Gegants i Grallers de Sant Quirze, que animarà i acompanyarà als ciutadans i
ciutadanes 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 les
actuacions de Gerard Quintana i Xarim Aresté i del grup de versions “Los 80 Principales”.
Dissabte al matí es despertarà amb el Mercat Ecològic del Vallès, el Mercat Hippie i un
taller de pintura del Cercle de Cultura, que restaran ubicats a la Rambla de Lluís
Companys durant tot el dia. Al voltant del parc tindran lloc tot un seguit d’activitats
esportives. Així mateix, a les 10 del matí s’iniciarà una MASTERCLASS d’SPINNING
també al Parc de Les Morisques A l’avinguda de Pau Casals es realitzarà una Cursa
d’Andròmines i una baixada de cadires d’oficina 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. A la Patronal, a les 12:00 hores començarà un programa de ràdio especial
de Festa Major. El mateix dissabte a la tarda, es duran a terme les partides simultànies
d’escacs al parc de les Morisques.
S’obrirà la tarda amb ELS CASTELLERS DE SABADELL, al parc de les Morisques.
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, l’Ateneu del Món projectarà el documental
sobre la vida de Pere Casaldàliga.
Ja a la nit, l’AA.VV de l’avinguda de Can Pallàs s’encarregarà de coordinar la projecció de
la pel·lícula “Gru, el meu dolent preferit 2”, dintre de la sessió de cinema a la fresca. A la
plaça d’Anselm Clavé, a les 18:30 hores, el compositor Gunars Kalnins ens oferirà un
recital i, a les 21:00 hores, començarà l’obra de teatre “Temps”, protagonitzada pel
popular Quim Masferrer. A les 21:30, a la Masia Can Feliu, just davant del local dels
Diables de Sant Quirze, arrencarà el CORREFOC. I, a l’escenari dels exteriors de la
Masia Can Feliu, La Principal de la Bisbal realitzarà sardanes (18:00 hores), concert
(22:30 hores) i ball (23:30 hores).
El diumenge de Festa Major, la regidoria d’esports organitza la tradicional Cursa Popular.
Així mateix, a les 10:30 del matí començarà un Festival de Música adreçat al públic
familiar sota el nom de “Petit Embassa’t”, amb tot de propostes musicals adreçades a
pares, mares, nens i nenes. També hi haurà la primera exhibició de SEAT 600, un taller
de coeducació a càrrec de Dones per Sant Quirze i el Taller infantil “Crea la teva arma de
Soft-Combat”, a càrrec de OTAKUS, amb autorització obligatòria dels pares.
Durant la tarda, a les 17.30 hores, al Parc de les Morisques es duran a terme tres tallers
participatius: d’elaboració de xapes i imans de nevera, de globoflèxia i de màscares. A les
18:00 hores tindrà lloc l’espectacle de carrer Zoozoom i, a les 19:30 hores, es durà a
terme un final de Festa infantil amb música, animadors i pluja de confetti i caramenls. A
partir de les 18.00 hores, 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. Just després, a les 22:00 hores
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començarà l’actuació de la coral “Els Messengers”, molt popular gràcies a haver quedat
en segona posició al concurs de TV3 “Oh happy day!”
A les 20:30 hores, començarà a la Patronal l’obra de teatre “Desafinant”, a càrrec del grup
santquirzenc Onze al Teatre.
Mes tard, la nit del diumenge tancarà als exteriors del centre cívic Can Feliu, amb els
concerts del Combo de l’Escola de Música, Aïda Sstrings i Cybee.
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 i d’una
LUDOTECA PER ALS MÉS PETITS (de 0 a 3 anys).
Les activitats es complementaran a la tarda amb l’exhibició de l’alumnat del GIMNÀS
MONTSERRAT CREUS.
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 VORAMAR 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 10 de juliol de 2014.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el programa de Festa Major d’enguany i autoritzar l’execució de les
actuacions que es derivin de l’esmentat programa per part dels respectius responsables:
Dijous 28 d’agost
RECEPCIÓ INSTITUCIONAL DE FESTA MAJOR
Hora: 20 h
Lloc: Masia Can Barra
Divendres 29 d’agost
PASSI DE DOCUMENTAL “PA,VI I SUCRE”
Horari: 18 a 19:30 h
Lloc: Sala històrica de la Patronal
Organització: GIHSQ
ESPECTACLE INFANTIL “MOXI I TOXI: EL TRO SENSE REI”
Prepareu-vos per viure l’aventura més màgica de la Moxi i en Toxi. Una aventura i un
món on res serà el que sembla i on aprendrem el valor de l’amistat, de l’amor, de la
lleialtat i el coratge. Una història que transportarà a grans i petits a un indret màgic ple de
perills i sorpreses. Un món que posarà a prova els vostres valors i on, junts, haureu de
superar les proves més difícils fetes fins ara. Espectacle participatiu i interactiu. Diversió
assegurada per a tota la família.
Horari: 18.30 h
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Lloc: Plaça de la Vila
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE L’ARTISTA MARTÍN CASTRO
Durant els dies de Festa Major, la mostra es podrà visitar de 12 a 14 hores i de 18 a 20
hores.
Horari: 18.30 h
Lloc: Lanume Atac d’Art (carrer Pi i Maragall, 16)
PREGÓ INFANTIL
Benvinguda al nou capgròs de la Colla de Gegants de Sant Quirze
Horari: 19.30 h
Lloc: Plaça de la Vila
Organitza: Colla de Gegants i Grallers i Lanume Atac d’Art
PREGÓ A CÀRREC DEL GRUP D’INVESTIGACIÓ I HISTÒRIA DE SANT QUIRZE
Amb la participació de l'Associació de Recreació Històrica La Coronela de Barcelona
Horari: 20 h
Lloc: Balcó de l’ajuntament
CERCAVILA POPULAR
A càrrec de La Trinxera de Galliners, que realitzarà el tradicional ball de cintes, i la Colla
de Gegants i Grallers de San Quirze.
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: 6 euros
Els tiquets es podran adquirir el mateix divendres 29 d’agost de 19 a 21 h al recinte del
centre cívic.
Horari: 20.30 a 22.15 h
Lloc: Exteriors del Centre Cívic Can Feliu
CONCERT: GERARD QUINTANA I XARIM ARESTÉ
“Tothom ho sap” és el retorn al rock del cantant gironí, que firma el disc conjuntament
amb el guitarrista Xarim Aresté. Un àlbum amb què trenca cinc anys de silenci discogràfic
i que surt a la llum després de l'exitosa gira del 25è aniversari de Sopa de Cabra. Ens
espera un directe ple d’energia i rock.
Horari: 22 h
Lloc: Exteriors del Centre Cívic Can Feliu
CONCERT: LOS 80 PRINCIPALES
Banda de versions de les cançons més populars de la dècada dels 80. Després de l’èxit
del concert de l’any passat, la formació torna a Sant Quirze per oferir el seu nou repertori.
Horari: 24 h
Lloc: Exteriors del Centre Cívic Can Feliu.
BARRAQUES
Horari: 22 h Jodiendo Vecinos
23.15 h Banana Beach
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1 h Brams
2:30h Dj Julestheriten
3.30 h Ambient Barraques
5 h Tancament Barraques
Dissabte 30 d’agost
CURSA DE CADIRES D’OFICINA, a càrrec de l’Associació Cultural Els Mandukos
L’Organització posa a l’abast d’infants i famílies cadires d’oficina per tal de fer una
baixada per l’avinguda. És una activitat familiar en què pot participar tothom que ho
desitgi. Es recomana portar casc.
Horari: 10.30 a 11.30 h
Lloc: Av. Pau Casals
MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS
Horari: 10 a 14 h i 17 a 20 h
Lloc: Rambla de Lluís Companys
MERCAT HIPPIE
Horari: 10 a 14h i 17 a 21 h
Lloc: Rambla de Lluís Companys
EXHIBICIÓ D’HOQUEI SUBAQUÀTIC
Horari: de 9 a 10 hores
Lloc: Piscina d’estiu municipal
Adreçat a: Infants i joves que vulguin conèixer aquest esport
Organitza: Kokimuxu Hoqueisub i Regidoria d’Esports
Col·labora: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, Aldi i Cobega
6è CAMPIONAT DE FESTA MAJOR D’HOQUEI SUBAQUÀTIC
Horari: de 10 a 13 hores
Lloc: Piscina d’estiu municipal
Participants: ISB de Barcelona, Anxoetes de L'Escala, Padró de Figueres, Kokimuxu
Hoqueisub de Sant Quirze i Daulphy Hocheysub de Perpinyà
Organitza: Kokimuxu Hoqueisub i Regidoria d’Esports
Col·labora: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, Aldi i Cobega
MARXA NÒRDICA
Presentació d’aquesta disciplina. Els membres de l’entitat muntaran estand al Parc de
Les Morisques on informaran i faran sortides en petits grups cada quart d’hora des de les
10 fins les 13 hores
Horari: 10 a 13 h
Lloc: Parc de Les Morisques ( part de dalt)
Organitza: Nordic Walks
Col•laboren Regidoria d’Esports
LA VILLA
Música amb Dj's locals i dels voltants del Vallès. Compra,venda i intercanvi de discos
amb Marabunta Record Vinils Shop i Ethiopia and Roots. Exposició i pintura a l'aire lliure
amb artistes(Organitza Atac d'art)
Lloc: Parc de Can Feliu (zona del llac)
MASTERCLASS D’SPINNING
Horari: 10 a 12 h
Lloc: Parc de Les Morisques
Aforament: Limitat (200 persones)
A càrrec de BikeLIVE!. Dues sessions de 55´cadascuna, amb 100 persones per sessió.
Us podeu inscriure a www.santquirzevalles.cat del 18 al 26 d’agost.
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BÀSQUET 3 x 3
Horari: 10 a 14 h
Lloc: Av. Camí del Mas (tram del Parc de les Morisques)
Categories:
A
Nascuts/des l’any 2002 i posteriors
B
Nascuts/des entre els anys 2000 / 2001
C
Nascuts/des entre els anys 1998 / 1999
D
Nascuts/des l’any 1997 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.
Inscripcions: A www.santquirzevalles.cat des del 18 d’agost fins a les 14 hores del 29
d’agost
Organitza: Regidoria d’Esports i Sant Quirze Bàsquet Club
Col•laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, Creu Roja, Aldi i Cobega
FUTBOL 3 x 3
Horari: 10 a 14 h
Lloc: Parc de les Morisques (zona verda sobre els llacs)
Categories:
A
Nascuts/des entre els anys 2004 / 2005
B
Nascuts/des entre els anys 2002 / 2003
C
Nascuts/des entre els anys 2000 / 2001
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.
Inscripcions: A www.santquirzevalles.cat des del 18 d’agost fins a les 14 hores del 29
d’agost
Organitza: Regidoria d’Esports i Futbol Club Sant Quirze
Col•laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, Creu Roja, Aldi i Cobega
HANDBOL 4 X 4
Horari: 10 a 14 h
Lloc: Parc de les Morisques (zona verda sobre els llacs)
Categories:
A
Nascuts/des entre els anys 2004 / 2005
B
Nascuts/des entre els anys 2002 / 2003
C
Nascuts/des entre els anys 2000 / 2001
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.
Inscripcions: A www.santquirzevalles.cat des del 18 d’agost fins a les 14 hores del 29
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, Aldi i Cobega

TORNEIG TENNIS DE TAULA
Horari: 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 2000
B
Nascuts/des entre els anys 1995 i 2000
C
Nascuts/des abans de 1995
Campionat individual
Premis: Obtindran premis els tres primers classificats de cada categoria.
Inscripcions: A www.santquirzevalles.cat des del 18 d’agost fins a les 14 hores del 29
d’agost
Organitza: Regidoria d’Esports i Club Tennis Taula Sant Quirze
Col•laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, Creu Roja, Aldi i Cobega
TORNEIG VOLEIBOL
Horari: 10 a 14 h
Lloc: Av. Camí del Mas (tram del Parc de les Morisques)
Categories:
A
Nascuts/des després de 2000
B
Nascuts/des entre els anys 1995 i 2000
C
Nascuts/des abans de 1995
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.
Inscripcions: A www.santquirzevalles.cat des del 18 d’agost fins a les 14 hores del 29
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, Aldi i Cobega
CLÍNIC DE RUGBY
Entre els i les participants se sortejaran Pilotes de Rugby
Horari: 10 a 14 h
Lloc: Parc de les Morisques
CAMPIONAT RAQUETES PLATJA
Es muntaran 2 pistes de dimensions reduïdes. L’organització tindrà a l’abast dels
participants lots de raquetes platja (fusta o plàstic) i pilotetes de goma. Els participants
poden portar les seves raquetes
Modalitats:
- Per Parelles: compostes per pares i fills
- Individuals
Format competició:
- Per eliminació: s’elaborarà un quadre de competició. Inicialment no és un format
lligueta (dependrà de les inscripcions). No hi ha consolació: els eliminants no
podran fer un segon partit.
Normativa de joc:
- Es farà una única partida a 21 punts (com al tennis taula).
- S'ha de guanyar per un mínim de 2 punts de diferència.
- 2 serveis per persona amb canvis cada 5 serveis.
- La pilota no pot botar a la gespa.
- La pilota no pot sortir dels límits de la pista.
- El guanyador passarà a la següent ronda.
Participants: Pares i fills del municipi a partir dels 8 anys
Inscripcions: De forma anticipada a AMPA Taula Rodona o al mateix día al lloc de
l'activitat.
Hora: 10 a 14 h
Lloc: Parc de les Morisques
Organitza: AMPA Taula Rodona
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GRAFFITY
Artistes del poble i convidats faran un gran mural Activitat per contemplar i participar amb
l’ajut dels artistes. (Organitzat per Coordinadora de Barrakes)
Hora: 10 h
Lloc: A les parets del Parc de la Betzuca
TALLER DE PINTURA A CÀRREC DELS PINTORS I PINTORES DEL CERCLE DE
CULTURA
Horari: 10 a 20h
Lloc: Rambla de Lluís Companys
Organització: Cercle de Cultura
GUERRA D’AIGUA INFANTIL
A càrrec de l’Associació Cultural Els Mandukos
Horari: 11.30 a 12.30 h
Lloc: Plaça d’Anselm Clavé
PROGRAMA DE RÀDIO ESPECIAL DE FESTA MAJOR
A càrrec dels col·laboradors i col·laboradores de Ràdio Sant Quirze. Acte obert al públic.
Horari: 12 h
Lloc: La Patronal
VERMUT MUSICAL
Horari: 12 a 14 h
Lloc: Lanume Atac d’Art (carrer Pi i Maragall, 16)
FESTA DE L’ESCUMA: FOARM PARTY
Una festa de l'escuma plena de música, animació, aigua i molta, molta diversió.
Horari: 12.30 a 13.30 h
Lloc: Plaça d’Anselm Clavé
BARRAQUES
IX MACARRONADA POPULAR
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 (zona del llac)
Organitza: Comissió de Jocs Florals i la Trinxera de Galliners
ALTRES ACTIVITATS
16.30 h - Bitlles Humanes(Organitzat per Sektor - Col•labora Coordinadora de Barrakes)
17 h – IX Concurs de força i resistència: Diferents jocs on es posarà a prova la força i
resistència dels i les participants: La pedreta, Lo pedrot i Estirar la corda. (Organitzat per
Comissió de Jocs Florals i La trinxera de galliners - Col•labora Coordinadora de Barrakes)
18 h - IX Concurs de TiTius: Beure vi en Porró tot comptant titius (Organitzat per
Comissió de Jocs Florals i La trinxera de galliners - Col•labora Coordinadora de Barrakes)
19 h IX Concurs de cançó de Festa Major: Els i les participants hauran de presentar una
cançó que la temàtica faci referència a la Festa Major o a Sant Quirze. (Organitzat per
Comissió de Jocs Florals i La trinxera de galliners - Col•labora Coordinadora de Barrakes)
19 h Megatrivial Sant Quirze (Organitzat per JA. Col•labora Coordinadora de Barrakes)
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Hora: De 16.30 a 19 h
Lloc: Parc de Can Feliu ( al costat del llac)
PARTIDES SIMULTÀNIES D’ESCACS
L’activitat comptarà també amb una classe magistral sobre obertura catalana, que serà
impartida pel mestre d’escacs Josep Espau.
Horari: A partir de les 17 h
Lloc: Parc de les Morisques
Organitza: Club d’Escacs Sant Quirze
Col•laboren: Regidoria d’Esports
AUDICIÓ MUSICAL: LAS BODAS DE FÍGARO
Òpera de W. A. Mozart amb subtítols en castellà. Gravada al Teatre Argentina de Roma
Hora: 17 h
Lloc: Sala històrica de la Patronal
Organitza: Associació Amics de la Música
SARDANES A CÀRREC DE LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Horari: 18 h
Lloc: Masia de Can Feliu
ACTUACIÓ DELS CASTELLERS DE SABADELL
Horari: 18.30 h
Lloc: Parc de Les Morisques
CONCERT DE GUNARS KALNINS
Gunars Kalnins és cantant, compositor, productor musical i actor. Va néixer a Letònia el
1981. Va publicar el seu primer disc en solitari l’any 1999 "Ta Bija Ta Bus". El 2002 va
treure "Gunars Kalnins" i, el seu darrer disc, és en català i es titula “Dia i nit”. Kalnins
també ha composat bandes sonores per a pel·lícules, teatre i documentals.
Lloc: Plaça Anselm Clavé
Hora: 19 h
CERCAVILA DE LA COLLA DE GEGANTS I GRALLERS DE SANT QUIRZE I COLLES
CONVIDADES
Horari: de 19 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)
PARTIT DE VETERANS HANDBOL
Horari: 19.30 h
Lloc: Pavelló Municipal
Organitza: Handbol Sant Quirze
Col•labora: Regidoria d’Esports
PASSI DEL DOCUMENTAL “PERE CASALDÀLIGA, LES CAUSES I LA VIDA”
El film fa un repàs de la vida, la tasca i el pensament del bisbe Pere Casaldàliga.
Horari: 20.15 h
Lloc: Sala històrica de la Patronal
Organitza: Ateneu del Món
Aforament: 206 Persones
CINEMA A LA FRESCA AMB LA PEL·LÍCULA “GRU, EL MEU DOLENT PREFERIT 2”
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Horari: 21.30 h
Lloc: Parc de l’avinguda Can Pallàs
Col•labora: Ajuntament de Sant Quirze
Organitza: AV de l’avinguda de Can Pallàs
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 Galván
TEATRE: QUIM MASFERRER PRESENTA “TEMPS”
Quim Masferrer (El Foraster de TV3) presenta aquest espectacle del qual n'és autor i
intèrpret. Sota la direcció de Ramon Fontserè ens plantegen en clau de tragicomèdia:
Què faries si et quedessin 90 minuts de vida?
Horari: 21 h
Lloc: Plaça Anselm Clavé
CONCERT A CÀRREC DE LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Horari: 22.30 h
Lloc: Masia de Can Feliu
NIT DE BARRAQUES
22 h Masia Vandals
23 - 23:15 h (Canvi i activitat)
23:15 h AlQuadrat
0:45 -1 h (Canvi i activitat)
1 h El Son de la Chama
2.30 h Dj’s Fattys
3.30 h Fi de música a l’escenari
3.30 h Ambient barraques (amb llum a pista)
5 h Final de barraques
Lloc: Parc de Can Feliu
BALL A CÀRREC DE LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Aquesta famosa formació empordanesa va ser creada l’any 1888 a la ciutat de La Bisbal
d’Empordà, recollint la saba i l’experiència de cobles més antigues. Any rere any,
l’orquestra s’ha anat renovant i continua sent una de les millors orquestres del país.
Enguany ha rebut el Premi Nacional de Cultura 2014.
Ball del Fanalet a càrrec del GIHSQ (preu del fanalet: 2€)
Horari: 23.30 h
Lloc: Masia de Can Feliu
Diumenge 31 d’agost
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
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MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS
Horari: 10 a 14 h
Lloc: Rambla de Lluís Companys
MERCAT HIPPIE
Horari: 10 a 14 h i 17 a 21h
Lloc: Rambla de Lluís Companys
CURSA POPULAR
Sortida i arribada: Av. Pau Casals darrera 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
Nascuts/des entre els anys 2006 i 2008
B
Nascuts/des entre els anys 2003 i 2005
C
Nascuts/des entre els anys 2000 i 2002
D
Nascuts/des entre els anys 1997 i 1999
E
Nascuts/des entre els anys 1993 i 1996
F
Nascuts/des entre els anys 1973 i 1992
G
Nascuts/des abans de 1973
Recorreguts:
•
Categories A i B:
Sortida av. de Pau Casals (darrera l’Ajuntament), ronda
Arraona fins rotonda de Vallcorba i tornada 800 m
•
Categories C i D:
Sortida av. de Pau Casals (darrera l’Ajuntament), ronda
Arraona fins rotonda de l’Avinguda Camí del Mas, gir per tornar per ronda d’Arraona fins
rotonda de l’Avinguda d’Egara, gir per tornar per ronda d’Arraona fins av. de Pau Casals.
1700 m
•
Categories E, F i G:
Sortida av. de Pau Casals (darrera 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 Vila-puig 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.
Inscripcions: A www.santquirzevalles.cat des del 19 d’agost fins a les 14 hores del 30
d’agost i de 8.30 a 9.30 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.
FIRART
Exposició de quadres dels pintors i les pintores del Cercle de Cultura capitanejats pel
gran artista Jordi Alba.
Horari: 10 a 20h
Lloc: Rambla de Lluís Companys
Organització: Cercle de Cultura
PETIT EMBASSA’T
Festival de música adreçat a les famílies perquè infants i grans s’ho passin d’allò més bé
escoltant música i participant en originals tallers.
PROGRAMACIÓ:
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Gulliamino i la classe de les girafes
Aquest taller és el primer pas perquè els nens descobreixin com crear música electrònica
en temps real. Sempre a un volum adequat per les seves orelles, els infants poden
descobrir com crear beats, loops, ritmes i sons sintetitzats, interactuant ells mateixos amb
les màquines i instruments que els proposa Guillamino, un dels músics més
inclassificables i inquiets del país.
Carles Belda i la Petita Festa
En temps en què les circumstàncies obliguen al caliu de la distància curta, el títol d'una de
les primeres i més emblemàtiques cançons gravades per Toti Soler serveix al cantant i
acordionista Carles Belda per definir l'esperit d'una nova banda: Petita Festa.
Ho defineix així: "No cal gaire res per ser feliç, i la festa, grossa o petita, es fa cos a cos:
vallesans profunds remenem el repertori dels diatònics del país bellugant els malucs per
encomanar-vos-ho". Un recital proper en clau `tavernícola', és a dir, de taverna", sense
sonorització, a pèl i en format festiu.
Tutu dj’s
Ritmes electrònics, funk i soul per posar el punt i final al matí més festiu de l’agost. Tutu
dj’s s’està fent un nom al món dels festivals i va participar en l’edició del Sònar 2013. Farà
una sessió encarada al públic infantil i familiar dissenyada especialment per a Sant
Quirze del Vallès.
Festa d’aigua
Taller finger board
(A càrrec del campió Espanya Arnau Espejo i el seu equip) Disciplina paral•lela a l’skate,
però amb el mateix esperit. Ideal per totes les edats i sense risc. Taller pioner per nens a
partir de 4 anys) (2 finger parks de fusta i l’únic finger park de metall d’Europa).
Taller de maquillatge (Rock Star)
Els més animats podran posar-se a la pell dels personatges més populars del Rock- Roll i
fer-se fotografies al Photo-Call. Des de Lady Gaga, Kiss, David Bowie, Els Manel,
Beatles, Spice Girls, etc.
Estructres reciclables (SALTIMBANKI)
Piràmides, cases, coets,... la fantasia es transforma en cartró per tal que els més petits
entrin en un món de joc de la forma més sostenible i fantasiosa possible. Pintarem
aquestes estructures per tal de que el joc sigui encara més màgic.
Horari: 10.30 a 13.30 h
Lloc: Parc de Les Morisques
1a EXHIBICIÓ DE SEAT 600
Horari: 11 a 13.15 hores
Sortida: Parc de les Morisques
Arribada: Av. del Mas
Recorregut: Parc de les Morisques - 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.
Els vehicles restaran estacionats a partir de les 13.15 fins a les 16 hores aproximadament
a la plaça del Molí perquè els veïns i les veïnes puguin observar-los i fotografiar-los.
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TALLER DE COEDUCACIÓ
Horari: 11 a 13.30 h
Lloc: Parc de les Morisques
Organitza: Dones per SQ i Grup Cultural de la Dona de Sant Quirze Caterina Albert
TALLER CREA LA TEVA ARMA DE SOFT-COMBAT
Inscripcions en el mateix moment, amb autorització paterna (obligatori)
Horari: 11 a 15 h
Lloc: Parc de Les Morisques
Organitza: Associació Juvenil OTAKUS
VERMUT MUSICAL
Horari: 12 a 14 h
Lloc: Lanume Atac d’Art (carrer Pi i Maragall, 16)
PARTIT PRESENTACIÓ PRIMER EQUIP D’HANDBOL DE SANT QUIRZE
Horari: 12.30 hores
Lloc: Pavelló municipal
Organitza: Club Handbol Sant Quirze
Col•labora: Regidoria d’Esports
CONCURS D’ENTREPANS
Horari: de 16.30 a 19.30 h
Lloc: Avda. Pau Casals
Podeu llegir les bases del concurs i inscriure-us a www.concursentrepans.com.
16è MEMORIAL ANTONI MENDOZA
Horari: 18 hores
Lloc: Camp municipal de futbol
Partit: Futbol Club Sant Quirze – equip a determinar
Organitza: Futbol Club Sant Quirze
Col•labora: Regidoria d’Esports
TALLERS D’IMANS DE NEVERA, GLOBOFLÈXIA I MÀSCARES
Horari: 17.30 a 20.30 h Lloc: Parc de les Morisques
ESPECTACLE ZOOZOOM
En aquest espectacle, adreçat a tota la família, els actors i actrius crearan un original parc
zoològic d’animals construïts amb diversos materials. De manera fàcil, ràpida i
imaginativa, les persones del públic que hi participin es transformaran en girafes,
flamencs, elefants, peixos o dinosaures, entre altres. Un espectacle que us sorprendrà!
Horari: 18
Lloc: Parc de Les Morisques
CONCERT DE FESTA MAJOR DE LA SOCIETAT CORAL IL•LUSTRACIÓ ARTÍSTICA i
LA BELLA QUIRZE BAND
Horari: 18.00 h
Lloc: Plaça d’Anselm Clavé
FI DE FESTA INFANTIL: DISCO FASHION PARTY
Un Dj i el seu equip d'animació us faran viure una discomòbil d'allò més divertida. Un
espectacle adreçat als més petits i al públic familiar, que aprendran coreografies, jugaran,
i gaudiran de la música perquè pares, mares i fills s'ho passin d’allò més bé ballant i
cantant les cançons d'ara, d'abans i de sempre.
Horari: 19:30
Lloc: Parc de Les Morisques
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OBRA DE TEATRE: DESAFINANT
Lloc: Sala històrica de la Patronal
Hora: 20.30 h
Organització: AMPA Onze de Setembre
CONCERT: ELS MESSENGERS
Els Messengers són un grup de gent jove apassionat per la música negra. Transmeten
tota la seva energia i positivisme en allò que més els agrada: Cantar. Quan canten, tot el
que no sigui el so de les seves veus desapareix i només senten la força d'estar junts. Els
Messengers van quedar en segona posició en la primera edició del programa de TV3 “Oh
Happy Day”.
Horari: 22.00 h
Lloc: Plaça d’Anselm Clavé
CONCERT: COMBO ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Horari: 21 h
Lloc: Masia de Can Feliu
CONCERT: AIDA SSTRINGS
Després d’haver-se donat a conèixer amb un vídeo penjat a Youtube de la cançó
“Aquesta nit”, dedicat a Catalunya i que ja ha superat les 150.000 visites, aquesta jove
terrassenca ve a Sant Quirze a presentar el seu primer disc “Tocant de peus al cel”.
Sstrings i la seva banda ens oferiran el seu poderós directe amb cançons d’amor, de la
vida, les persones i les arrels, que expressen els seus pensaments cap a les coses,
sense pèls a la llengua, de manera directa i espontània.
Horari: 22 h
Lloc: Masia de Can Feliu
CONCERT: CYBEE
CyBee és una banda de quatre amics que a través de la música plasma la seva particular
manera de fer front a la vida, sempre amb optimisme i bon humor. Fan cançons amb
força que parlen d’accions quotidianes, històries del dia a dia, algunes dures, però
sempre amb una visió positiva i vital. Pop‐rock amb tocs que van des del rock alternatiu
fins al folk, amb pinzellades de funk. Ens oferiran un concert on l’energia i les bones
vibracions seran les protagonistes.
Horari: 23.45 h
Lloc: Masia de Can Feliu
ACTIVITATS AL BAR LA LILA (C/ CAPCIR)
17:00h VERMUT DE RESSACA DE FESTA MAJOR
18:30h CONCERT ACÚSTIC DE SR.SMIZZ
20:00h CONCERT DE DTUMBAGA
21:30h KARAOKE MAJOR amb KARAOKE VOLTAIRE
Dilluns 1 de setembre
INFLABLES INFANTILS
Horari: 10.30 a 13.30 h
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Lloc: Parc de les Morisques
LUDOTECA PER ALS MÉS PETITS
Adreçat a infants de 0 a 3 anys
Horari: 10.30 a 13.30 h
Lloc: Parc de les Morisques
EXHIBICIÓ DE DANSA DEL GIMNÀS MONTSERRAT CREUS
Horari: 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 VORAMAR 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: 22.30 h
Lloc: Rodalies del Parc de les Morisques
FI DE FESTA
A càrrec de l’Associació cultural Els Mandukos
Horaris: de 22.45 h a 1 h
Lloc: Rambla de Lluís Companys
Dissabte 6 de setembre
Escòcia tria el seu futur
Braveheart i debat
El 18 de setembre Escòcia votarà en referèndum el seu futur polític. Respirarem els aires
d’Escòcia veient la pel·lícula “Braveheart” i parlarem amb un expert.
Hora 17:00
Lloc: Sala històrica de la Patronal
Organitza: Sant Quirze per la Independència
Aforament: 206 persones
ACTES RELIGIOSOS
Diumenge 31 d’agost
11h Celebració de l’Eucaristia. Ofici solemne de Festa Major i veneració de les sagrades
relíquies de Sant Quirze i Santa Julita
Dilluns 1 de setembre
11h Missa en sufragi dels difunts de l’any.
Segon .- Aprovar els següents documents comptables a justificar segons el detall de
despeses que detallem a continuació:
PJ_ADO per import total de 72.000 €, a càrrec la partida 5200 3380 2260900 (Festes
Majors).
PJ_ADO per import total de 17.700 €, a càrrec la partida 5200/3380/2260901
(Infraestructures Festa Major).
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DIVENDRES
Espectacles Infantils
Prego + ( equip de so )
Fideuada Popular
Gerard Quintana i Los 80 Principales

TOTAL
4.005,10
1.925,26
1.094,53
12.346

DISSABTE
Castellers
Cinema a la Fresca
Correfocs
Quim Masferrer

1.200
825
5.100
8.353,00

Gunars Kalnins
Orquestra de la Bisbal

1.270,50
10.000

DIUMENGE
Festival DJ
Inauguració GIHSQ
Rialles
Spinning
Concert MESSENGERS
Concert Aida Sstrings i Cybee
Concurs d’entrepans

2.847
124,95
1.800
4.130,32
5.566
5.024
231

DILLUNS
Exhibició de Dansa
Sopar de Cloenda
Havaneres i Cremat
Castell de Focs
Tècnics de so i materials
Lloguer de tarima
Festa Major de Les Fonts
Concert Brams Barraques

502,15
3.383,13
2.496,83
5.359
2.947
1.539
4.000
3.630

89.700€

Tercer .-

24.5.

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

Aprovacio de les Bases de Subvencions de SPER per 2014
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ANTECEDENTS DE FET
Amb l’objectiu de regular la concessió de subvencions per a l’any 2014 a entitats i/o
particulars que duguin a terme activitats en els àmbits de cultura, joventut, sanitat,
cooperació, associacions de veïns, gent gran, esports i dona que completin o supleixin els
serveis de competència municipal en aquests àmbits o siguin d’interès públic local des de
l’Àrea d’Alcaldia s’ha redactat unes úniques bases reguladores particulars.
Les bases particulars recullen el procediment, els beneficiaris, la forma de sol·licitud, els
òrgans competents per a la instrucció i concessió de les subvencions, la justificació i
obligacions dels beneficiaris així com la forma de resolució i publicitat. Tots aquests
aspectes són genèrics a tots els serveis que s’integren a les bases i annex a aquestes es
recullen unes clàusules específiques on cadascú dels serveis descriu les especificitats en
quant a l’objecte, beneficiaris, documentació, justificació i barem de valoració.
Tant les bases particulars com les clàusules específiques s’han redactat en el marc de
les bases generals reguladores de la concessió de subvencions aprovades pel Ple de
l’Ajuntament amb data 26 de maig de 1999.

FONAMENTS DE DRET
Articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis aprovat pel decret
179/1995.
Llei 38/2003 General de Subvencions.
Bases generals per a l’atorgament de subvencions aprovades pel Ple de l’Ajuntament el
26 de maig de 1999.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions
en matèria de serveis personals i associacions de veïns per a l’any 2014 següents:
Bases reguladores particulars de la convocatòria de subvencions a entitats i
associacions en matèria de serveis a les persones i associacions de veïns 2014
1. Objecte
L’objectiu d’aquestes bases particulars és la regulació de la concessió de subvencions,
dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, per a l’any 2014, a aquelles
entitats i/o particulars que duguin a terme activitats dins d’aquesta anualitat en l’àmbit de:
cultura, joventut, salut, cooperació, associacions de veïns, gent gran, esports i dona que
completin o supleixin el serveis de competència municipal en aquests àmbits o siguin
d’interès públic local segons s’explicita als programes establerts a les clàusules
específiques annexes.
2. Procediment
El procediment fixat per a la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases
serà el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva.
Les subvencions regulades per aquestes normes són lliurament revocables i reduïbles en
tot moment quant es comprovi que l’activitat subvencionada no ha estat realitzada
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totalment o parcialment o s’hagi aplicat a una finalitat diferent d’aquella per a la qual va
ser concedida, no generen cap dret d’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i
no es poden al·legar com a precedents.
3. Beneficiaris i conceptes subvencionables
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquesta convocatòria:
a. Les associacions sense finalitat de lucre legalment constituïdes i inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès i que
estiguin classificades segons registre en algun d’aquests àmbits: CULTURALS,
OCI I TEMPS DE LLEURE, ESPORTIVES, GÈNERE I ORIENTACIÓ SEXUAL,
GENT GRAN, JUVENILS, SALUT, COOPERACIÓ i VEÏNALS i que siguin per tant
entitats de primer grau.
b. Les persones físiques en nom propi que recull el programa de suport per a
esportistes locals.
c. Grups de joves sense personalitat jurídica que recull el programa de suport a
projectes i activitats juvenils.
No podran obtenir la condició de beneficiari les persones o entitats en les quals concorri
alguna de les circumstàncies recollides a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Es consideren despeses subvencionables aquelles que responguin a la naturalesa de
l’activitat subvencionada i s’efectuïn dins el termini establert per a la realització de les
activitats en la convocatòria.
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:
-

-

Despeses de l’adquisició de material fungible o no inventariable.
Despeses de publicitat i propaganda dirigida a la difusió de les activitats.
Despeses de lloguer d’equips de so, llums, taules, cadires, etc...
Despeses de contractació de serveis externs, contractació d’espectacles,
llicències, assegurances, arbitratges, dispositius d’assistència sanitària,
seguretat privada, etc.
Desplaçaments i dietes sempre que siguin directament relacionats amb
l’activitat desenvolupada.
Despeses derivades d’activitats lúdiques i festives vinculades a l’objecte social
de l’entitat.
Despeses de subministres (llum, aigua, telèfon, etc) sempre que no superin el
20% de l’import justificable.
Despeses de manteniment de locals social sempre que no superin el 20% de
l’import justificat.
Resten excloses com a despeses subvencionables aquelles relatives a
material inventariable (adquisició de bens) i les despeses directes en la
compra de producte d’alimentació i beguda com a objectiu últim de l’activitat.

4. Documentació, termini i lloc de presentació de les sol·licituds
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Els peticionaris hauran de presentar la sol·licitud mitjançant model SE1-Formulari de
sol·licitud en la qual es demana la següent informació:
-

-

Dades identificatives de l’entitat/persona sol·licitant, dades del representant de
l’entitat, dades identificatives del projecte.
Declaració responsable
Programa d’activitats: descripció de l’activitat i recursos necessaris.
Pressupost: detall de les despeses previstes i detalls dels ingressos previstos.
Documents específics per als programes d’esportistes locals, programa de
suport per a l’activitat i la promoció esportiva local i projectes i activitats juvenils
(només en el cas de joves sense personalitat jurídica).
Relació de número de socis i ingressos per aquest detall i relació del número
d’usuaris i ingressos per inscripcions i matrícules d’aquests.

Si la documentació presentada fos incorrecte o incompleta es reclamarà al beneficiari
sol·licitant el complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies hàbils i
s’advertirà que la no-complimentació s’entendrà com un desistiment i implicarà l’arxiu de
la sol·licitud. Es donarà un termini de 10 dies hàbils per a l’esmenes i transcorregut el
termini sense que s’hagi esmenat la Comissió de valoració declararà el desestiment de
l’interessat i arxiu de la petició i no l’admetrà al tràmit de la valoració.
La sol·licitud i la documentació requerida es podran presentar a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana fins 20 dies naturals a partir de la data de publicació en el BOP:

-

-

OAC Ajuntament (Plaça de la Vila, 1): de dilluns a dijous de 8.30 a 20 h i
divendres de 8.30 a 14h i el primer dissabte de mes de 9 a 14 h (en el cas que
aquest últim sigui festiu s’obrirà el dissabte següent laborable).
OAC Torre Julià (Les Fonts, c/Josep Mitats 10) dimecres de 17 a 20 h i
divendres de 9 a 14 h

5. Òrgans competents per a la instrucció i concessió de les subvencions.
L’òrgan responsable per a la resolució del procediment d’atorgament de les subvencions
previstes en aquestes bases serà la Junta de Govern Local o en el seu defecte l’òrgan
que tingui la competència per raó de la quantia per a cadascú dels programes específics
d’acord amb el que estableixen les Bases d’execució del pressupost 2014.
La proposta de resolució del procediment serà elaborada d’acord amb l’informe emes per
una comissió tècnica qualificadora única, un cop estudiades i valorades les sol·licituds
presentades, d’acord amb els barems de valoració indicats a les clàusules específiques
annex, composta pels següents membres:
-

Presidència: el coordinador de l’Àrea de Serveis Personals o persona en qui
delegui.
Vocal: tècnic de la unitat de Cultura
Vocal: tècnic de la unitat de Joventut
Vocal: tècnic de la unitat de Participació Ciutadana
Vocal: tècnic de la unitat d’Esports
Vocal: tècnic de la unitat de salut
Vocal: tècnic de la unitat d’Igualtat
Vocal: tècnic de la unitat de Gent Gran
Vocal: tècnic de la unitat de Cooperació
Secretari: el funcionari que es designi (altre)
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6. Crèdits pressupostaris i quantitat de les subvencions
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es reserva el dret d’adjudicar la quantitat total o
no de l’import establert a cada clàusula específica en funció de la valoració de les
propostes que es presentin al concurs i de la seva valoració.
Les subvencions atorgades dins d’aquesta convocatòria seran compatibles amb
qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats excepte en el
cas que les clàusules específiques prevegin la incompatibilitat. Tanmateix, l’import de les
subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb
altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost de l’activitat o el projecte
subvencionat. En cas contrari resultarà d’aplicació el règim de reintegraments previst al
Títol II de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
Les subvencions atorgades no podran excedir normalment el 50 per 100 del cost de
l’activitat a què s’apliquin, llevat que, de forma motivada, es justifiqui que es tracta
d’activitats de gran interès públic i/o social i que no es podrien portar a terme sense la
percepció d’una subvenció que excedeixi el 50 per 100 del seu cost. Queda a càrrec del
sol·licitant de la subvenció l’aportació de la resta del cost, bé directament o per
cofinançament de tercers (altres administracions, ens públic o privats).
En el supòsit que, un cop resolt l’atorgament de les subvencions i en el transcurs de
l’exercici pressupostari, s’alliberés crèdit en alguna de les partides pressupostaries
previstes a les clàusules específiques a causa de la renúncia (total o parcial) a la
subvenció per part d’algun beneficiari, es podrà incrementar l’import concedit a alguna/es
de les sol·licituds, sense necessitat de fer una nova convocatòria, d’acord amb els criteris
de valoració i procediment establert en aquestes bases
En cas d’obtenció concurrent de subvencions i ajuts, atorgats d’altres administracions o
ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà ocasionar modificacions en la
resolució de concessió.
Les subvencions s’imputaran als crèdits pressupostaris que s’especifiquen a les clàusules
específiques de l’annex.
7. Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris estaran obligats a:
-

-

Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a
la seva aplicació mitjançant formulari SE-2 Formulari d’acceptació.
Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de subvencions.
Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció. La justificació de la subvenció atorgada serà requisit imprescindible
per poder accedir a subvencions posteriors.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans
competents, aportant la informació que els sigui requerida.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comunicar l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que
financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà d’efectuarse tan aviat com es conegui, i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de
l’aplicació del fons percebuts.
Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
Acreditar el compliment de les obligacions comptables, mercantils i tributàries
derivades de la normativa aplicable. Disposar dels llibres comptables, registres
diligenciats i demés documents degudament auditats en els termes exigits per
la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, amb la
finalitat de garantir d’adequat exercici de les facultats de comprovació i control.
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos
els documents electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
Utilitzar el català en la documentació i els elements de difusió generats per les
activitats subvencionades i també durant la realització d’aquestes activitats de
conformitat amb el Reglament per l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.
Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels actes
que se subvencionin. En tota documentació i propaganda escrita o gràfica de
l'acte haurà de constar la llegenda "amb suport de l'Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès" amb l'anagrama segons el model tipogràfic i el disseny aprovat per
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i que serà facilitat a l’entitat.
No es podrà subcontractar l’execució total o parcial de l’activitat que constitueix
l’objecte de la subvenció excepte en el cas que així ho prevegin les clàusules
específiques.
Complir la legislació laboral i fiscal pel que fa referència al personal remunerat
per realitzar l’activitat, així com retribuir-lo d’acord amb la legislació laboral
vigent.
Complir amb la normativa sectorial i específica que afecta l’activitat per la qual
s’ha sol•licitat aquesta subvenció (titulacions, ràtios, assegurança de
responsabilitat civil i assegurança d’accidents...) i disposar a l’equipament on
s’ha de realitzar l’activitat subvencionada d’una còpia de la documentació abans
esmentada per a la seva comprovació.
Les contractacions que facin els beneficiaris no podran estar per sobre del preu
del mercat.
Complir qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases particulars, de
les bases generals o d'altres disposicions generals vigents.
Altres que es detalles a les clàusules específiques annexes.

8. Justificació de la subvenció
Els beneficiaris de les subvencions hauran de presentar la documentació justificativa en
el termini de 30 dies a comptar des de la finalització de l’activitat subvencionada i, en tot
cas, les de caràcter anual com a data màxima 31 de març de 2015.
La documentació justificativa de la realització de l’activitat o activitats subvencionades es
presentarà mitjançant formulari SE3-Memória justificativa la qual inclou:
-

-

Memòria detallada de l’activitat o programa al qual s’ha atorgar la subvenció.
Liquidació econòmica de l’activitat juntament amb una relació de les factures
que justifiquin la subvenció concedida i els comprovants de tots els ingressos
obtinguts, propis i aliens.
Documents acreditatius del compliment de les obligacions comptables,
mercantils i tributàries aplicables segons la naturalesa de l’entitat.
Llibre de comptes anuals (si en disposen) o en el seu defecte llibre de caixa així
com acta de l’assemblea general ordinària on s’aprova els Comptes anuals.
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-

Certificat del/de la president/a que subscrigui que la subvenció atorgada
s’aplica a la finalitat per a la qual ha estat concedida.

Adjunt al formulari de memòria justificativa l’entitat haurà de presentar:
-

Les factures que justifiquin, com a mínim, el doble de la subvenció concedida i
la documentació acreditativa del seu pagament. Les factures que justifiquin
l’import subvencionat hauran de reunir els requisits següents:
 Ser originals i fotocòpies compulsades.
 Amb data de l’any que s’atorgui la subvenció.
 Anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció.
 Fer referència a despeses generades per l’activitat objecte de la
subvenció.
 Reunir el requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que
regulen les característiques de les factures i el seu contingut (número,
nom i cognoms de l’expedidor o raó social i del destinatari, NIF,
descripció de l’operació i contraprestació total, lloc i data de l’emissió).
 Un certificat del president de l’entitat subvencionada que acrediti la
justificació de l’aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou
concedida.
 Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa
a l’activitat subvencionada, que contingui la llegenda i anagrama de
l’Ajuntament. En cas d’editar materials, cal que els textos siguin
sotmesos a correcció lingüística.
 Quan l’activitat sigui cofinançada amb altres fonts com altres
subvencions o
fons propis, també hauran de justificar-se
documentalment aquests imports i la procedència.

-

Els comprovants dels ingressos amb els requisits de la normativa aplicable.

-

Altres que es detallin a les clàusules específiques annexes.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable
requerirà al beneficiari per corregir-la o completar-la en el termini de deu dies hàbils.
L’incomplement de qualsevol requisit establert en aquestes normes, com també la falta
de justificació de les despeses o la falta de presentació de la documentació acreditativa,
comporta la revocació i reintegrament de la subvenció concedida així com no poder optar
a subvencions posteriors.
En el cas que el beneficiari no pogués arribar a justificar adequadament la totalitat de la
despesa, la subvenció quedarà reduïda en la mateixa proporció. En cas que l’associació
o entitat organitzadora tingui personal retribuït al seu càrrec caldrà que s’ajusti a la
legislació laboral vigent.
9. Resolució
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El termini per a l’atorgament de la subvenció no serà en cap cas superior a tres mesos
des de la data de la sol·licitud. La manca de resolució dins d’aquest termini produirà, de
forma general, efectes desestimatoris de la sol·licitud.
10. Publicitat
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès farà publicitat de les subvencions concedides
amb expressió de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’imputin,
el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció. Aquesta
publicitat es realitzarà en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament quant l’import de la
subvenció concedida sigui inferior a tres mil euros i en el diari oficial corresponent, en el
cas que superi aquest import.
11. Reintegraments
Les entitats beneficiàries de les subvencions resten sotmeses al règim de reintegraments
previst al Títol II de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
12. Responsabilitat civil i règim sancionador
Les entitats beneficiàries de les subvencions resten sotmeses a les responsabilitats i
règim sancionador que, sobre infraccions administratives en matèria de subvencions
estableix el Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.
13. Disposició final
En tot el no previst en aquestes bases particulars serà d’aplicació les 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), la Llei 38/2003, 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 fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques.
ANNEX
CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS
Programa de suport per a entitats esportives locals (C - 01 - 14)
Objecte de la convocatòria
És objecte d’aquesta convocatòria donar suport a les activitats esportives que duguin a
terme les entitats esportives del municipi per l’exercici 2014.
Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 46.941,73 € que
es faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300/3400/4800000 del
pressupost municipal de l’any 2014.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Les entitats i associacions esportives sense finalitat de lucre legalment constituïdes i
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès i en
el Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l'Esport.
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Barem específic de valoració
El programa de suport per a entitats esportives locals utilitzarà els següents criteris i
barem d’acord a la puntuació que s’hi indica. Es ponderaran en el conjunt de les activitats
i en el marc de les previsions pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una
millor redistribució dels recursos.
-

Esportistes amb llicència federativa: 2 punts per esportista quirzetenc
Esportistes amb llicència escolar: 1 punt per esportista quirzetenc
Esportistes sense llicència: 0,2 punts per esportista quirzetenc
Esportistes becats: 5 punts addicionals per cada esportista exempt de quotes. En cas
de beques parcials, s’aplicarà el % de punts al % de beca
Equips participants en competicions federades: 12 punts per equip federat
Equips participants en competicions escolars: 8 punts per equip escolar
Activitats de caràcter restringit: 10 punts per activitat
Activitats de caràcter obert: 20 punts per activitat
Col·laboració en activitats de la Regidoria d’Esports: 10 punts per activitat

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS
Programa de suport per a esportistes locals ( C - 02 - 14)
Objecte de la convocatòria
És objecte d’aquesta convocatòria donar suport a les activitats esportives que duguin a
terme els esportistes federats residents al municipi de Sant Quirze del Vallès per l’exercici
2014.
Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 1.911,52 € que
es faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300/3400/4800000 del
pressupost municipal de l’any 2014.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Els esportistes federats residents a Sant Quirze del Vallès que practiquen esport federat a
nivell individual, sense afany de lucre i amb llicència esportiva pertanyent a entitats que
no percebin subvenció d’aquest mateix ajuntament en d’altre programa.
Barem específic de valoració
El programa de suport per a esportistes locals utilitzarà els següents criteris i barem
d’acord a la puntuació que s’hi indica. Es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el
marc de les previsions pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor
redistribució dels recursos.
Edat del esportista:
-

3 punts pels esportistes menors de 20 anys
1 punt pels esportistes majors de 20 anys
3 punts pels esportistes amb disminució física, mental o psíquica
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Resultats de la darrera temporada:
-

3 punts per la 1a posició en Campionat del Món o Europa i per participació en els
Jocs Olímpics
2,5 punts per la 1a posició en Campionat d'Espanya o pòdium mundial i europeu
2 punts per la 1a posició en Campionat de Catalunya o pòdium estatal
1,5 punts per la 1a posició en Campionat Catalunya o Espanya per equips i
pòdium català
0,5 punts per participacions en altres competicions

Objectius temporada vinent:
-

3 punts per la participació en Campionat del Món o Jocs Olímpics
2 punts per la participació en Campionat d'Europa i Special Olympics
1,5 punts per la participació en Campionat d'Espanya
0,5 punts per participacions en altres competicions

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS
Programa de suport per a l’activitat i promoció de la cultural local ( C – 03 – 14)

Objecte de la convocatòria
Els programes o projectes derivats de l’organització d’activitats culturals que tinguin
interès públic, esdevinguin importants per la projecció de la finalitat de l’entitat i tinguin
repercussió al poble.
Tindran la consideració de subvencionables, aquelles activitats culturals que es realitzin
en el terme municipal de Sant Quirze del Vallès, o fora del poble sempre i quan es
consideri d’interès per la projecció exterior de Sant Quirze a criteri de la comissió tècnica
qualificadora.

Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 16.500 € que es
faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300 3340 4800000 del pressupost
municipal de l’any 2014.

Requisits que han de reunir els beneficiaris
Les entitats i associacions culturals sense finalitat de lucre legalment constituïdes i
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès.
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Barem específic de valoració
Els criteris que serviran de base per la valoració i adjudicació de subvencions, seran les
següents:







L’interès general de l’activitat en l’àmbit municipal (màxim de 20 punts)
La impossibilitat de realitzar l’activitat si no és beneficiada amb la subvenció
(màxim de15 punts)
Presentació de pla anual d’activitats (màxim de 15 punts)
l’organització i la realització de forma conjunta, entre diverses entitats, d’activitats i
projectes comuns (màxim de 20 punts)
Les activitats que complementin l’oferta d’activitats programades per l’Ajuntament
(màxim de 30 punts)
El grau de compliment de les activitats per part de les entitats sol·licitants i
l’assoliment d’objectius en anys anteriors (màxim de 20 punts)

Aquets criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les previsions
pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució dels recursos.

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS
Programa de suport per al foment i promoció de l’activitat veïnal ( C – 04 – 14)
Objecte de la convocatòria
Regular la distribució de fons destinats a cofinançar projectes i/o activitats de les
associacions de veïns del municipi que tinguin per objectiu vetllar pel benestar social del
barri i la realització d’activitats recreatives i de bon veïnatge que redundin en benefici de
les condicions materials i socials de la zona.
Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 4.800 € que es
faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300.2320.4800000 del pressupost
municipal de l’any 2014.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Les entitats i associacions sense finalitat de lucre legalment constituïdes i inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès.
Barem específic de valoració
Es consideraran el següents criteris:
a) L’interès general del projecte en l’àmbit municipal i de barri. Fins a un màxim de 1
punt.
b) Número d’activitats adequades al projecte i a les finalitats de l’entitat. Màxim 2
punts (0,2 punts per activitat).
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c) Grau d’autofinançament del projecte. Màxim 1 punt.
d) La concurrència o no d’altres subvencions concedides per altres administracions.
Fins a un màxim de 1 punt.
e) La col·laboració amb d’altres entitats municipals per assolir objectius comuns i/o la
programació d’activitats que contemplin altres sectors de treball com la cultura,
l’esport, la solidaritat, la defensa dels drets humans, dona, gent gran i joventut.
Fins a un màxim de 2 punts.
f) Innovació i originalitat de les activitats. Fins a un màxim de 2 punts.
g) Número d’edicions de la mateixa activitat. Fins a un màxim de 1 punt.
Aquets criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les previsions
pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució dels recursos.

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS

Programa de suport per a projectes i activitats juvenils ( C – 05 – 13)
Objecte de la convocatòria
Aquestes bases tenen per objecte regular la distribució de fons destinats a cofinançar
projectes i/o activitats d’entitats juvenils i grups de joves sense personalitat jurídica de
Sant Quirze del Vallès que siguin especialment rellevants i que s’adrecin principalment a
joves així com que fomentin i reforcin el teixit associatiu i que siguin d’especial interès
social, cultural, esportiu, lúdic, participatiu etc. per al jovent de Sant Quirze o altres
col·lectius de població, és a dir, que repercuteixin favorablement en terceres persones.
Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 1.500€ que es
faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300.2321.4800000 del pressupost
municipal de l’any 2014.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Poden sol·licitar subvencions destinades a la realització d’activitats descrites les entitats
juvenils o associacions sense afany de lucre que tenen la seu social al municipi i que
figurin inscrites al Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes així com grups
de joves que, tot i actuar plegats per tirar endavant un o més projectes, NO tenen
personalitat jurídica com a tal grup.
Aquests GRUPS SENSE PERSONALITAT JURÍDICA hauran de:
 estar formats per un mínim de 4 persones
 el 66% de les persones membres del grup ha de tenir entre 16 i 30 anys, estar
empadronades a Sant Quirze del Vallès i almenys una d’elles ha de ser major
d’edat.
 Si totes les persones membres del grup són menors d’edat, s’haurà d’incloure una
persona major d’edat que assumeixi les responsabilitats legals corresponents.
Aquests grups no hauran de:
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pertànyer o tenir personalitat jurídica delegada d’una altra entitat més gran.

Pel que fa als GRUPS NO LEGALMENT CONSTITUÏTS, a més de les abans
esmentades, tenen l’obligació de:
-

-

-

Nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació amb els suficients
poders per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponguin a
l’agrupació
Que tots els i les membres del grup participin en la realització del projecte
Que, per al què fa exclusivament als efectes del projecte i la subvenció
corresponent, els i les membres del grup en responguin solidàriament fins a 3
anys després que s’hagi acabat.
Acceptar el seguiment que des de la regidoria de Joventut es faci del projecte i
aportar la documentació que, a aquest efecte, es sol·liciti

És dir, totes les persones membres majors d’edat del grup hauran de respondre de forma
mancomunada de la realització del projecte i de les obligacions que com a beneficiari de
la subvenció corresponen al grup (s’entén que també són responsables les persones
membres menors d’edat del grup però, a aquestes, no se les podrà exigir legalment)
Barem específic de valoració
Els criteris que serviran de base per la valoració i adjudicació de subvencions seran els
següents:
a) L’interès general del projecte en l’àmbit municipal i de cara al col·lectiu
juvenil més específicament. Fins a un màxim de 2 punts.
b) L’adequació del projecte a les finalitats de l’entitat o del grup no formal
de joves. Fins a un màxim de 2 punts.
c) La concurrència o no d’altres subvencions concedides per altres
Administracions. Fins a un màxim de 2 punts.
d) La col·laboració amb d’altres entitats municipals i/o grups no legalment
constituïts per assolir objectius comuns i/o la programació d’activitats
que contemplin altres sectors de treball com la cultura, l’esport, la
solidaritat, la defensa dels drets humans, dona i gent gran. Fins a un
màxim de 2 punts.
e) La implementació de part o d’alguna línia d’actuació i/o eix estratègic
del Pla Local de Joventut. Fins a un màxim de 2 punts
Aquest criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les previsions
pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució dels recursos.

Justificació
Les entitats juvenils registrades es regularan per allò que preveuen les bases particulars.
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Pel que fa als GRUPS DE JOVES SENSE PERSONALITAT JURÍDICA, a més, s’haurà
de presentar:
-

valoració raonada de com ha repercutit en el propi grup la realització del
projecte

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS
Programa de suport per a activitats solidàries ( C – 06 – 14)
Objecte de la convocatòria
Donar suport a les ONG del municipi per la realització d’activitats solidaries.
Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 750 € que es
faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300.2311.4800000 del pressupost
municipal de l’any 2014.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Podran accedir a aquestes subvencions totes les ONG i associacions inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès i que tinguin com a
finalitat la Cooperació internacional i que treballin conjuntament amb l’Ajuntament en el
Pla de sensibilització anual.
Barem específic de valoració
Aquests criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les previsions
pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució dels recursos
amb la següent baremació.



Per formar part de la mesa de solidaritat i assistir a les reunions: 3 punts
Per promocionar activitats solidàries dins del municipi: fins a 3 punts. ( 1 punt per
activitat)



Per participar/col·laborar a les activitats solidàries que programi o en les que
col·labori l’ajuntament: fins a 5 punts. ( 0,5 punts per activitat)
.

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS

Programa de suport per a activitats de salut (C – 07 -14)

Objecte de la convocatòria
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L’objecte d’aquestes bases de subvenció és regular els requisits i el procediment per a
l’atorgament de subvencions per protegir i promoure la salut i millorar la qualitat de vida
de les persones que viuen al municipi de sant Quirze del Vallès.
Els projectes i activitats que poden optar a les subvencions han de protegir i promoure la
salut fomentant:
-

l’educació sanitària i la prevenció de malalties
la sensibilització, el suport i l’ajuda mútua en problemes de salut
els projectes de salut enfocats a l’anàlisi, la recerca i investigació i la
participació.
altres complementàries a les activitats dutes a terme per part del servei de
salut municipal.

Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 326,43 € que es
faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300.3130.4800000 del pressupost
municipal de l’any 2014.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Entitats i associacions sense finalitat de lucre legalment constituïdes i inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès que tinguin com a
objectiu protegir i promoure la salut i millorar la qualitat de vida de les persones que viuen
al municipi de Sant Quirze del Vallès. Les entitats han de desenvolupar els projectes i/o
activitats objecte de la subvenció al municipi de Sant Quirze del Vallès.
Barem específic de valoració
Cal tenir en compte els següents criteris de valoració:
o L’interès del projecte: màxima puntuació 60 punts. En aquest punt es valorarà
l’acompliment dels següents aspectes:
- La correlació entre els objectius del projecte i els objectius propis del servei
municipal de salut (màxim 15 punts).
- La complementarietat amb les activitats desenvolupades per part del
servei de salut de l’Ajuntament (màxim 15 punts).
- La viabilitat del projecte (màxim 10 punts).
- La transversalitat i el treball conjunt amb altres entitats i/o associacions
(màxim 5 punts).
- El caràcter innovador del projecte (màxim 5 punts)
- L’impacte del projecte (els destinataris del projecte en quant a nombre i
preferiblement col·lectius vulnerables i d’exclusió social i la justificació dels
beneficis per a la salut del col·lectiu al qual vagi adreçat (màxim 15 punts).
o Aspecte formal del projecte: màxima puntuació 20 punts. En aquest punt es
valorarà l’acompliment dels següents aspectes:
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-

La metodologia emprada (màxim 10 punts).
Pressupost detallat (màxim 10 punts).

o Implantació de l’entitat a Sant Quirze del Vallès: màxima puntuació 20 punts. En
aquest punt es valorarà l’acompliment dels següents aspectes:
-

Nombre de socis residents al municipi de Sant Quirze del Vallès (màxim 5
punts).
Implicació continuada en les propostes promogudes per part de
l’Ajuntament (màxim 5 punts).
Experiència en projectes de salut anteriors (màxim 10 punts).

Aquests criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les previsions
pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució dels recursos.
El seguiment del desenvolupament del projecte es farà per part del servei municipal de
salut.

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS

Programes i activitats per a gent gran ( C - 08 – 14)

Objecte de la convocatòria

Són objecte d’aquesta convocatòria les activitats o programes destinats a promoure
l’envelliment actiu i el desenvolupament d’activitats de tipus formatiu, lúdic i cultural que
contribueixin a millorar la qualitat de vida de les persones grans del municipi de Sant
Quirze del Vallès.
Els projectes i activitats que poden optar a les subvencions han de promoure l’
envelliment actiu fomentant:
-

la sensibilització, el suport i l’ajuda mútua per a les persones grans
el desenvolupament d’ activitats de tipus formatiu, lúdic i cultural
la col·laboració amb les activitats dutes a terme per part del servei de gent gran
municipal

Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programes fins a un total de 4.500 € que es
faran efectives amb càrrec a la partida 1300. 2320. 4800001 del pressupost municipal de
2014.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
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Entitats i associacions sense finalitat de lucre legalment constituïdes i inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès que tinguin com a
objectiu promoure l’envelliment actiu i el desenvolupament d’ activitats de tipus formatiu,
lúdic i cultural de les persones que viuen al municipi de Sant Quirze del Vallès. Les
entitats han de desenvolupar els projectes i/o activitats objecte de la subvenció al
municipi de Sant Quirze del Vallès.
Barem específic de valoració
Cal tenir en compte els següents criteris de valoració:
o

L’interès del projecte: màxima puntuació 60 punts. En aquest punt es valorarà
l’acompliment dels següents aspectes:
- La correlació entre els objectius del projecte i els objectius propis del servei
municipal de gent gran (màxim 15 punts).
- La complementarietat amb les activitats desenvolupades per part del
servei de gent gran de l’Ajuntament (màxim 15 punts).
- La viabilitat del projecte (màxim 10 punts).
- La transversalitat i el treball conjunt amb altres entitats i/o associacions
(màxim 5 punts).
- El caràcter innovador del projecte (màxim 5 punts)
- L’impacte del projecte (els destinataris del projecte a) (màxim 15 punts).

o Aspecte formal del projecte: màxima puntuació 20 punts. En aquest punt es
valorarà l’acompliment dels següents aspectes:
-

La metodologia emprada (màxim 10 punts).
Pressupost detallat (màxim 10 punts).

o Implantació de l’entitat a Sant Quirze del Vallès: màxima puntuació 20 punts. En
aquest punt es valorarà l’acompliment dels següents aspectes:
-

Nombre de socis residents al municipi de Sant Quirze del Vallès (màxim 5
punts).
Implicació continuada en les propostes promogudes per part de
l’Ajuntament (màxim 5 punts).
Experiència en projectes de gent gran anteriors (màxim 10 punts).

Aquests criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les previsions
pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució dels recursos.

87/90

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS
Programa de suport per al foment de l’igualtat ( C – 09 – 14)
Objecte de la convocatòria
L‘objecte d’aquesta convocatòria és la de donar suport a les entitats de dones que
presentin un pla anual d’activitats per aquest 2014.
Són objecte d’aquesta convocatòria les activitats o programes destinats a promoure la
participació de les dones, la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits i el
desenvolupament d’activitats de tipus formatiu, lúdic i cultural que contribueixin a millorar
la qualitat de vida de les dones del municipi de Sant Quirze del Vallès.
Els projectes i activitats que poden optar a les subvencions han de promoure la
participació de les dones, la igualtat de gènere i la lluita contra la violència envers les
dones fomentant:
-

la sensibilització
el desenvolupament d’ activitats de tipus formatiu, lúdic i cultural
la col·laboració amb les activitats dutes a terme per part del servei d’igualtat

Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 450 € que es
faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300.2322.4800000 del pressupost
municipal de l’any 2014.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Podran accedir a aquesta subvenció les entitats de dones sense finalitat de lucre
legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions de
Sant Quirze del Vallès que tinguin con finalitat fomentar la participació de les dones, les
polítiques d’ igualtat de gènere i la lluita contra la violència de gènere.
Barem específic de valoració
Aquets criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les previsions
pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució dels recursos.






L’interès general del projecte en l’àmbit municipal i per al col·lectiu de dones més
específicament (màxim 2 punts).
Adequació dels objectius del projecte al foment de la igualtat de gènere, la
participació de les dones i/o la lluita contra la violència envers les dones (màxim 2
punts).
Treballar conjuntament amb la Regidoria d’Igualtat en les diades internacionals: 8
de març, 24 de maig i 25 de novembre (màxim 2 punts).
El caràcter innovador del projecte (màxim 2 punts).
La transversalitat i el treball conjunt amb altres entitats i/o associacions (màxim 2
punts).
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Segon.- Aprovar l’autorització dels documents comptables següents, per tal d’assumir la
despesa produïda per l’atorgament de les subvencions:

Import

Partida pressupostària 2014

750 euros
4.500 euros
4.500 euros
1.500 euros
450 euros
15.500 euros
48.853, 25 euros
326,43 euros

1300 2311 4800000
1300 2320 4800000
1300 2320 4800001
1300 2321 4800000
1300 2322 4800000
1300 3340 4800000
1300 3400 4800000
1300 3130 4800000

Tercer.- Publicar les presents bases al Butlletí Oficial de la Província, a l’efecte d’inici del
procés de sol·licitud de subvenció, que serà de vint dies a partir de l’endemà de la seva
publicació.

24.6.

Aprovació de la participació de l'Ajuntament en el Programa de Treball i
Formació 2014

ANTECEDENTS
Atesa l’Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació EMO/221/2014, de 21 de juliol, per
la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al
Programa de Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys
que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació, i s’obre la convocatòria per a
l’any 2014.
Atès que la finalitat del programa és donar resposta a les necessitats de col·lectius
específics i planteja un distribució econòmica dels recursos que garanteixi un equilibri
territorial per tal d’assegurar que hi hagi oferta d’aquesta política activa d’ocupació adient
a tot el territori i adequada a les seves necessitats.
En aquest sentit, l’Ordre conté en el seu annex sisè una pre-assignació de contractes,
que ha estat determinada tenint en compte, d’acord amb el col·lectiu prioritari, el nombre
d’aturats/ades no perceptores/ores de prestació o subsidi per municipi i el percentatge
d’atur no perceptor del municipi respecte el seu atur total, ajustant l’assignació per tal
d’obtenir un equilibri territorial que permeti assegurar l’oferta.
Atès que d’acord amb l’establert a la Base Segona d) de l’Ordre de referència i en
relació a l’annex 6 de la mateixa, les contractacions corresponents als municipis amb
una assignació de contractes de treball inferior a quatre s’han incorporat a l’assignació
corresponent al seu consell comarcal, o entitat supralocal que gestiona les polítiques
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actives d’ocupació en el seu àmbit territorial, que és l’entitat que pot presentar la
sol·licitud de subvenció.
Atès que es fa necessari sol·licitar la participació en el projecte abans del dia de
finalització del termini de presentació de sol·licituds, el dia 8 d’agost de 2014.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar la participació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en el projecte
“Rehabilitació i manteniment d’espais públics i dependències del municipi de Sant Quirze
del Vallès” al que correspon tres persones aturades a contractar, que es realitzarà per
mitjà del Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, en el
marc del Programa de Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de
30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació
(Ordre
EMO/221/2014), que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya.
Segon.- Assumir el compromís de transferir al Consorci per l’Ocupació i la Promoció
Econòmica del Vallès Occidental, la contraprestació econòmica per cobrir les despeses
derivades de les contractacions de les persones aturades del projecte “Rehabilitació i
manteniment d’espais públics i dependències del municipi de Sant Quirze del Vallès”, que
a títol enunciatiu inclouen el conceptes de desplaçaments, equips de protecció personals,
quota de participació en l’assegurança de riscos laborals i indemnitzacions, que no siguin
subvencionades pel Servei d’Ocupació en el marc del programa de referència i realitzar la
consignació pressupostària suficient per aquest conceptes.

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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