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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 d’abril de 2014.
2. Aprovació de les bases del concurs del cartell de la Festa Major de Sant Quirze
del Vallès 2014
ANTECEDENTS DE FET
Des de la regidoria de Cultura, conjuntament amb l’àrea d’Alcaldia-Presidència,
s’organitza el concurs de cartells de Festa Major. L’objectiu és, mitjançant la convocatòria
d’aquest concurs, fomentar la participació ciutadana i la creació artística en un
esdeveniment tan destacat com és la Festa Major del municipi.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar les bases del concurs del cartell de la Festa Major de Sant Quirze
del Vallès 2014 següents:

CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS 2014
BASES

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en el procés de preparació de la Festa Major
2014, convoca el concurs de cartells per anunciar-la, d’acord amb les següents bases:
1. L’objecte del concurs és seleccionar el cartell per anunciar la Festa Major de Sant
Quirze del Vallès de l’any 2014.
2. Hi poden participar totes les persones empadronades a Sant Quirze del Vallès a partir
de 16 anys que ho desitgin.
3. Les obres presentades han de ser originals i inèdites. Els dissenys es poden elaborar
en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en color. Els i les
participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de
qualsevol reclamació per autoria o plagi. No s'admetran tintes metal·litzades o
fluorescents, ni relleus i volums enganxats.
4. El cartell ha d’incorporar el logotip de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, la
llegenda “Festa Major de Sant Quirze del Vallès”, 2014 i les dates Del 28 d’agost a l’1 de
setembre. En la part inferior del cartell s’ha de preveure una franja de 5 cm per la inserció
dels logotips dels patrocinadors.
5. El format dels cartells serà de 21 cm d'ample x 29,7 cm d'alt. Les propostes s’hauran
de presentar en un suport rígid DIN A4. Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, caldrà
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adjuntar-ne la diapositiva o un original digital de qualitat. L’autor/a n’haurà de lliurar també
una còpia en suport informàtic i amb la resolució adequada per a la seva impressió.
6. L’autor/a es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que calguin.
7. Les obres han d’anar acompanyades d’un sobre tancat amb un pseudònim, que també
haurà de constar a l’anvers del cartell i a l’interior del sobre juntament amb el nom i
cognoms de l’autor, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic. Els autors/es podran signar
les seves obres una vegada conegut el veredicte del jurat.
8. El jurat estarà presidit per l’alcaldessa de Sant Quirze i la regidora de Cultura i integrat
per membres del Grup de Treball de Festa Major i treballadors/es del Departament de
Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze.
9. S’atorgarà un únic premi de 450 € per al cartell guanyador. El jurat podrà declarar el
premi desert si ho estima oportú.
10. El jurat farà una primera preselecció, tot descartant els treballs que no compleixin
qualsevol punt de les bases. El veredicte del jurat, serà inapel·lable.
11. La persona guanyadora rebrà un import brut de 450 €, d’aquesta quantitat es
practicarà la retenció legalment establerta. El nom del guanyador/a figurarà en el
programa de la Festa Major.
12. El cartell guanyador quedarà en poder de l’Ajuntament, el qual es reserva tots els
drets de reproducció, ús i divulgació com a cartell i programa de la Festa Major de 2014.
13. El cartell guanyador i tots els que hagin entrat a concurs, podran ser exposats durant
el dies de Festa Major. Un cop finalitzada l’exposició, els originals s’hauran de retirar del
17 al 21 de setembre de 2014. Els cartells no retirats passaran a ser propietat de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i en podrà fer l’ús que estimi convenient.
14. Els originals s’hauran de lliurar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça de la Vila, núm.
1), de dilluns a dijous, de 8:30 del matí a 8 del vespre, i divendres de 8:30 a 14:00 hores.
La data final per a la presentació de propostes serà el 30 de maig de 2014, a les 14:00
hores.
15. El jurat es reunirà el dia 2 de juny a les 19:30 hores. El veredicte es donarà a conèixer
al web de l’Ajuntament, www.santquirzevalles.cat. El lliurament del premi es farà en el
marc dels actes de la Festa Major 2014.
16. El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.
17. L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa
justificada.
Segon .- Aprovar el document comptable d’autorització de pagament de 450€ que
s’adjunta, corresponent a l’import total dels premis del Concurs de Cartells, i amb càrrec a
la partida pressupostària 1103 4910 2400000 corresponent a l’exercici 2014.
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Tercer .- Comunicar la resolució al Servei d’Economia i Finances i al departament de
Comunicació de l’Ajuntament perquè es realitzin les accions de promoció del concurs.

3. Aprovació de les Normes d'Organització i Funcionament de l'Escola Municipal
de Música, Can Barra.
ANTECEDENTS DE FET
La Llei12/2009, del 10 de juliol, d'educació i publicada al DOGC 5422, el 16 de juliol de
2009, determina els continguts i el procediment normatiu per la elaboració de les normes
d’organització i funcionament dels centres educatius.
El Servei d’Educació, conjuntament amb la direcció de l’escola, i les aportacions
realitzades pels membres de la Comissió de Seguiment de l’Escola Municipal de Música,
han confeccionat una proposta de Normes d’Organització i Funcionament dirigida a al
centre per la seva aprovació.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 12/2009, del 10 de juliol d’Educació
Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les Normes d’Organització i Funcionament de l’Escola Municipal de
Música Can Barra, segons es detalla a continuació:
“NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA, CAN BARRA
INTRODUCCIÓ:
Les Normes d’Organització i Funcionament de l’Escola Municipal de música (NOFC), és
una eina que ha de servir per regular la vida interna del centre i establir de forma clara i
coherent les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat
educativa .
Per tant ha de plasmar els deures i els drets dels qui d’una manera o altra participen en el
procés educatiu. A més, ha d’estructurar normes tècniques, funcionals, pedagògiques i
administratives del centre i harmonitzar les postures de tots els sectors que hi tenen
incidència.
Les NOFC, en el seu desig per regular la realitat de tot el que envolta el procés educatiu,
han de ser capaç d’ajustar-se a la realitat i han de disposar dels mecanismes adequats
per modificar-se i canviar quan aquesta realitat variï. Per tant, tindrà en aquest sentit un
cert caràcter de provisionalitat.
El desenvolupament i aplicació d’aquest document es basarà ens els següents principis :
- Assegurar l’ordre intern que permeti assolir, amb una major plenitud, els objectius
educatius.
- El desenvolupament de l’educació i la convivència dins un marc de tolerància i respecte
a: la llibertat, la personalitat, la raça, el sexe, la cultura i les conviccions dels alumnes.

4/38

- El dret de tots els membres de la comunitat educativa a intervenir en les decisions que
els afectin mitjançant els seus representants.
- Autoavaluació i proposició d’esmenes a aquestes Normes d’Organització i
Funcionament del Centre , segons com evolucioni la realitat escolar, per tal d’adaptar-les.

CAPÍTOL I : ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1
L’ aplicació d’aquestes NOFC va dirigida als següents membres de la comunitat escolar
de l’ Escola Municipal de Música, Can Barra, la qual esta formada per:
- Alumnat inscrit a l’escola.
- Professorat.
- Personal no docent: personal de neteja i de manteniment de les instal·lacions
- Pares mares i/o tutors dels infants (des del moment de la inscripció del nen/a i fins a
la seva baixa del centre).
- Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment entrin
dins la comunitat escolar.
Article 2
El seu àmbit físic d’aplicació és l’edifici de la Torre Gorina de Can Barra, i qualsevol lloc o
edifici on s’hagués desplaçat la comunitat escolar en la seva totalitat o en un grup petit,
per tal de realitzar la pròpia activitat del centre.

CAPÍTOL II : ORGANIGRAMA
Article 3
3.1.- La titularitat de l’escola és de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, el qual emet
les directrius generals del centre.
3.2.- La gestió de l’escola la porta a terme conjuntament l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i el concessionari, amb la participació activa dels òrgans de participació recollits al
Capítol X d’aquestes Normes.
3.3.- El concessionari té l’obligació de rendir comptes, de posar en marxa i readaptar el
projecte conjuntament amb l’Ajuntament.
3.4.-.- El personal educatiu serà el que determini el Plec de clàusules administratives
particulars de la concessió del servei i el que estableixi la normativa legal.
3.5.- El personal està contractat pel concessionari.
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3.6.- L’escola disposa d’un servei de neteja contractats pel concessionari. sota la
supervisió de la Direcció de l’escola.
3.7.- L’òrgan de participació de l’escola és l’Associació de Mares i Pares (AMPA).
Aquests òrgan esta desenvolupat en el capítol X.

CAPÍTOL III : FUNCIONS DEL PERSONAL EDUCATIU
Article 4
Per a una bona organització de l’equip educatiu s’han establert unes funcions
específiques per al personal educatiu: Equip Directiu i Professors/es.
Article 5
La Direcció exercirà diferents tipus de funcions: de tipus general, de tipus pedagògic, en
relació amb l’ equip educatiu i de tipus administratiu.
5.1.- Funcions de tipus general :
- Controlar i mantenir el material i les instal·lacions del centre.
- Atendre al públic en general.
- Planificar i coordinar-se amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i el
concessionari per tal d’aplicar les directrius encomandes des d’aquests òrgans.
- Mantenir un contacte permanent amb l’equip de gerència del concessionari.
- Informar periòdicament a l’Ajuntament del funcionament del servei.
- Treballar per a la rendibilitat del servei.
- Aplicar i fer complir les normes de funcionament de l’escola recollides en aquest
document.
- Organitzar tots els programes educatius complementaris.
- Garantir el control de les entrades i sortides de les persones en horari de l’escola.
- Avaluar el funcionament del servei.
- Controlar les prestacions externes i mantenir-hi un contacte permanent per a
garantir la qualitat.
5.2.- Funcions de tipus pedagògic:
5.2.1.- Recollir la informació sobre els infants i les seves famílies durant el procés de
matriculació i fins a la baixa del centre.
5.2.2.- Estudiar possibles casos amb necessitats educatives especials i el seu
seguiment amb el professor/a.
5.2.3.- Fer que la tasca pedagògica del servei s’adapti al projecte pedagògic. 5.2.4.Elaborar la documentació que regula la vida del centre: el PAC, la memòria anual i
altres documents pedagògics.
5.2.5.- Orientar en l’educació musical dels usuaris.
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5.3.- Funcions en relació amb l’ equip Docent.
5.3.1.- Dirigir l’equip Docent.
5.3.2.-Organitzar la tasca dels professionals en funció de les necessitats d’atenció a
les aules i els serveis complementaris.
5.3.3.- Supervisar i orientar les actuacions de tots els professionals adscrits al
servei.
5.3.4.- Establir un funcionament participatiu i democràtic per a la presa de decisions,
en l’equip educatiu.
5.3.5.- Dissenyar la formació de l’equip.
5.4.- Funcions de tipus administratiu:
5.4.1.-Controlar l’aprovisionament i els subministraments del servei.
5.4.2.- Recollir les incidències relatives a canvis d’horaris i baixes dels infants i el
personal educatiu.
5.4.3.- Supervisar el procés de preinscripció i matriculació a l’ escola.
Article 6
Les funcions del professorat són les següents :
- Ser els responsables de l’aula que tenen adscrita.
.-Posar en pràctica tots els elements i eines pedagògiques per tal de procurar la
millor atenció, cura i educació musical.
- Portar a terme les indicacions derivades de la direcció.
-Vetllar per tal que el treball pedagògic a l’aula estigui en coordinació amb el de
l’escola. (programacions)
- Participar i coordinar-se activament en les reunions aportant tot allò que pugui ser
beneficiós per al servei.
- Assumir els diferents encàrrecs que li pertoquin: elaboració de les unitats de
programació, dinamització dels serveis que corresponguin, ...
- Realitzar les programacions d’aula, d’acord amb les indicacions de la direcció.
- Participar en les elaboracions dels documents i registres que s’acordin.
- Observar i valorar el procés formatius dels alumnes.
- Avaluar periòdicament els resultats educatius del treball fet.
- Realitzar formació permanent.

CAPITOL IV : INFRAESTRUCTURA
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Article 7
7.1.- L’ escola disposa de 14 aules per distribuir els infants en grups d’edat.
7.1.1.- Fer la distribució de les aules. Les aules estan distribuïdes en funció de
l’assignatura que s’hi imparteixi, així les aules més grans es reservaran per a les
classes de llenguatge musical, agrupacions instrumentals i vocals, i les més petites
per a les classes d’instrument.
7.1.2.- Aquesta distribució d’aules pot tenir modificacions, en cas de necessitat del
servei i amb decisió prèvia de les autoritats competents.
7.1.3.- La capacitat màxima d’alumnes a l’escola és de 300. En casos excepcionals
en què sigui necessari augmentar la capacitat de l’escola, caldrà comptar amb
l’autorització prèvia de l’Ajuntament.
7.2.- El centre educatiu disposa d’espais comuns per a tots l’equip educatiu:
7.3.- Despatx de direcció, i sala de reunions.

CAPÍTOL V: LÍNIA PEDAGÓGICA
Article 8.
8.1.-L’Escola Municipal de Música és un centre que ofereix una educació musical
globalitzadora en un clima afectiu.
8.2.-Entenem l’educació com un procés global on intervenen molts factors i valors
transversals, pensats estratègicament per a assolir els objectius marcats.
Totes les activitats, els espais (tan físics com temporals) i els materials tenen una
intencionalitat educativa i són moments significatius a la vida de l’alumne.
8.3.- Per tal de desenvolupar una metodologia relacional es realitza el treball en petits
grups.
8.4.- Es dóna resposta a les necessitats individuals de cada alumne per tal de potenciar
aquells factors que l’ajudin a desenvolupar la seva pròpia identitat, la seva autoestima i la
consecució progressiva de les competències musicals de base i de l’autonomia musical.
8.5.-El treball en equip garanteix la coherència i la globalitat de la tasca educativa.

CAPITOL VI : ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 9
L’horari de cada programa s’aprovarà per a cada curs escolar, a proposta de la direcció
de l’escola i el vistiplau de l’Ajuntament.
Article 10
El calendari de l’escola s’aprovarà per cada curs escolar, a proposta de la direcció de
l’escola i el vistiplau de l’Ajuntament.
Article 11
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11.1.- Per al bon funcionament de l’escola, els alumnes han de respectar els horaris
d’entrades i sortides.
11.2.- La no assistència a l’escola durant més d’un mes, sense justificació documentada,
suposarà la obertura d’un expedient informatiu que podria donar lloc a la pèrdua de la
plaça. La plaça que resultés vacant es podrà oferir a un altre alumne que hagi quedat en
llista d’ espera.
Article 12
Els aspectes de salut relacionats amb els alumnes es regularan mitjançant el Protocol de
Salut aprovat per l’Ajuntament i per als centres educatius del municipi.
Article 13
13.1.- Si l’alumne pateix un accident lleu, les primeres cures les realitzarà el professorat.
13.2.- Si l’accident requereix una visita al centre mèdic per realitzar la cura, es
comunicarà a la família que s’avisa una ambulància; durant el trajecte l’acompanyarà el
professorat fins que arribi la família.
14.3.- Si l’accident és greu es comunicarà a la família que s’avisa una ambulància; durant
el trajecte l’acompanyarà el professorat fins que arribi la família.
Article 14
Al llarg del curs es realitzaran sortides programades per l’equip educatiu i aprovades amb
anterioritat per la direcció del centre.

CAPITOL VII :DRETS I DEURES
Article 15 : Del personal de l’escola
15.1.- Col·laborar amb la Direcció en l’elaboració del PEC, el PCC, el PAC, i la Memòria
Anual.
15.2.- Atendre i informar a les famílies en relació al desenvolupament integral del seu
fill/a.
15.3.- Participar en les reunions convocades per la direcció i en les reunions i entrevistes
amb els pares, mares i/o tutor/es.
15.4.- Realitzar tasques educatives destinades a aplicar les programacions i a introduir
valors i actituds positives a cada alumne.
15.5.- Realitzar activitats de formació permanent.
15.6.- Complir amb l’exercici de les seves funcions docents.
15.7.- Assistir puntualment d’acord amb el seu horari.
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15.8.- Realitzar una atenció personalitzada i de la diversitat dels alumnes.
15.9.- Guardar el secret professional en tots aquells aspectes que ho requereixin.
Article 16: De les famílies i l’alumnat
16.1.- Ser atesos per qualsevol membre de l’escola.
16.2.- Rebre informació sobre el calendari, horari i activitats.
16.3.- Rebre informació sobre el seu fill/a sobre el seu procés d’aprenentatge a l’escola,
mitjançant reunions informatives, entrevistes, agenda personal i contacte directe diari
amb el professor/a.
16.4.- Transmetre qualsevol informació rellevant del seu alumne necessària per la
correcta atenció i cura.
16.5.- Sol·licitar entrevista amb el professor/a i/o directora sempre que ho creguin
convenient.
16.6.- Col·laborar amb el personal educatiu en qualsevol aspecte relacionat amb el seu
fill/a.
16.7.- Respectar la normativa de l’escola.
16.8.- Complir les obligacions establertes com a condició d’usuaris.
16.9.- Abonar les quotes mensuals i dels serveis extres.
16.10.- No assistir a l’escola en el cas que pateixi alguna malaltia contagiosa, mostri febre
o n’hagi tingut durant la nit. S’avisarà en cas de no poder assistir a les classes.

CAPÍTOL VIII : PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
Article 17
17.1.- El procés de preinscripció serà a proposta de la direcció del centre, dintre de la
normativa vigent. Posteriorment hi haurà l’aprovació de l’òrgan competent de
l’Ajuntament.
17.2.- El calendari del període de preinscripció serà el que proposi la direcció del centre i
aprovi l’Ajuntament, i es durà terme a l’escola.
17.3.- Les places que s’ofereixen per a cada curs es determinaran a partir de la
confirmació de la continuïtat de l’alumnat matriculat en el curs vigent. La confirmació de
reserva de plaça es consolidarà amb el procés de matriculació.
17.4.- Es reservarà una plaça per aula per atendre alumnes amb necessitats educatives
específiques, durant el procés de preinscripció. Un cop finalitzat el procés de
preinscripció, si no queden cobertes, es convertiran en places ordinàries, segons
estableix la normativa vigent.
17.5.- El procés de preinscripció s’iniciarà amb la presentació de sol·licituds i finalitzarà
amb la publicació de les relacions d’alumnat admès.
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17.6.- Un cop finalitzat el procés de preinscripció, si el nombre de sol·licituds és superior
al nombre de vacants, les sol·licituds es veremaran d’acord amb els criteris aprovats per
l’òrgan competent de l’Ajuntament. En cas d’empat es realitzarà un sorteig públic.
17.7.- Per poder formalitzar la preinscripció cal haver lliurat tota la documentació
requerida.
17.8.- El procés de preinscripció i matrícula es realitzarà a l’escola, dins els horaris i
calendari que s’estableixi.
17.9.- Els alumnes matriculats en el curs actual i que volen la continuïtat de la plaça,
hauran de confirmar la matrícula per al curs següent mitjançant la signatura d’un
document de confirmació de plaça.
17.10.- Els alumnes que no han obtingut plaça, passaran a formar part de la llista d’
espera, en l’ordre establert pel barem i el sorteig. Si es produeixen vacants durant el
procés de matrícula o durant el curs s’ oferirà la plaça per ordre, als alumnes d’aquesta
llista veremada.
17.11.- Un cop esgotada la llista d’espera resultant del període oficial de preinscripcions,
si es produeixen noves sol·licituds durant el curs, aquestes hauran d’adreçar-se a
l’escola, on seran degudament registrades, per tal de garantir l’ordre i la transparència del
procés de sol·licitud que es regirà pels criteris aprovats per a cada període de
preinscripció.
17.12.- La publicitat del procés de preinscripció i matriculació es farà a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès i a les cartelleres de l’escola.

CAPÍTOL IX: PAGAMENT DE QUOTES
Article 18
18.1.- La matrícula del curs donarà dret a la reserva de la plaça durant l’estada de
l’alumne al centre. S’abonaran 10 mensualitats segons la jornada i els serveis
complementaris contractats.
18.2.- Les quotes seran domiciliades al compte bancari que proporcionen els alumnes i
es cobraran durant la primera setmana de cada mes.
18.3.- En cas de quotes no abonades, el primer rebut no pagat implicarà un avís a
l’alumne per tal que aboni l’ import dins un termini. Es notificarà mitjançant una carta i
establint un termini per a regularitzar la situació. En el cas de no pagar la quota en el
termini pactat, s’emprendran les mesures legals corresponents i es traslladarà a les
famílies el cost de la gestió dels rebuts retornats.
18.4.- Qualsevol baixa voluntària dels infants, produïda al llarg del curs, s’haurà de
comunicar a la direcció del centre amb 15 dies d’antelació, i amb 3 mesos en el cas de
les classes d’instrument, donada la singularitat individual i d’organització d’aquestes
classes.
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CAPÍTOL X : ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
Article 19
19.1.- L’ escola ha de promoure la cooperació dels pares i mares i/o tutores a nivell
individual i col·lectiu, per tal d’ assolir el desenvolupament integral del nen/a a l’ escola.
19.2.- L’ Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola de música es regirà pels
seus propis estatuts tal com la normativa ho estableix.
19.3.- Per tal de garantir el funcionament del centre, l’AMPA de l’escola de música haurà
d’estar informada dels aspectes generals de l’escola. L’AMPA haurà de comunicar a
direcció les activitats, propostes que vulgui portar a terme.

CAPÍTOL XI : ÚS DE LA LLENGUA CATALANA
Article 20
20.1.- El català s’utilitzarà com a llengua vehicular i d’aprenentatge a l’escola.
20.2.- La llengua d’expressió a l’aula és el català, però, tenint en compte aquells infants
que presentin problemes de comprensió, s’utilitzaran puntualment algunes paraules del
seu idioma si es coneix.
20.3.- La comunicació amb els alumnes es farà en català tant en la forma escrita com
verbal. Si hi ha alguna família amb dificultats de comprensió s’utilitzarà el seu idioma,si es
coneix. Si és necessari s’utilitzaran altres mecanismes com, per exemple, un mediador o
traductor; però sempre amb l’objectiu d’encaminar la família a facilitar l’aprenentatge de la
llengua catalana.
20.4.- La comunicació amb les institucions i altres entitats es durà a terme en català tant
en la forma escrita com verbal.

CAPÍTOL XII : MODIFICACIONS
FUNCIONAMENT DEL CENTRE

DE

LES

NORMES

D’ORGANITZACIÓ

I

Article 21
21.1.- És important una revisió periòdica d’aquestes Normes i cal que hi participin els
diferents sectors de la comunitat educativa.
21.2.- Aquestes Normes d’Organització i Funcionament del Centre, aprovades per
l’Ajuntament, només podran ser modificades, en qualsevol dels seus aspectes, per un
nou acord de l’Ajuntament.
21.3.- En tot, el que no estigui previst en aquestes Normes s’aplicarà la normativa vigent.
Segon.- Donar publicitat penjant-les al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, de l’Escola de
Música i a la web municipal.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la direcció de l’Escola Municipal de Música, Can
Barra.
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4. Exp. resp. pat. 114-13-020 – dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 9 d’octubre de 2013, la dades protegides de dades protegides, va formular
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats al soterrani de la vivenda
del número dades protegides de l’esmentada avinguda, quan es va inundar a
conseqüència de les pluges del dia 5 de març de 2013.
Atès que la sol·licitud no reunia els requisits que exigeix l’article 6 del Real decret
429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, per mitjà de provisió
de la secretària municipal de 12 de març de 2014 es va atorgar als interessats un termini
de 10 dies hàbils per l’esmena de les deficiències que presentava la sol·licitud, tot
advertint-li que si desatenia el requeriment es declararia el seu desistiment.
Finalitzat el termini per reparar l’expedient, els interessats no l’han esmenat, per la qual
cosa s’ha exhaurit el termini de deu dies hàbils atorgat en el requeriment.
FONAMENTS DE DRET
Real decret 429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.
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:
Tenir per desistida a la dades protegides de dades protegides, de la seva reclamació
de responsabilitat patrimonial pels danys causats per la pluja el dia 5 de març de 2013 a
la vivenda de l’av. dades protegides per manca de reparació dels defectes de la
sol·licitud, d’acord amb allò que preveu l’article 6 del Real decret 429/1993, de 26 de març
i arxivar les actuacions.

5. Exp. resp. pat. 114-13-020 - dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En dates 25 de juliol, 26 de setembre i 11 de novembre de 2013, A.A.B., S.L., en
representació d’ING Nationale-Nederlanden, Companyia d’Assegurances de la vivenda
del carrer de dades protegides de Sant Quirze del Vallès, va formular reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats al soterrani de l’esmentada vivenda
quan es va inundar a conseqüència de les pluges del dia 5 de març de 2013.
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Atès que la sol·licitud no reunia els requisits que exigeix l’article 6 del Real decret
429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, per mitjà de provisió
de la secretària municipal de 12 de març de 2014 es va atorgar a l’interessat un termini
de 10 dies hàbils per l’esmena de les deficiències que presentava la sol·licitud, tot
advertint-li que si desatenia el requeriment es declararia el seu desistiment. Aquest
requeriment va ser notificat a A.A.B., S.L. el 19 de març.
Finalitzat el termini per reparar l’expedient, l’interessat no l’ha esmenat, per la qual cosa
s’ha exhaurit el termini de deu dies hàbils atorgat en el requeriment.
FONAMENTS DE DRET
Real decret 429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.
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:
Tenir per desistit a A.A.B., S.L. , en nom i representació de l’entitat asseguradora ING
Nationale-Nederlanden, de la seva reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys
causat per la pluja el dia 5 de març de 2013 a la vivenda de l’av. dades protegides per
manca de reparació dels defectes de la sol·licitud, d’acord amb allò que preveu l’article 6
del Real decret 429/1993, de 26 de març i arxivar les actuacions.

6. Exp. resp. pat. 114-13-012 - Segurcaixa Adeslas, S.A.
ANTECEDENTS DE FET
En data 3 de desembre de 2013, dades protegides, en representació de Segurcaixa
Adeslas, S.A. Companyia d’Assegurances de la vivenda del carrer de dades protegides
de Sant Quirze del Vallès, va formular reclamació de responsabilitat patrimonial pels
danys ocasionats al soterrani de l’esmentada vivenda quan es va inundar a conseqüència
de les pluges del dia 5 de març de 2013.
Atès que la sol·licitud no reunia els requisits que exigeix l’article 6 del Real decret
429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, per mitjà de provisió
de la secretària municipal de 12 de març de 2014 es va atorgar a l’interessat un termini
de 10 dies hàbils per l’esmena de les deficiències que presentava la sol·licitud, tot
advertint-li que si desatenia el requeriment es declararia el seu desistiment. Aquest
requeriment va ser notificat a dades protegides el 20 de març.
Finalitzat el termini per reparar l’expedient, l’interessat no l’ha esmenat, per la qual cosa
s’ha exhaurit el termini de deu dies hàbils atorgat en el requeriment.
FONAMENTS DE DRET
Real decret 429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.
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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:
Tenir per desistit dades protegides, en nom i representació de l’entitat asseguradora
Segurcaixa Adeslas, S.A., de la seva reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys
causats per la pluja del dia 5 de març de 2013 a la vivenda de l’av. dades protegides per
manca de reparació dels defectes de la sol·licitud, d’acord amb allò que preveu l’article 6
del Real decret 429/1993, de 26 de març i arxivar les actuacions.

7. Exp. resp. pat. 114-14-001 - Catalana Occidente, S. A.
ANTECEDENTS DE FET
En data 28 de febrer de 2014, dades protegides, en representació de Catalana
Occidente S.A. de Seguros y Reaseguros, Companyia d’Assegurances de la vivenda del
carrer de dades protegides de Sant Quirze del Vallès, va formular reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats al garatge de l’esmentada vivenda quan
es va inundar a conseqüència de les pluges del dia 5 de març de 2013.
Atès que la sol·licitud no reunia els requisits que exigeix l’article 6 del Real decret
429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, per mitjà de provisió
de la secretària municipal de 12 de març de 2014 es va atorgar a la interessada un
termini de 10 dies hàbils per l’esmena de les deficiències que presentava la sol·licitud, tot
advertint-li que si desatenia el requeriment es declararia el seu desistiment. Aquest
requeriment va ser notificat a dades protegides el 25 de març.
Finalitzat el termini per reparar l’expedient, la interessada no l’ha esmenat, per la qual
cosa s’ha exhaurit el termini de deu dies hàbils atorgat en el requeriment.
FONAMENTS DE DRET
Real decret 429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.
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:
Tenir per desistida a dades protegides, en nom i representació de l’entitat asseguradora
Catalana Occidente S.A. de Seguros y Reaseguros, la seva reclamació de responsabilitat
patrimonial pels danys causats per la pluja del dia 5 de març de 2013 a la vivenda de l’av.
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de la dades protegides per manca de reparació dels defectes de la sol·licitud, d’acord
amb allò que preveu l’article 6 del Real decret 429/1993, de 26 de març i arxivar les
actuacions.

8. Exp. resp. pat. 114-13-012 - Aguimar, S.L.
ANTECEDENTS DE FET
En data 5 de juny de 2013, Aguimar, S.L., en representació de Segurcaixa Adeslas, S.A.
Companyia d’Assegurances de la vivenda del carrer de Via Augusta, 78 de Sant Quirze
del Vallès, va formular reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats al
soterrani de l’esmentada vivenda quan es va inundar a conseqüència de les pluges del
dia 5 de març de 2013.
Atès que la sol·licitud no reunia els requisits que exigeix l’article 6 del Real decret
429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, per mitjà de provisió
de la secretària municipal de 12 de març de 2014 es va atorgar a l’interessat un termini
de 10 dies hàbils per l’esmena de les deficiències que presentava la sol·licitud, tot
advertint-li que si desatenia el requeriment es declararia el seu desistiment. Aquest
requeriment va ser notificat a Aguimar, S.L. el 20 de març.
Finalitzat el termini per reparar l’expedient, l’interessat no l’ha esmenat, per la qual cosa
s’ha exhaurit el termini de deu dies hàbils atorgat en el requeriment.
FONAMENTS DE DRET
Real decret 429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.
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:
Tenir per desistit a Aguimar, S.L., en nom i representació de l’entitat asseguradora
Segurcaixa Adeslas, S.A., de la seva reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys
causats per la pluja del dia 5 de març de 2013 a la vivenda de l’av. dades protegides per
manca de reparació dels defectes de la sol·licitud, d’acord amb allò que preveu l’article 6
del Real decret 429/1993, de 26 de març i arxivar les actuacions.

9. Exp. resp. pat. 114-13-008 - dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 3 de setembre de 2012, dades protegides va presentar escrit de reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats a la seva vivenda del carrer del dades
protegides per la passada del correfoc de la Festa Major, el dia 1 de setembre de 2012.
Aporta fotografies dels danys i la valoració econòmica dels mateixos.
Sol·licitats els informes pertinents, en relació als fets, a altres departaments i serveis de
l’Ajuntament, mitjançant resolució núm. 2013001862 de la regidora delegada de Serveis
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Internes de data 16 de juliol de 2013, es va admetre a tràmit la reclamació instada per
dades protegides.
En data 23 de juliol, l’expedient sencer va ser traslladat a la Companyia d’Assegurances
de l’Ajuntament, la qual, en data 28 de gener de 2014 va presentar una proposta
econòmica.
Mitjançant provisió de la instructora de l’expedient de data 17 de febrer de 2014 es va
atorgar tràmit d’audiència a l’interessat.
En data 16 de gener de 2014 dades protegides va presentar demanda al Jutjat
Contenciós Administratiu en la qual demanava una indemnització per import de
3.509,00€, pels danys ocasionats a la seva vivenda el dia 1 de setembre de 2012.
D’acord amb la documentació que figura a l’expedient, el 24 de març de 2014, la
Companyia d’Assegurances de l’Ajuntament Zurich Seguros va efectuar el pagament de
3.509,00€ a dades protegides en concepte d’indemnització pel sinistre del dia 1 de
setembre de 2012. En conseqüència, el dia 27 de març de 2014, dades protegides,
procurador dels Tribunals, en nom i representació dades protegides, va presentar al
Jutjat del Contenciós Administratiu 15 de Barcelona escrit sol·licitant acte de finalització
del procés per haver estat satisfetes les pretensions del demandant mitjançant acord
extrajudicial.
FONAMENTS DE DRET
I.- Els articles 8 i 11.2 del Real Decret 429/1993, de 26 de març, que aprova el
Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de
responsabilitat, disposen la possibilitat d’acordar l’acabament convencional, mitjançant
acord indemnitzatori, ja sigui abans del tràmit d’audiència o durant aquest.
II.- L’article 88 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú regulen la finalització
convencional dels procediments administratius i l’article 89 preveu que en els
procediments tramitats a sol·licitud dels interessats, la resolució serà congruent amb les
peticions formulades pel mateix.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Donar per finalitzat el procediment de responsabilitat patrimonial núm. 114-13008 iniciat per sol·licitud dades protegides i admès a tràmit mitjançant resolució núm.
2013001862 de la regidora delegada de Serveis Interns de data 16 de juliol de 2013, atès
que en data 24 de març ha estat satisfeta la petició de l’interessat mitjançant el pagament
efectuat per Zurich Seguros a dades protegides de 3.509,00€ en concepte
d’indemnització per danys a la vivenda del carrer dades protegides de Sant Quirze del
Vallès.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la Companyia d’Assegurances de
l’Ajuntament.
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10. Conveni Catalunya Emprèn
ANTECEDENTS DE FET
1. Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès s’ha agrupat amb els municipis de
Castellar del Vallès, Barberà del Vallès i el Consorci per l’Ocupació i la Promoció
Econòmica del Vallès Occidental (Copevo) per presentar-se a la convocatòria de
subvencions del Programa Integral d’assessorament i suport a les persones
emprenedores ORDRE EMO/276/13 de 30 d’octubre de la Direcció General
d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom emmarcat al programa Catalunya
Emprèn
2. Atès que Barberà del Vallès té una dimensió de població i massa crítica
d’emprenedors i empreses superior a la resta d’ens participants en l’agrupació,
s’estableix que l’Ajuntament de Barberà a través de la seva entitat Fundació Barberà
Promoció sigui l’interlocutor i promotor amb la Direcció General d’Economia Social i
Cooperativa i Treball Autònom
3. Atès que en data 12 de desembre de 2013, la Direcció General d’Economia Social i
Cooperativa i Treball Autònom va atorgar a l’agrupació d’aquests municipis una
subvenció de 87.500 Euros sobre un import elegible de 109.375 euros, essent la part
corresponent de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès de 19.984,33 euros, segons
les accions detallades al pla de treball
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/192 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, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès i el Copevo que estableix i regula
l’agrupació d’aquests municipis en termes d’accions a realitzar i en termes econòmics
per treballar el Programa Integral d’assessorament i suport a les persones
emprenedores
Conveni de cooperació entre els municipis de Barberà del Vallès, Castellar del
Vallès, Sant Quirze del Vallès i COPEVO, per a l’execució del projecte “PROGRAMA
INTEGRAL DE SUPORT A L’EMPRENEDORIA”.
A Barberà del Vallès, el dia 22 d’abril 2014
REUNITS

La Sra. Ana del Frago Barés, alcaldessa de Barberà del Vallès i actuant com a Presidenta
de la Fundació Barberà Promoció , amb CIF núm. G-61648523 i amb domicili al C/Torre
d’en Gorgs, 40 , (08210) Barberà del Vallès.
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La Sr. Ignasi Giménez i Renom, alcalde de Castellar del Vallès, i actuant en nom i
representació de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, NIF P0805000G i seu a Passeig
Tolrà, 1, 08211 de Castellar del Vallès.

El Sra. Montserrat Mundi i Mas, alcaldessa de Sant Quirze, actuant en nom i
representació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, NIF P0823800H i seu a la Plaça
de la Vila, 1, 08192 de Sant Quirze del Vallès.
El Sr. Amadeu Aguado Moreno, actuant com a President Delegat del Consorci per
l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, NIF P0800176J i seu a la Ctra.
N-150 Km 15, 08227 de Terrassa.

MANIFESTEN

I.

Que en el marc de la convocatòria 2013 del PROGRAMA INTEGRAL DE FOMENT
L’EMPRENEDORIA de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball
Autònom de la Generalitat de Catalunya, emmarcat en el programa CATALUNYA
EMPRÈN, regulat per l'Ordre EMO/276/2013, de 30 d'octubre, la Fundació Barberà
Promoció actua com a entitat promotora i presentat la sol·licitud de subvenció per al
projecte que agrupa l'ajuntament de Castellar del Vallès, Sant Quirze del Vallès i
COPEVO

II.

Que les entitats volen col·laborar en el desenvolupament de diferents activitats en
l’àmbit territorial de la Comarca del Vallès Occidental obeint al quadre que s’indica,
especialment en la lluita contra l’atur el camp de la promoció de l’esperit emprenedor
i de la creació d’empresa, del foment de les iniciatives d’ocupació, la dinamització
econòmica en general, fomentant una associació d’interessos locals amb l’objectiu de
donar suport explícitament i col·laborar compartint recursos en la creació d’empreses.
Entitat
Fundació Barberà Promoció
Àmbit territorial principal: Barberà del Vallès i rodalies
Aj. Castellar del Vallès
Àmbit territorial principal: Castellar del Vallès i rodalies
Aj. Sant Quirze del Vallès
Àmbit territorial principal: Sant Quirze del Vallès i rodalies
Copevo
Entitat supralocal que presta els serveis a 10 municipis: Badia del
Vallès, Castellbisbal, Matadepera, Montcada i Reixac, Rellinars,
Ripollet, Sant Llorenç Savall, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.

III.

Que els participants, compten amb experiència en el desenvolupament d’activitats
en diferents àmbits territorials, en el transcurs dels quals han dissenyat i executat
accions de formació, assessorament per a la creació i gestió d’empreses així com
també ha elaborat programes de promoció i dinamització econòmica de manera
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conjunta. Per a la realització d'aquestes activitats disposen de metodologia,
instruments i recursos propis i tenen la voluntat d’aplicar, col·laborar i compartir
aquesta metodologia d’atenció en l’àmbit de la creació d’empresa.
IV.

Que la base 6.8.c de l’Ordre EMO/276/2013 de 30 d’octubre, reguladora de la
convocatòria 2013 del PROGRAMA INTEGRAL DE FOMENT DE
L’EMPRENEDORIA, estableix que en el cas de projectes agrupats, s’haurà de
presentar un conveni regulador de l’acord entre les diferents entitats impulsores,
en el qual s’haurà de definir els drets i obligacions de les parts, així com les
responsabilitats de cadascuna d’elles en relació a l’execució del projecte.

Que les parts es reconeixen amb poders i capacitat suficients i acorden firmar el present
conveni de col·laboració, subjecte als següents:

ACORDEN
I.

Primer - Les entitats signants d'aquest document es comprometen a executar el
projecte agrupat “PROGRAMA INTEGRAL DE SUPORT A L’EMPRENEDORIA”,
en els termes, calendari i metodologia que s’estableix al pla de treball presentat a
la Generalitat de Catalunya el dia 18/11/2013 juntament amb la sol·licitud de
subvenció per a la realització de l’esmentat projecte. Aquest pla de treball
s’incorpora com a annex al present conveni, formant part integrant del mateix.

II.

Les parts signants convenen que la Fundació Barberà Promoció serà l’únic
interlocutor de la Generalitat de Catalunya en els processos derivats de la
sol·licitud, seguiment, justificació tècnica i justificació econòmica d’aquest projecte.
La resta de municipis es comprometen a facilitar a la Fundació Barberà Promoció
la documentació establerta a la Base 14 de l’Ordre EMO/276/2013 de 30
d’octubre, per a l’única finalitat de justificar tècnicament i econòmica la realització
aquest projecte.

III.

Acceptar la Resolució d’atorgament de subvenció concedida en data 04/02/2014
de la convocatòria regulada per l’Ordre EMO/276/2013, de 30 d’Octubre, del
Programa Integral de Foment de l’emprenedoria de la Direcció General
d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom emmarcat al Programa
Catalunya Emprèn. I distribuir el cost i finançament del Programa de referència,
d'acord amb el següent detall:

Fundació
Barberà
Promoció
Ajuntament de Castellar
del Vallès
Ajuntament
de
Sant
Quirze del Vallès
Copevo

Import
Subvenció

Cost elegible
a justificar

34.122,27

42.652,84

23.393,40

29.241,79

19.984,33

24.980,42

10.000,00

12.500,00

87.500,00

109.375,05
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IV.

La Fundació Barberà Promoció, a que un cop hagi percebut per part de la
Generalitat de Catalunya el pagament de la bestreta en les condicions establertes
a la Base 12 de l’Ordre EMO/276/2013 de 30 d’octubre per a l’execució d’aquest
projecte, procedirà a abonar a les l’Ajuntament de Castellar del Vallès, Sant
Quirze del Vallès i al Copevo el 80% de la quantitat que li correspongui segons el
quadre anterior. El 20% restant serà abonat per la Fundació Barberà Promoció un
cop hagi percebut per part de la Generalitat de Catalunya el pagament
corresponent al projecte conclòs, degudament executat i justificat.
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V.

Les entitats sotasignants acorden en resumir la previsió de resultats del pla de
treball agrupat de la següent manera:
Pla de treball
(total agrupació)
Barberà del
Vallès

Nom de l'entitat:
I. ACTUACIONS BÀSIQUES

Castellar

Sant Quirze

Copevo

Accions d’informació i orientació
Nombre d’acci ons d’i nformaci ó i ori entació 459

174

60

105

120

Nomb re de persones benefi cià ries de les acci ons d’i nformaci ó i ori entació 514

174

80

110

150

Nombre d’accions d’as s es s orament 659

319

100

90

150

Nombre de pers ones a s s es s ora des 459

229

80

70

80

Nombre de pla ns d’empres a fina li tzats 77

52

15

5

5

Nombre d’empres es crea des 82

45

15

10

12

Nombre de pers ones promotores de l es empres es crea des 96

55

15

12

14

11

11

5

5

148

90

70

65

50

28

50

20

Accions d’assessorament

Accions formatives
Nombre d’a cci ons forma ti ves 32
Nombre de pers ones pa rti ci pa nts 373
Nombre d’hores de formació 148
Accions d’assistència tècnica per a la consolidació
Nombre d’acci ons d’a s s is tènci a tècni ca 173

96

50

12

15

Nombre d’empres es benefi cià ries d’a s s is tènci a tècni ca 105

60

25

10

10

Nombre d’hores des ti na des a a s s is tènci es tècni ques 164

48

75

16

25

II. ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES
Accions de sensibilització
Nombre d’accions de s ens i bil itza ci ó

41

14

2

5

20

Nombre de pers ones benefi ci àri es de l es a cci ons de s ens i bi li tza ció

588

228

30

130

200

24

11

11

1

Centralització de serveis en una finestreta única
Nombre d'empres es beneficià ri es s ervei s de fines treta úni ca

1
1

Accions de mediació i acompanyament per a l'accés al finançament
Nombre d'empres es beneficià ri es de medi ació i a companya ment

26

15

Pla de treball
(total agrupació)

5

Barberà del
Vallès

2

Castellar

4

Sant Quirze

Copevo

Projectes específics d'autònoms, coop, soc. laborals, emprenedoria social
Nombre de projectes pers ones a utònomes

372

158

75

67

Nombre de benefi ci aris de Projectes pers ones autònomes

411

202

75

65

72
69

Nombre de projectes cooperati ves

5

3

1

1

Nombre de benefi ci aris de Projectes coopera tives

12

6

3

3

Nombre de projectes s ocieta ts l a bora ls

3

3

Nombre de benefi ci aris de Projectes s oci etats l aboral s

6

6

Nombre de projectes emprenedoria s oci a l

25

10

5

2

8

Nombre de benefi ci aris de Projectes emprenedori a s oci al

30

15

5

2

8

50
Nombre de pers ones benefi ci àri es d’al fa betitza ci ó TIC
Accions d’assessorament dels projectes empresarials TIC i/o foment de l’ús de les
TIC empresarial

34

12

2

2

69

50

12

5

2

61

36

20

5

19

8

8

2

1

15

10

2

2

1

Accions d'alfabetització informàtica (punt TIC)

Nombre de pers ones benefi ci àri es d’as s es s ./ges tió empres aria l TIC
Vivers d'empresa
Nombre d'empres es al l otjades
Serveis facilitadors de traspàs de negocis
Nombre d'operacions de negoci s tra s pa s s ats
Serveis facilitadors de segones oportunitats
Nombre de pers ones que tornen a emprendre
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VI.

Es constituirà una comissió de seguiment d’aquest conveni, formada per
representants de cadascuna de les entitats signants, que es reunirà amb caràcter
ordinari cada dos mesos, i amb caràcter extraordinari les vegades que es
consideri oportú.

Entitat
Fundació Barberà Promoció
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
COPEVO

Representant/s
Ainhoa Plana i Maria José Cosano
Ricard Garcia
Eva Garcia, Sonia Bartrés
Teresa Zamora, Isabel Molist

VII.

Aquest conveni tindrà vigència fins a la finalització de l’execució del projecte a
data 30 de novembre de 2014 i en qualsevol cas fins la justificació del projecte, en
el termini màxim de dos mesos un cop finalitzades les actuacions.

VIII.

Aquest conveni té naturalesa administrativa i té la consideració de conveni de
cooperació, essent el règim jurídic aplicable el que es deriva de les seves pròpies
clàusules i en allò que no s’hi regula s’estarà al que disposen els articles 303 a
311 del reglament d’Obres, Activitats i Serveis aprovats pel Decret 179/1995, de
13 de juny, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com la Llei
26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya (articles 108 a 112 i disposició addicional cinquena). Atesa la
naturalesa del conveni, les parts signants se sotmeten a la jurisdicció contenciosa
administrativa en cas de litigi.

Per la Fundació Barberà Promoció

Per l’Ajuntament
Vallès

de

Presidenta
Ana del Frago Barés

L’alcalde,
Ignasi Giménez i Renom

Castellar

del
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Per l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès

L’alcaldessa,
Montserrat Mundi i Mas

Per COPEVO

President Delegat,
Amadeu Aguado Moreno

Segon .- Acceptar la subvenció corresponent a Sant Quirze del Vallès de
19.984,33 euros de la modalitat A, Programa Integral d’assessorament i suport a les
persones emprenedores de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i
Treball Autònom
Tercer .- Comunicar el present acord a Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament i a
la resta d’ens implicats en el projecte
En constància d'això anterior, se signa aquest conveni de cooperació al lloc i data
esmentats a l’encapçalament.
Per la Fundació Barberà Promoció

Per l’Ajuntament
Vallès

de

Presidenta
Ana del Frago Barés

L’alcalde,
Ignasi Giménez i Renom

Castellar

del

Per l’Ajuntament de Sant Quirze del Per COPEVO
Vallès

L’alcaldessa,
Montserrat Mundi i Mas

President Delegat,
Amadeu Aguado Moreno
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11. Aprovació Conveni col·laboració entre l'Ajuntament i Parròquia St. Quirze i Sta.
Julita 2014
ANTECEDENTS DE FET
Atès que des de l’any 2011 es ve signant anualment un conveni de col·laboració de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès amb Càritas Parròquia de Sant Quirze i Santa
Julita per a la gestió del Banc d’Aliments Municipal.
Atès que s’ha revisat la memòria justificativa realitzada per Càritas Parròquia de Sant
Quirze i Sant Julita respecte el 2013 amb totes les factures de les despeses justificades.
Atès que des de finals de 2013 es van iniciar converses amb Càritas Sabadell i Càritas
Terrassa sobre la possibilitat de que es fessin entregues de lots d’aliments des de la
parròquia de Les Fonts i així facilitar a les persones beneficiàries del barri de la zona de
Sant Quirze el desplaçament quinzenal fins el nucli urbà. Aquest fet modificaria el conveni
que hi havia amb Càritas Parròquia de Sant Quirze.
Atès que Càritas Terrassa fa poc ens ha informat que la parròquia de Les Fonts no es
troba en condicions de convertir-se en un punt d’entrega d’aliments pel barri, hem decidit
continuar amb el nou conveni pel 2014 amb Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita de
Sant Quirze del Vallès. A conseqüència d’això la parròquia ha hagut d’avançar la despesa
dels vals d’aliments de gener i no pot sostenir mes temps aquest cost.
FONAMENTS DE DRET
Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials que regula la cartera de serveis socials.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar la proposta del nou conveni i el seu annex segons es detalla a
continuació, el qual té per objecte regular la relació de col·laboració entre el Servei de
Benestar i Família de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i el servei de Càritas de la
Parròquia Sant Quirze i Santa Julita de Sant Quirze del Vallès.
Aquesta col·laboració consisteix a oferir ajut alimentari en espècie des del servei de
distribució de Càritas parroquial, així com distribuir l’ajut econòmic en vals per la compra
d’aliments fresc a les persones i/o famílies derivades des de el Servei de Benestar i
Família de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, després d’haver passat un procés de
valoració del seu cas, per tal de cobrir una necessitat bàsica com és l’alimentació
prevenint situacions d’ exclusió social tot executant un pla de treball individualitzat.
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
I LA PARRÒQUIA DE SANT QUIRZE I SANTA JULITA

Sant Quirze del Vallès,
REUNITS

D’una part, la Sra. Montserrat Mundi i Mas, Alcaldessa de l’ Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
amb NIF P0823800H i domicili a Plaça de la Vila número 1, en endavant l’AJUNTAMENT.
I de l’altra part, el Mossèn Oriol Pallàs i Espinet amb NIF46226656Z rector de la Parròquia de Sant
Quirze del Vallès, en nom i representació de l’entitat Parròquia Sant Quirze del Vallès i Santa
Julita, CIF R-5800257-G, en endavant Parròquia Sant Quirze i Santa Julita de SANT QUIRZE
DEL VALLÈS
INTERVENEN
Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que tenen legalment atribuïdes, reconeixent-ne
recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en els termes d’aquest document.
MANIFESTEN
I.- Que la Parròquia Sant Quirze i Santa Julita de SANT QUIRZE DEL VALLÈS, és una entitat de l'
Església catòlica al municipi. Entre els seus objectius destaquen l' acció caritativa i social, l' ajuda
a la promoció humana i al desenvolupament integral de la dignitat de totes les persones que es
troben en situació de precarietat, que realitza mitjançant el seu servei de Càritas parroquial.
II.- Que l’AJUNTAMENT a través del Servei de Benestar i Família dona compliment a través de les
seves actuacions a les obligacions contemplades en la Llei 12/2007, 11 d’octubre, de Serveis
Socials, tenint com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les
etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les
necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones.
III.- Que l’Ajuntament, a través del Servei de Benestar i Família i per tal de donar compliment a la
finalitat anteriorment esmentada, proposa realitzar un ajut econòmic per compra d’aliment fresc a
les famílies més necessitades.
IV.- Que la Parròquia Sant Quirze i Santa Julita de SANT QUIRZE DEL VALLÈS, mitjançant
Càritas parroquial, té experiència en prestar atenció a aquelles persones que es troben en situació
de dificultat socio-econòmica. Entre altres prestacions, gestionant un servei de distribució
alimentària.
V.- Que la Parròquia Sant Quirze i Santa Julita de SANT QUIRZE DEL VALLÈS, mitjançant Càritas
parroquial, està en disposició de col·laborar amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per
assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la
cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la
justícia social i del benestar de les persones.
VI.- Que havent arribat ambdues parts a un acord estan interessades en subscriure un Conveni
específic de col·laboració i cooperació que es regirà sota els següents pactes.
PACTES

Primer. Objecte del conveni
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Aquest conveni té per objecte regular la relació de col·laboració entre el Servei de Benestar i
Família de l’AJUNTAMENT i el servei de Càritas de la Parròquia Sant Quirze i Santa Julita de
SANT QUIRZE DEL VALLÈS.
Aquesta col·laboració consisteix a oferir ajut alimentari en espècie des del servei de distribució de
Càritas parroquial, així com distribuir l’ajut econòmic en vals per la compra d’aliments fresc a les
persones i/o famílies derivades des de el Servei de Benestar i Família de l’AJUNTAMENT, després
d’haver passat un procés de valoració del seu cas, per tal de cobrir una necessitat bàsica com és
l’alimentació prevenint situacions d’ exclusió social tot executant un pla de treball individualitzat.
Segon. Compromisos que assumeix el Servei de Benestar i Família de l’AJUNTAMENT
a. Aportar la quantitat pactada pels ajuts en forma de vals per la compra de productes
bàsics a Supermercats.
b. Comunicar a la Parròquia Sant Quirze i Santa Julita de SANT QUIRZE DEL VALLÈS
les altes i les baixes del programa mitjançant el full de derivació.
c. Supervisar el projecte i donar suport a la Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita de
SANT QUIRZE DEL VALLÈS mitjançant reunions periòdiques en relació a la
col·laboració i les incidències que puguin sorgir.
d. Fer els pagaments acordats amb la Parròquia Sant Quirze i Santa Julita de SANT
QUIRZE DEL VALLÈS dins dels períodes determinats.
e. Aportar a la Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita de Sant Quirze del Vallès, els
aliments en espècie que es recapten.
Tercer. Compromisos que assumeix la Parròquia Sant Quirze i Santa Julita de
QUIRZE DEL VALLÈS

SANT

a. Comunicar al Servei de Benestar i Família de l’AJUNTAMENT qualsevol
incidència en l’entrega dels aliments (persones que no recullen, queixes, etc..)
b. Aportar al servei, els aliments en espècie que es recapten.
c.

Aportar al servei, les donacions recollides en aquest concepte.

d. Entregar el lot bàsic (annex A) de forma setmanal, segons existències.
e. Assistir a les reunions periòdiques de seguiment del projecte.
f.

Lliurar memòria justificativa a l’AJUNTAMENT al mes de desembre de l’any en
curs, on es recullin totes les dades relacionades amb el nombre de persones
ateses, numero de vals, quilos d’aliments entregats, i justificació de las quantitats
aportades pel departament de Benestar i Família.

Quart. Costos i finançament del Servei per a l’any 2014. Règim de justificació.
La quantitat de 12.000€, que s’imputarà a la partida 5300 2310 4800004 “Altres Convenis”
serà abonada per l’ AJUNTAMENT a l’entitat Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita de SANT
QUIRZE DEL VALLÈS de forma semestral per al pagament dels vals d’ajuda familiar comunicats
des de el departament de Benestar i Família :
1er semestre: 6.000€
2on semestre: 6.000€
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Mitjançant transferència bancària a efectuar al número de compte que li indiqui la Parròquia de
Sant Quirze i Santa Julita de Sant Quirze del Vallès durant els mesos d'abril i juliol,
respectivament.
Al finalitzar l’any, es farà una avaluació de la memòria justificativa referent als serveis atorgats fins
al moment, essent d’aplicació els criteris generals de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions; i es podran dur a terme les modificacions adients per a millorar el servei prestat
del Servei de Benestar i Família.
Cinquè. Comissió de seguiment
1.- Es constituirà una comissió de seguiment per a la implantació del Conveni
Aquesta comissió ha de vetllar pel bon funcionament global de la col·laboració i periòdicament
farà una avaluació dels resultats que s’elevarà a les persones responsables del Servei de
Benestar i Família de l’AJUNTAMENT.
2.- Per la complexitat del Programa la comissió de seguiment, està composada per representats
de cadascuna de les parts implicades, per impulsar els acords establerts en aquest conveni de
col·laboració, fer el seguiment i l’avaluació.
La comissió estarà formada per:
- Càrrec responsable del projecte dins
l’AJUNTAMENT.

del Servei de Benestar i Família de

- Càrrec responsable del servei de Càritas parroquial de la Parròquia de Sant Quirze i
Santa Julita de SANT QUIRZE DEL VALLÈS .
- Altres persones que ambdues parts considerin.
Sisè. Protecció de dades de caràcter personal.
1.- Des del Servei de Benestar i Família es facilitaran només aquelles dades personals de les
persones i/o famílies beneficiàries, estrictament necessàries per part de la Parròquia de Sant
Quirze i Santa Julita de SANT QUIRZE DEL VALLÈS per tal de facilitar l’accés i el bon
funcionament del servei.
La Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita de SANT QUIRZE DEL VALLÈS es compromet a fer un
ús responsable de les dades facilitades pel Servei de Benestar i Família, fent complint la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
2.- Les dades facilitades no es comunicaran a terceres persones, ni tan sols per a la seva
conservació, llevat que compti amb l’autorització expressa de l’AJUNTAMENT, en els supòsits
legalment admissibles i complirà les mesures de seguretat que corresponen al nivell alt, segons la
normativa vigent. Així mateix, la Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita de SANT QUIRZE DEL
VALLÈS posarà en coneixement de l’AJUNTAMENT, de forma immediata, qualsevol incidència
que es produeixi durant l’execució del conveni que pugui afectar la integritat o la confidencialitat de
les dades de caràcter personal tractades.
3.- La Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita de SANT QUIRZE DEL VALLÈS i l’ AJUNTAMENT
tenen l' obligació de mantenir la confidencialitat i la seguretat de les dades de caràcter personal a
les quals tingui accés com a conseqüència de la realització de l'objecte d' aquest Conveni, d'
acord amb el que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades
de caràcter personal (LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s' aprova el
Reglament de desplegament de la LOPD.N
No obstant això, s’habilita a la Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita de SANT QUIRZE DEL
VALLÈS, encarregada del tractament, per tractar, per compte de l’AJUNTAMENT, responsable del
tractament, les dades de caràcter personal necessàries que des del Servei de Benestar i Família
de l’AJUNTAMENT es cedeixin de les persones i/o famílies beneficiàries amb la finalitat exclusiva
de facilitar l’accés i el bon funcionament del servei.
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4.- Un cop complerta la prestació del present conveni la Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita de
SANT QUIRZE DEL VALLÈS retornarà a l’AJUNTAMENT les còpies de les dades de caràcter
personal i els suports on constin, automatitzades i/o manuals. El retorn ha de comportar l’esborrat
total posterior de les còpies de les dades existents als equips informàtics de l’encarregat utilitzats,
de forma que se n’impedeixi la reutilització.
5.- Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació i cancel·lació davant de
l’entitat Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita de SANT QUIRZE DEL VALLÈS, aquesta ha de
deixar constància de la presentació i comunicar-ho per escrit a l’AJUNTAMENT. La comunicació
s’ha de fer de forma immediata, i en cap cas més enllà del dia laborable següent a la recepció de
la sol·licitud, juntament, si escau, amb les altres informacions que puguin ser rellevants per
resoldre la petició.
Setè: Vigència
El present conveni serà vigent des del moment de la seva signatura i fins al 31 de desembre de
2014.
Aquest conveni podrà ésser prorrogat per períodes d’un any, previ acord exprés d’ambdues parts,
d’acord amb la normativa vigent i amb les disponibilitats de finançament.
Vuitè: Causes de resolució
Seran causes de resolució del present conveni les següents:
a) L’ incompliment total o parcial dels pactes subscrits.
b) La denúncia d’alguna de las parts amb un preavís de dos mesos.
c) La finalització del termini establert.

Novè. 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.
I, en prova de conformitat i acceptació, les parts signen el present document per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament.

ANNEX A: LOT BÀSIC
Es considera que el lot bàsic ha d’ estar format com a mínim dels següents productes:








Llet,
Cereals,
Pasta,
Arròs,
Llegums,
Productes enllaunats (tomàquet, tonyina...)
Caldo,
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Galetes,
Cola-cao
Melmelada,
Oli,
Farina,
Sucre
Altres, que hi hagi com a existències”

Segon.- Facultar a l’ Alcaldessa per a la signatura del conveni.
Tercer.- Aprovar el document comptable AD per import de 12.000,00 € a càrrec de la partida
“Altres Convenis” 5300 2310 4800004.
Quart.- Comunicar l’acord a les parts interessades.

12. Assumptes sobrevinguts

12.1.

Aprovació conveni per la prestació dels serveis de formació en el marc
del Programa Mixt Treball i Formació

ANTECEDENTS DE FET
Atesa l'Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa Mixt
Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que
hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, i s'obre la convocatòria per a
l'any 2013.
Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze és beneficiari d’una subvenció emmarcada en
aquesta ordre.
Atès que l’Ordre EMO/210/2013 obliga a que les persones contractades en el marc del
programa Treball i Formació a realitzar formació professionalitzadora, durant el contracte
de treball i dins de l’horari laboral, que ha de correspondre obligatòriament a formació
vinculada a certificat de professionalitat i ha de ser impartida per un centre acreditat i
homologat pel SOC.
Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze no és centre acreditat i homologat pel SOC.
Atès que l’Ordre preveu que l’ens beneficiari pot, si cal, sol·licitar a entitats públiques o
privades l’execució de la formació.
Atès que l’Ajuntament de Castellar del Vallès realitza el curs “Publicació de pàgines
WEB”, de 90 hores, que compleix els requisits de l’Ordre.
Atès que no s’ha localitzat un altre curs, que per contingut sigui compatible amb el
contingut de la feina que desenvolupen les persones contractades.
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Atès que l’import màxim a satisfer per la formació és el de la quantia de la subvenció
atorgada a les entitats beneficiàries per a la realització de les accions formatives, que en
el cas de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és de 2.343,60 euros.
FONAMENTS DE DRET
Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per
a la concessió de subvencions per a la realització del Programa Mixt Treball i Formació
adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la
prestació per desocupació i/o el subsidi, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el “Conveni entre l’Ajuntament De Castellar del Vallès i el de Sant
Quirze del Vallès per a la prestació dels serveis de formació en el marc del Programa
Mixt Treball i Formació”

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS I EL
DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
DE FORMACIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA MIXT TREBALL I

FORMACIÓ

Sant Quirze del Vallès, 9 d’abril de 2014.
REUNITS
D’una part la Sra. Montserrat Mundi i Mas en la seva qualitat d’Alcaldessa
actuant en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i
assistida de la Secretària de la Corporació, Sra. Helena Muñoz Amorós.
D’altra part el Sr. Ignasi Giménez Renom en la seva qualitat d’Alcalde actuant
en nom i representació de l’Ajuntament de Castellar del Vallès i assistit del
Secretari de la Corporació, Sr. Juli Boadella Vergés.
Totes les parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament per a
formalitzar el present conveni.
ANTECEDENTS
Atesa l'Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la qual s'aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del
Programa Mixt Treball i Formació adreçat a persones aturades,
prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per
desocupació i/o el subsidi, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013.
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Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze és beneficiari d’una subvenció
emmarcada en aquesta ordre.
Atès que l’Ordre EMO/210/2013 obliga a que les persones contractades en el
marc del programa Treball i Formació a realitzar formació
professionalitzadora, durant el contracte de treball i dins de l’horari laboral,
que ha de correspondre obligatòriament a formació vinculada a certificat de
professionalitat i ha de ser impartida per un centre acreditat i homologat pel
SOC.
Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze no és centre acreditat i homologat pel
SOC.
Atès que l’Ordre preveu que l’ens beneficiari pot, si cal, sol·licitar a entitats
públiques o privades l’execució de la formació.
Atès que l’Ajuntament de Castellar del Vallès realitza el curs “Publicació de
pàgines WEB”, de 90 hores, que compleix els requisits de l’Ordre.
Atès que no s’ha localitzat un altre curs, que per contingut sigui compatible
amb el contingut de la feina que desenvolupen les persones contractades.
Atès que l’import màxim a satisfer per la formació és el de la quantia de la
subvenció atorgada a les entitats beneficiàries per a la realització de les
accions formatives, que en el cas de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
és de 2.343,60 euros.
En conseqüència, ambdues parts,
CONVENEN
Primer.- Objecte
El present conveni té per objecte realitzar el servei de formació a persones
aturades, en el marc del programa Treball i Formació, mitjançant el curs que
imparteix l’Ajuntament de Castellar del Vallès que es descriu a continuació:
Nom del curs: Publicació de pàgines WEB
Organitzador:

Ajuntament de Castellar del Vallès

Hores:

90 h

Adreça:

El Mirador – Centre de Coneixement
Plaça el Mirador s/n
08211 Castellar del Vallès

Calendari:
10, 14, 24, 28, 29 i 30 d’abril, 9, 16, 23 i 30 de maig, 6, 13,
16, 17, i 18 de juny.
Horari:

De 8:30 a 14:30 h

Temari:
1. Característiques de seguretat en la publicació de pàgines web
– Seguretat en diferents sistemes de fitxers.
– Sistema operatiu Linux.
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– Sistema operatiu Windows.
– Altres sistemes operatius.
– Permisos d'accés.
– Tipus d'accessos.
– Elecció del tipus d'accés.
– Implementació d'accessos.
– Ordres de creació, modificació i eliminació.
– Descripció d'ordres en diferents sistemes.
– Implementació i comprovació de les diferents ordres.
2. Eines de transferència de fitxers
– Paràmetres de configuració.
– Paràmetres genèrics.
– Paràmetres específics per a diferents servidors.
– Connexió amb sistemes remots.
– Descripció de sistemes remots.
– Ordres de connexió a sistemes remots.
– Operacions i ordres per transferir fitxers.
– Descripció d'operacions de transferència de fitxers.
– Maneres de transferir fitxers.
– Fases per a la transferència de fitxers.
– Operacions i ordres per actualitzar i eliminar fitxers.
– Descripció d'operacions d'actualització i eliminació de fitxers.
– Fases per a l'actualització de fitxers.
– Fases per a l'eliminació de fitxers.
3. Publicació de pàgines web
– Cercadors genèrics.
– Inclusió de la pàgina en diversos cercadors.
– Google, Altavista, etc.
– Cercadors especialitzats.
– Inclusió de la pàgina en diversos cercadors.
– Temàtics.
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– Metacercadors.
– Geogràfics.
– Per categories.
– Per paraules clau.
– Descriptors: paraules clau i sistemes normalitzats de metadades.
– Definició de descriptors.
– Utilitat dels descriptors.
– Incorporació dels descriptors en una pàgina web.
– Aplicacions de publicació automatitzada.
– Aplicacions gratuïtes.
– Aplicacions incorporades a servidors gratuïts.
– Aplicacions incorporades a servidors de pagament.
– Procediments de publicació.
– Organització de la informació que s'ha de publicar.
– Ubicació de la informació que s'ha de publicar.
– Especificació de la ubicació dels diferents fitxers.
– Fases per a la publicació de la pàgina web.
4. Proves i verificació de pàgines web
– Tècniques de verificació.
– Verificar d'acord amb criteris de qualitat.
– Verificar d'acord amb criteris d'usabilitat.
– Eines de depuració per a diferents navegadors.
– Eines per a Mozilla.
– Eines per a Internet Explorer.
– Eines per a Opera.
– Creació i ús de funcions de depuració.
– Altres eines.
– Navegadors: tipus i connectors.
– Descripció de complements.
– Complements per a imatges.
– Complements per a música.
– Complements per a vídeo.
– Complements per a continguts.
– Màquines virtuals.

Segon.- Despeses derivades de la contractació
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L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès haurà d’abonar a l’Ajuntament de
Castellar del Vallès l’import màxim de 2.343,60 euros, quantitat que
correspon al 100% de la quantia de la subvenció que li ha estat atorgada per
a la realització d’aquestes accions formatives.
Tercer.- Vigència del Conveni
La vigència d’aquest conveni s’estableix en funció de la durada de l’acció
formativa amb la que es vincula, i es preveu per un període que comprèn
des del 10 d’abril al 18 de juny de 2014, d’acord amb la clàusula primera del
present conveni.
Quart.- Protecció de dades
Ambdues parts es comprometen a mantenir la màxima reserva sobre la
informació classificada com a confidencial a la que tinguin accés en virtut
d’aquest conveni i adequaran les seves actuacions a la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(B.O.E. núm. 298, de 14 de desembre) i d’altres normes d’aplicació.
Cinquè.- Règim jurídic

Les parts es comprometen a través dels seus representants a resoldre les
possibles controvèrsies que poguessin originar-se en la interpretació o
aplicació del present conveni. En el seu defecte, les actuacions litigioses que
es poguessin plantejar, donada la seva naturalesa, quedaran sotmeses a
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
A l'empara d'aquesta voluntat de col·laboració, i en prova de conformitat,
firmen el present document per duplicat exemplar, en el lloc i data indicats en
l'encapçalament.

Per l’Ajuntament de Sant Quirze

Per l’Ajuntament de Castellar
del Vallès

Montserrat Mundi i Mas

Ignasi Giménez Renom

Alcaldessa

Alcalde

Helena Muñoz Amorós

Juli Boadella Vergés
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Secretària

Secretari

Segon .- Aprovar l’autorització i disposició per un import de 2.343,60 €, import màxim al
que pot ascendir el cost dels serveis.
Tercer .-

12.2.

Comunicar aquest acord als interessats.

Acceptació del redactat del conveni regulador de la subvenció que la
Diputació de Barcelona atorga mitjançant el Programa de Crèdit Local,
així com l'acceptació de la subvenció que d'aquest es pugui derivar amb
l'objecte de subsidiar la càrrega financera del préstec formalitzat, per
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per finançar les inversions
previstes en l'exercici 2013.

ANTECEDENTS DE FET
Atès que l’Ajuntament ha sol·licitat en data vint-i-u de març de 2014 adherir-se al
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, per formalitzar una operació de
préstec per inversions per un valor de 657.500 Euros, previstes en el pressupost de
l’exercici 2014.
Atès que l’adhesió a aquest Programa té per objecte el donar accés als Ajuntaments de la
Província de Barcelona a unes millors condicions financeres i alhora subvencionar la
càrrega financera del mateix, l’administració subvencionadora requereix que
l’administració subsidada accepti del redactat del conveni regulador i la subvenció.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer .- Acceptar el text del conveni tipus a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, regulador del subsidi del
préstec sol·licitat a Banc Sabadell amb càrrec al Programa de crèdit local i que
literalment es transcriu.
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“CONVENI-TIPUS REGULADOR DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES AMB CÀRREC AL
PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL DESTINADES A SUBSIDIAR EL TIPUS D'INTERÈS DELS
PRÉSTECS CONTRACTATS PELS AJUNTAMENTS I EMD DE LA PROVÍNCIA PER AL
FINANÇAMENT D'INVERSIÓ EN OBRES I SERVEIS PÚBLICS
ENTITATS QUE INTERVENEN
La Diputació de Barcelona, representada per l'Excm. Sr/a.
,president/a de la Diputació de Barcelona,
domiciliada a Barcelona, Rambla de Catalunya, núm. 126, assistit per el/la secretàri/a general Sr/a. .
L'Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada de
assistit/da pel secretàri/a de la Corporació Sr/a. .

, representat per l'Il•lm/a. Sr/a.

, domiciliat a

,

Ambdues parts, en la representació que ostenten i reconeixent-se mútuament capacitat legal per obligar-se.
MANIFESTEN
Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de
va prendre l'acord d'atorgar a
l'Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada de
una subvenció d'import
euros per subsidiar el
tipus d'interès del préstec de
euros acollit al Programa de Crèdit Local, signat per aquesta Corporació i
mitjançant conveni, en data .
Que l'Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada de
, mitjançant resolució de
acceptar la subvenció del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona.

de data

va

A fi de regular i documentar la subvenció del tipus d'interès del préstec esmentat, ambdues parts, en nom i
representació de les corporacions respectives, acorden les següents:
ESTIPULACIONS
PRIMERA. Que la Diputació de Barcelona concedeix a l'Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada de
, i amb càrrec al Programa de Crèdit Local, una subvenció d’import
euros per subsidiar el tipus
d’interès del préstec d’import
euros, destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals. Aquest
capital té el seu origen en la línia de crèdit oberta per a dotar el Programa de Crèdit Local que el/la
té
concertada amb la Diputació de Barcelona mitjançant conveni signat amb data .
SEGONA. L’Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada accepta la subvenció del tipus d’interès del
préstec i en dóna conformitat plena, així com a les condicions i normes específiques que la regulen.
TERCERA. Aquesta subvenció s’haurà de destinar, de forma obligatòria i en el seu import íntegre, a la
reducció del principal del préstec concedit per que s’esmenta a la primera estipulació.
QUARTA. L’Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada beneficiari podrà disposar de la subvenció
concedida, als trenta dies hàbils de la signatura del present conveni.
CINQUENA. La Diputació de Barcelona podrà, en qualsevol moment, comprovar el compliment de les
obligacions i els compromisos contrets per l’ens prestatari. També podrà comprovar l’aplicació efectiva de
la subvenció del tipus d’interès del préstec i del propi préstec al finançament de les inversions municipals i,
en cas d’incompliment, un cop hagin estat degudament avaluats els aclariments i justificacions aportades
per l’Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada, podrà rescindir aquest conveni i, al mateix temps,
iniciar les actuacions necessàries per a l’efectivitat de l’immediat retorn de la totalitat de l’import de la
subvenció del tipus d’interès del préstec concedida.
SISENA. En tot el que aquest conveni no reguli específicament, s’estarà al que determinen les “Normes
reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona”aprovades per el Ple de la
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Diputació de Barcelona en sessió de data de 22 de desembre de 2011 i publicades en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, del 01.03.2012.

SETENA. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les clàusules d’aquest conveni, com
també la de resoldre els dubtes que sorgeixin de la seva aplicació.
I perquè així consti i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per triplicat i a un
sol efecte, en el lloc i data indicats. “

Segon .- Acceptar la subvenció que la Diputació de Barcelona pugui atorgar a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès com a conseqüència de la formalització del
mateix.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Pere Gallego Cañizares, secretaria 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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