D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les indicacions de
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta de
Govern Local publicades no incorporen dades de caràcter personal identificades o
identificables. No obstant això, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
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RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Edelmiro Balboa Blanco
Antoni Rebolleda Calendario
Jaume Cols Petit
Josep Antoni Delgado Rivera

CIU
CIU
PSC-PM
PP
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Mercè Vallès Corominas

CIU

PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu. 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 4 de novembre de
2014.
2. Atorgament subvenció per incineració de difunts en benefici del Sr. dades
protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 13/10/14 i amb número de registre d’entrada 2014011958, el Sr. dades
protegides sol·licita la subvenció per incineració de la difunta dades protegides, veïna de
Sant Quirze del Vallès.
La Junta de Govern Local de 15 d’octubre de 2007, va aprovar les Bases particulars per a
l’atorgament de subvencions per a la incineració de difunts. Aquestes bases tenen per
objecte regular l’atorgament de subvencions pels drets d’incineració i la documentació
administrativa directament relacionada, adreçades a les persones físiques, residents o
no al municipi i com a conseqüència de la defunció d’un familiar de primer i/o de segon
grau i resident a Sant Quirze del Vallès.
Segons l’article 6 de les Bases particulars per a l’atorgament de subvencions per a la
incineració de difunts, la vigència d’aquestes subvencions serà fins a la seva denegació
expressa i condicionada a la consignació pressupostària, de forma anual. La partida
pressupostària de l’exercici 2014 és la núm. 5801/1640/4800000.
D’acord amb l’article 4 de les esmentades Bases, l’interessat ha aportat fotocòpia del
DNI, fotocòpia compulsada del certificat de defunció, fotocòpia del llibre de família i
fotocòpia compulsada de la factura. En data 15/10/2014 es demana a estadística que ens
confirmi la baixa del padró d’habitants del municipi de la Sra. dades protegides. Se’ls
adjunta el certificat de defunció de la Sra. dades protegides perquè sinó s’ha fet es realitzi
d’ofici la baixa al padró d’habitants municipal.
D’acord amb l’article 6 de les Bases, l’import de la subvenció no podrà excedir
normalment el 50% del cost dels drets d’incineració. L’interessat ha presentat factura en
la qual hi consta el concepte d’incineració en dades protegides, per import de 422,03 € i
el concepte d’expedient d’incineració, per import de 44,97 €.
FONAMENTS DE DRET
La legislació principal vigent aplicable, entre d’altres és:
-

Llei 2/1997, de 3 d’abril, reguladora dels Serveis Funeraris
Bases particulars per a l’atorgament de subvencions per a la incineració de difunts

2/14

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Atorgar al Sr. dades protegides, amb DNI dades protegides, la subvenció per
incineració de la difunta dades protegides, corresponent al 50% del cost de la incineració,
per un import de 233,50 €.
Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització, compromís i obligació de la
despesa per un import de 233,50 € amb càrrec a la partida 5801/1640/4800000 del
pressupost vigent.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.
Quart.- Notificar als serveis comptables de l’Ajuntament per tal de que es realitzi la
transferència.

3. Aprovació convenis amb les escoles Euronet 50/50
ANTECEDENTS DE FET
1. La Diputació de Barcelona, mitjançant l’Àrea de Media Ambient ha fet la proposta als
municipis interessats de formar part del projecte Euronet 50/50max.
2. En un primer moment es varem interessar les escoles Purificació Salas, El Turonet,
L’Onze de Setembre i el Pilarín Bayés, les quals han estat incloses en el projecte de la
Diputació.
3. Posteriorment les escoles Lola Anglada i Taula Rodona també van sol·licitar formar
part, però el programa de la Diputació ja estava tancat.
4. Malgrat l’anterior, l’Ajuntament ha considerat oportú establir els convenis amb totes les
escoles del municipi, tenint el vistiplau de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de
Barcelona.
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, modificada per la Llei
34/2010, de 5 d’agost.
Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat per
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en allò que no s’oposi a la Llei 30/2007.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Aprovar el conveni que s’indica a continuació per a dur a terme el projecte
Euronet 50/50max entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i les escoles El Turonet,
Onze de Setembre, Purificació Salas, Lola Anglada, Taula Rodona i Pilarín Bayés:
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS I L’ESCOLA
...................... PER DUR A TERME EL PROJECTE EURONET 50/50 max

D’un part, la senyora Montserrat Mundi i Mas, Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, amb DNI 37666390 A, en nom i representació de l’ens local esmentat, amb
domicili a la Plaça de la Vila, 08192 de Sant Quirze del Vallès; en endavant l’Ajuntament
De l’altra, el Senyor/senyora_____________________, amb DNI___________________,
en
qualitat
de
___________,
actuant
en
nom
i
representació
de
________________________________amb CIF __________, i amb domicili social a
________________________ de Sant Quirze del Vallès; en endavant, l’escola.
Assistits per la secretària de l’Ajuntament Sra. Helena Muñoz Amorós, que dóna fe de
l’acte.
1. Declaració d’intencions
Ambdues parts som conscients de la nostra responsabilitat pel que fa a l’ús responsable
dels pressupostos públics i l’ús dels recursos naturals amb la finalitat de preservar el medi
ambient. Per tant, acordem adoptar les mesures necessàries per estalviar al centre
escolar:
-

energia per a calefacció i aigua calenta
electricitat

2. Els compromisos de l’escola
1. L’escola es compromet amb els alumnes, mestres i personal d’administració i
serveis usuaris de l’edifici perquè facin un ús responsable dels recursos
esmentats al punt 1. El professorat s’encarregarà d’impartir aquesta educació a
les classes o en grups de treball.
2. Per facilitar la consecució d’aquest objectiu, es constitueix a l’escola un equip
energètic. Aquest equip energètic serà el responsable de fer el seguiment de tot el
projecte, de calcular els valors de referència i els estalvis que s’aconsegueixin,
d’aplicar mesures d’estalvi que no comportin cap inversió en l’ús de la calefacció i
l’electricitat, entre d’altres. El personal de consergeria, el professorat, l’alumnat,
l’Ajuntament i, si s’escau, l’AMPA, formaran part de l’equip energètic.
3. L’escola designarà una persona, com a mínim, que es responsabilitzarà de la
implantació del procés 50/50 a l’escola. Aquesta persona donarà suport a l’equip
energètic en els aspectes funcionals i en temes específics.
4. L’escola es compromet a portar un registre de les activitats i mesures adoptades, i
a lliurar aquests registres a l’Ajuntament. A més, l’escola farà propostes
addicionals d’altres mesures per estalviar energia, algunes de les quals podran
implicar inversions.
5. L’escola es compromet a participar en la xarxa 50/50, que pretén compartir
experiències i informació sobre l’aplicació del projecte 50/50 max entre els centres
educatius d’Europa
3. Els compromisos de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
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1. L’Ajuntament subministrarà tots els documents i informacions necessàries per a
l’execució satisfactòria del projecte, entre ells, les dades de consums energètics i
els plànols de l’escola.
2. L’Ajuntament designarà una persona, com a mínim, que es responsabilitzarà de la
implantació del procés 50/50 a l’escola i formarà part de l’equip energètic constituït
al centre.
3. Per promoure la motivació de l’escola, l’ajuntament es compromet a retornar una
part dels estalvis aconseguits segons els resultats obtinguts, d’acord amb l’apartat
6.
4. Difondrà l’aplicació de la metodologia 50/50 a l’escola del seu municipi i
encoratjarà les altres escoles a participar en activitats semblants.
4. Valors de referència
1. Per fixar el punt de partida per calcular l’estalvi aconseguit durant el projecte, es
faran servir els consums mensuals dels diferents recursos durant els últims tres
anys que apareguin en les respectives factures, distribuïts en les taules següents
per mesos i anys.
2. Electricitat
Consum d’electricitat (kWh)
Períodes Gen. Feb.

Març Abr.

Maig Juny Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des. Total

Maig Juny Jul.

Ag.

Set. Oct.

Nov.

Des.

1 (2011)
2 (2012)
3 (2013)

3. Gas/combustible

Consum de gas (kWh)
Períodes Gener Feb.

Març Abr.

1 (2011)
2 (2012)
3 (2013)
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Total

Nota: En cas que en les factures s’indiquin únicament consums bimensuals o
trimensuals, només cal consignar-hi l’últim mes del període. El consum de gas (o
altres combustibles) s’ha de fer constar en kWh / litres de petroli, bombones de gas
butà, altres.
5. Canvis d’ús i horaris de funcionament
L’equip energètic farà constar al registre qualsevol canvi important que es produeixi en
l’ús de l’edifici, com ara modificacions de l’estructura externa, del sistema de calefacció o
d’altres equipaments tècnics, així com en l’horari de funcionament del centre, per tal
d’avaluar l’impacte d’aquests canvis en el consum d’energia i de recursos durant
l’execució del projecte. Caldrà reajustar els valors de referència d’acord amb els canvis.
6. Càlcul de l’estalvi de despeses
Els estalvis aconseguits en els subministraments energètics esmentats en el punt 1 es
convertiran en valors al comptat aplicant-hi els preus actuals en cada moment.
Per fer-ho, es restarà el consum energètic de l’any en curs del consum calculat de l’any
de referència i després es multiplicaran els kWh estalviats pel preu mig del
subministrament energètic de l’any en curs.
El detall metodològic del càlcul es troba en el document: càlcul dels estalvis.xls
proporcionat per la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.
Càlcul de l’estalvi en electricitat
L’estalvi obtingut serà la diferència amb l’any de referència:
Estalvi (en kWh)= kWh any de referència – kWh any en curs
En aquest cas els kWh de l’any de referència seran la mitjana aritmètica dels tres anys
mesurats. Posteriorment es multipliquen els kWh pel preu mig anual de l’electricitat.
Per calcular l’estalvi en electricitat, en principi no es pondera per cap valor, només es farà
així si hi ha un canvi en l’horari del centre o altres paràmetres que en determinin el
consum.
Càlcul de l’estalvi en calefacció
Per calcular l’estalvi energètic en calefacció es pondera el consum de combustibles pels
graus dia (GD) en calefacció. Un grau dia és una unitat que indica el grau de fredor d’un
any. D’aquesta manera s’extreu del càlcul de l’estalvi l’efecte de la temperatura exterior
sobre el consum de combustible.
Per calcular l’estalvi en calefacció caldrà primer determinar el consum de referència
estandaritzat pels graus dia per posteriorment calcular el consum estandaritzat pels graus
dia de l’any en curs. A continuació es resta el consum real de l’any en curs del consum
estandaritzat calculat. Finalment es multipliquen els kWh pel preu mig anual de
combustible.
L’estalvi total aconseguit serà la suma de l’estalvi en electricitat i de l’estalvi en
combustible.
7. Ràtio de distribució de l’estalvi
L’import estalviat es distribuirà al 50% per a ús de l’escola i el 50% per a l’Ajuntament.
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8. Pagament i ús dels diners
El pagament dels diners estalviats s’efectuarà cada any tan bon punt s’hagin enllestit els
càlculs necessaris, però no més tard del 31 de març de l’any següent al del càlcul.
L’escola determinarà quin ús s’ha de fer dels diners rebuts. Durant aquest procés caldrà
consultar l’equip energètic.
9 Inici i durada del conveni
Aquest conveni serà vàlid des de l’1 de gener de 2014 fins el 30 de juny de 2016. Durant
aquest període els valors de referència no experimentaran cap variació. El conveni es
podrà renovar si totes dues parts ho desitgen.

Escola...............................

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

El/la director/a

L’alcaldessa
Sra. Montserrat Mundi i Mas

Sant Quirze del Vallès, ... de .................... de 2014”

Segon.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni.
Tercer.Notificar aquest acord a Serveis Urbans Manteniment i Transport de
l’Ajuntament, als centres educatius que participen del conveni i a Serveis Econòmics.

4. Assumptes sobrevinguts

4.1.

Aprovació Bases reguladores i calendari del Premi Dona de Sant Quirze
del Vallès 2015

ANTECEDENTS DE FET
1. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès atorga anualment el premi DONA DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS. Aquest guardó honorífic es lliura en el marc del 8 de març, Dia
internacional de les dones, i té per objectiu reconèixer i visibilitzar socialment el valor del
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treball realitzat per dones que hagin contribuït a millorar la situació de les dones del
municipi en tots els àmbits i a avançar cap a relacions equitatives entre dones i homes.
2. El dia 5 de novembre, la Comissió del Premi Dona es va reunir per acordar les bases i
el calendari que regiran aquest premi per a l’any 2015.
FONAMENTS DE DRET
- 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.- Aprovar el calendari de treball per part de la Comissió és la següent:
18/11/2014: Presentació de les bases i el calendari a JGL
19/11/2014: Inici de la difusió.
20/11/2014 a 3/01/2015: Període de presentació de candidatures.
4/02/2015: Reunió de la comissió per a la valoració de les candidatures i proposta de la
guanyadora.
18/02/2015: Presentació a la comissió informativa de Serveis Personals.
26/02/2015: Presentació de la proposta al Ple
10/03/2015: Acte de lliurament del Premi Dona.
Segon.- Aprovar les Bases reguladores del Premi Dona Sant Quirze 2015, d’acord amb
la redacció següent:
“PREMI DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Sant Quirze del Vallès
PRESENTACIÓ
El premi DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS s’atorga en el marc del 8 de març, Dia
internacional de les dones i té per objectiu reconèixer i visibilitzar socialment el valor del
treball realitzat per dones que hagin contribuït a millorar la situació de les dones del
municipi en tots els àmbits i a avançar cap a relacions equitatives entre dones i homes.
BASES DE PARTICIPACIÓ
1.- Convocatòria.
Aquestes bases tenen per objecte la regulació de la concessió del premi DONA DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès atorga anualment com
a reconeixement públic a una dona del municipi.
El reconeixement DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS té caràcter exclusivament
honorífic.
2.- A qui s’adreça.
El premi DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS s’atorga amb caràcter individual a una
dona resident o que hagi desenvolupat en el poble activitats que impulsin el paper de la
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dona en qualsevol àmbit social, cultural, polític, laboral, educatiu, esportiu, d’investigació
o que hagi contribuït en la defensa de la igualtat entre gèneres, i que sigui susceptible
d’un reconeixement públic.
3 . Presentació de candidatures.
Es poden presentar les candidatures del 20 de novembre de 2014 al 30 de gener de
2015, a qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana municipals.
Per a la concessió del premi és necessari que s’instrueixi l’oportú expedient, en el qual
s’acrediti els mèrits i circumstàncies de la dona que es pretengui reconèixer.
La candidatura pot ser presentada per:
-

La Presidència
Mitjançant una proposició signada per la tercera part dels membres que integren
la Corporació Municipal
Les entitats o institucions locals inscrites al Registre municipal d’Entitats, o
per instància subscrita, si més no, per 50 residents del municipi.

En qualsevol dels supòsits, la proposta haurà d’anar acompanyada d’una valoració
motivada i de les dades sol·licitades en el formulari de proposta de candidatura (Annex
1). Les bases i l´annex es publicaran a la web de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
de la que podran ser descarregats (www.santquirzevalles.cat)
4. Comissió del Premi Dona de Sant Quirze del Vallès.
Les funcions d’aquest òrgan són: redactar i aprovar aquestes bases, acordar i aprovar el
calendari del premi, valorar les propostes presentades i seleccionar la guanyadora, elevar
la proposta seleccionada a l’òrgan municipal competent per a la seva aprovació i
resolució.
La Comissió del Premi Dona estarà integrada per:
President/a:
• Il·lustríssim/a Alcalde/ssa
Vocals:
• Regidor/a d’Igualtat
• Una persona representant de cada grup municipal existent
• Una persona representant de cada grup de dones inscrites en el Registre Municipal.
Secretari/a:
• Tècnic/a d’Igualtat
5. Criteris de valoració de les candidatures.
Aquesta Comissió estudiarà les propostes presentades, i n’elevarà la seleccionada al Ple
de la Corporació per a la seva resolució.
La puntuació màxima serà de 18 punts.
En la puntuació cal tenir en compte:
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1- Mèrits de la premiada
• Rellevància de la seva tasca (4 punts):
1. Àmbit/s en els quals ha realitzat la seva tasca: laboral, social i/o polític,
educació, investigació, cultura i/o esports (2 punts)
-

Un àmbit (1 punt)
Més d’un àmbit (2 punts)

2. Repercussió de la seva tasca en l’avenç cap a l’equitat de gènere (2
punts)
- Amb la seva tasca ha contribuït a impulsar la presència de les dones en
un àmbit masculinitzat o en un àmbit on les dones estan
infrarrepresentades (1 punt)
- Amb la seva tasca ha contribuït a promoure la igualtat entre dones i
homes (1punt)
• Repercussió de la seva tasca al municipi (6 punts):
- Amb la seva tasca ha contribuït a impulsar la presència de les dones en
un àmbit concret al municipi (1.5 punts)
- Amb la seva tasca ha contribuït a promoure la igualtat entre dones i
homes al municipi (2.5 punts)
- la seva tasca ha repercutit en benefici del conjunt del municipi (2 punt)
• Projecció externa de la seva tasca (2 punts).
• Implicació social de la candidata (3 punts):
- Col·labora o és membre d’alguna entitat del municipi promovent la
igualtat entre dones i homes (3 punts)
• Coneixement i representativitat de la persona candidata (3 punts):
- Nombre d’entitats o persones que recolzen la candidatura
De 1 a 2 entitats o de 50 a 74 persones (1 punts)
De 3 o més entitats o a partir de 75 persones (2 punt)
2- Explicació raonada de les entitats o persones impulsores de la candidatura:
Per valorar els mèrits de la candidata es tindrà en compte l’explicació raonada presentada
per les entitats o persones impulsores de la candidatura.
Els/les membres de la Comissió podran sol·licitar a qui hagi presentant les candidatures,
els aclariments i la documentació complementària que creguin oportuna.
El veredicte de la Comissió serà inapel·lable podent declarar desert el premi si es
considera que no hi ha cap candidatura que reuneixi les valoracions descrites per a ser
premiada.
Qualsevol incidència que no prevegin aquestes bases l’haurà de resoldre la Comissió.
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Si la persona guardonada modifica tan profundament la seva conducta que els seus actes
posteriors la fan no mereixedora del guardó, la Corporació pot revocar l’acte de
concessió, amb la instrucció prèvia d’un expedient, que tindrà les mateixes
característiques i garanties que per l’atorgament del premi.
6.- Premi del concurs.
El premi DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, es materialitza en una reproducció en
miniatura, de mides 28.5 cm, de resina amb peu de marbre, de l’obra realitzada per
l’artista local Jaume Cases, anomenada Dona, situada al parc de les Morisques d’aquest
municipi.
7.- Lliurament del premi.
El lliurament del premi DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS es farà en el decurs d’un
acte públic convocat en el marc de la celebració del Dia internacional de les Dones.
L’acte es celebrarà a un espai adequat per a aquest esdeveniment, amb assistència
d’aquelles autoritats i representacions que s’estimin convenients, ateses les
circumstàncies de cada cas.
8- Acceptació de les bases.
La participació en aquest premi suposa la total acceptació de les presents bases.
L’incompliment d'alguna de les condicions requerides suposarà no poder optar al premi
objecte de la convocatòria.
PER A MÉS INFORMACIÓ
Oficina d’Atenció Ciutadana
Plaça de la Vila, 1
Sant Quirze del Vallès
Tel. 937216800
oac@santquirzevalles.cat”
Tercer.- Publicar les presents Bases al tauler d’anuncis i a la web municipal.

4.2.

Aprovació subvencions entitats, exercici 2014

ANTECEDENTS DE FET
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va aprovar en la JGL de data 9 de juliol de 2014
les Bases Reguladores particulars de la convocatòria de subvencions a entitats i
associacions en matèria de serveis a les persones així com les clàusules annexes
corresponents als diferents programes que integren la convocatòria. El període per a la
presentació de sol·licituds es va obrir una vegada publicades les bases al BOP,
concretament va iniciar-se el dia 3 de setembre i va finalitzar el passat 22 de setembre
de 2014.
L’objectiu de la convocatòria és 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,
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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.
Un cop transcorregut el termini de presentació de sol·licituds i d’acord amb el que
s’estableix a les bases, la comissió tècnica qualificadora, en data 12 de novembre ha
redactat l’acta sobre la distribució dels imports.
FONAMENTS DE DRET
Bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions a entitats i associacions
en matèria de serveis a les persones.
Bases generals reguladores de la concessió de subvencions aprovades en sessió
plenària el 26 de maig de 1999.
Articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar les sol·licituds presentades i aprovar els documents comptables de
disposició i obligació de despesa de cada una de les entitats següents, les quals han
justificat correctament les subvencions de 2013, d’acord amb el següent detall:

Programa de suport per a entitats esportives locals (C – 01 -14)

ENTITAT
F.C. Sant Quirze
Unión Deportiva Les Fonts
Club Excursionista Sant Quirze
Club Tennis Taula Sant Quirze
Club Petanca Sant Quirze
Club Rugby Sant Quirze
TOTAL

IMPORT
9.591,16 €
3.621,98 €
3.365,00 €
2.792,36 €
2.023,45 €
829,64 €
22.223,59€

Programa de suport per a esportistes locals (C – 02 – 14)

ESPORTISTA
Carme Garcia i Frontonts
Luis Abadías i Palacín
Ramon Lluis Vilaseca i Lladó en representació de Roger Vilaseca i Monforte
Salvador Reig Adern
Montserrat Paños Martínez
Llorenç Esteve i Viñas en representació de Judit Esteve do Nascimento
Yvette Delgado Perera

IMPORT
318,59 €
318,59 €
392,10 €
147,04 €
269,57 €
245,07 €
220,56 €
l:TTAL 1.911,52 €

Programa de suport per a l’activitat i promoció de la cultural local (C – 03 –14)
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ENTITAT
Associació Cultural Cercle de Cultura
Associació Grup Rialles de SQV
Societat Coral Il·lustració Artística
Associació Cultural Bella Quirze Band
Grup d’Investigació i Història de SQV
Associació cultural Els Fontins
Associació Amics de la Música de SQV
Sant Quirze Té Vida
Diables de Sant Quirze
Atac d’Art
Colla Gegantera de les fonts
Associació Amics i Amigues de Les Fonts
Associació Cultural Els Mandukos
Totals

IMPORT
560 €
3300 €
2200 €
3390 €
1300 €
1000 €
700 €
2450 €
500 €
500 €
600 €
0€
0€
16.500 €

Programa de suport per al foment i promoció de l’activitat veïnal ( C – 04 -14 )

ENTITAT
AV Avinguda Can Pallàs
AV Los Rosales
AV Propietaris de les Fonts
TOTAL

IMPORT
844,39€
1.500€
1.440€
3.784,39€

Programa de suport per a activitats solidàries (C – 06 – 14)
ENTITAT
Ateneu del Món
TOTAL

IMPORT
750€
750€

Programes i activitats per a gent gran (C – 08 – 14)
ENTITAT
Aula d’Extensió Universitària
Casal d’Avis
La Llar de la Gent Gran de Les Fonts
TOTAL

IMPORT
1.800 €
2.250 €
450 €
4.500 €

Segon .- Inadmetre les sol·licituds de l’Associació Cultural els Mandukos, l’Associació
d’Amics i Amigues de les Fonts i la Federació d’Associacions de Veïns segons acta de la
Comissió de Valoració.
Tercer .- Anul·lar les autoritzacions de despeses per aquelles partides i programes en
les quals ha quedat deserta la convocatòria següents: Programa de suport a projectes i
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activitats juvenils, Programa de suport per activitats de salut i Programa de suport per al
foment de la Igualtat.
Quart .Aprovar el document comptable A complement positiu següent: Programa de
suport per a l’activitat i promoció de la cultura local
Cinquè .- Relacionar la forma en que es distribuiran els 24.718,14 euros restants de la
partida pressupostària 1300 3400 4800000 del programa de suport per a entitats
esportives locals (C-01-14) un cop hagin justificat degudament les subvencions de 2013,
d’acord amb el següent detall:
ENTITAT

IMPORT

Sant Quirze Bàsquet Club

8.955,80 €

Club Handbol Sant Quirze

7.051,73 €

AEE IES Sant Quirze

2.994,71 €

Club Patinatge Sant Quirze

2.100,00 €

Club Atlètic Sant Joan

1.396,18 €

Asociación Deportiva Peña Les Fonts

1.244,42 €

Club Escacs Sant Quirze
TOTAL

975,30 €
24.718,14 €

Sisè.- Notificar la present resolució a totes les entitats que han presentat sol·licitud.

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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