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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu.

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’1 d’octubre de 2013.
2. Atorgament gratuïtat quota activitat de ioga
ANTECEDENTS DE FET
1. El 10 de setembre de 2013 la Sra. dades protegides fer la preinscripció a l’activitat
esportiva municipal de ioga B, aconseguint la plaça.
2. El 3 d’octubre de 2013, la tècnica de Benestar Social ha emes un informe en el qual
sol·licita que es tramiti l’exempció de pagament de la quota de l’activitat esportiva de
ioga de la senyora dades protegides.
3. D’acord amb l’informe del coordinador d’Esports de data 3 d’octubre de 2013, del qual
se’n desprèn la proposta d’eximir a la Sra. dades protegides del pagament de la taxa
corresponent.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials sobre la igualtat d’oportunitats.

-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals

-

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.

-

Decret 151/2008, de 29 de juliol, sobre la gestió de les prestacions econòmiques
d’urgència social de caràcter social.

-

Ordenança fiscal 4.11, reguladora de la taxa per la utilització dels béns,
instal·lacions municipals i prestació de serveis d’esports i cursets.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la gratuïtat de la quota de l’activitat de ioga, regulada a la vigent
ordenança fiscal núm. 4.11, a la senyora dades protegides amb DNI dades protegides.
Segon .-

Notificar aquesta resolució als interessats.
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3. Aprovació bases per a la concessió d'ajuts econòmics a les famílies de l'Escola
Bressol Municipal El Patufet, curs 2013-2014
ANTECEDENTS DE FET

1. L’Ajuntament de Sant Quirze, dins de l’àmbit de les seves competències, té l’objectiu
d’assistir i cooperar amb l’escolarització de l’educació infantil de 0 a 3 anys i contribuir a
ajudar als pares i mares dels alumnes d’aquesta franja d’edat, i que estiguin matriculats a
l’escola bressol municipal, amb ajuts econòmics que ajudin a suportar les despeses
econòmiques del cost anyal del curs.
2. Amb aquest objectiu, des del seu inici al curs 2007-2008, l’Ajuntament ha convocat
cada curs les bases que regeixen la concessió d’uns ajuts individuals a les famílies per a
contribuir en les despeses originades per la seva conciliació laboral i familiar.
3. Les bases que s’han elaborat contemplen criteris relacionats amb el nombre de fills, la
tipologia de la família i el seu nivell d’ingressos, així com la consideració d’una
discapacitat reconeguda en l’alumne que assisteix a l’escola bressol.
4. L’Ajuntament de Sant Quirze disposa, en el pressupost del 2013, d’una partida de
Subvencions pels alumnes de l’Escola Bressol Municipal, amb saldo suficient per
atendre les sol·licituds del primer trimestre del curs 2013-2014, atès que els pagaments
es realitzaran per mesos vençuts.
5. Considerant l’informe de la tècnica d’Educació de data 1 d’octubre de 2013
FONAMENTS DE DRET
- Articles 239 a 241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Articles 8 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions,
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les Bases que regeixin la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts
econòmics de caràcter individual a les famílies per al pagament de l’Escola Bressol
Municipal El Patufet, en el curs 2013-2014, segons es detalla a continuació:
“Bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts econòmics,
de caràcter individual a les famílies, destinats a les quotes de la llar d'infants
municipal, en el curs 2013-2014
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Clàusula 1ª. Objecte de la convocatòria.
Constitueix l'objecte d'aquestes bases regular el règim dels ajuts individuals a les
famílies, destinats a les quotes de la llar d'infants municipal.
Clàusula 2ª. Destinataris de l'ajut.
Són beneficiaris dels ajuts els responsables dels infants empadronats a Sant Quirze del
Vallès, que estiguin matriculats a la llar d’infants municipal en el curs 2013-2014, i ho
justifiquin documentalment.
Clàusula 3ª. Criteris de priorització en les concessions d'ajut i bonificacions que
s’aplicaran.
a) Ajuts generals
Les famílies que acreditin no haver tingut en el darrer exercici fiscal liquidat, una renda
familiar superior als llindars màxims que s’estableixen a continuació, en funció del nombre
de membres que integren la unitat familiar i calculat sobre la IRSC (Indicador de Renda
de Suficiència de Catalunya)
Valoració de la situació econòmica
1.- Especificar de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, la seva
situació laboral i econòmica (ingressos fixes o no), la temporalització d’aquesta
situació i els ingressos mensuals.
La renda familiar s’obtindrà per la suma de les bases imposables general i de l’estalvi de
la declaració d’IRPF corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, o les que constin a
l’Agència Tributària. Per dur a terme aquest càlcul es consideren membres computables
el pare i la mare, el tutor o persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans
solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar
la matrícula, o els majors d’edat quan es tracti de persones amb discapacitat.
En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre computable qui no
convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant, tindrà la consideració de membre
computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació i per tant, s’inclouran les
seves rendes en el còmput de la renda familiar.
En els casos on no es pugui documentar els ingressos familiars a través de la renda o del
certificat d’imputacions, s’haurà de presentar una Declaració Responsable acompanyada
de l’informe de Serveis Socials que haurà d’acreditar quins són els ingressos.
De forma excepcional i justificada, quan per causes sobrevingudes al llarg del curs que
suposin un canvi econòmic substancial (situacions d’atur, finalització de prestacions
econòmiques, etc.), les famílies vegin modificada la seva situació de renda, i puguin
acreditar documentalment aquesta nova situació econòmica, hauran de presentar la
documentació per tal que sigui valorada pel Servei d’Educació.
2.- De la suma dels ingressos líquids obtinguts segons les especificacions del punt 1,
restar l’import de la despesa anual en concepte d’habitatge (lloguer i/o hipoteca) en un
màxim de 7.967,73 euros (1 vegada IRSC).

Bonificacions que s’aplicaran sobre la quota mensual en concepte d’ajuts generals:
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Bonificacions a aplicar sobre les quotes
mensuals
Membres
RENDES FAMILIARS
fins a
entre 23903,01 i
entre 31870,01 i
31870,00
39838,00
Unitat Familiar 23903
2 membres
5%
0
0
3 membres
10%
5%
0
4 membres
15%
10%
5%
5 membres
20%
15%
10%
6 membres
25%
20%
15%
Mes de 6
membres
30%
25%
20%

entre 39838,01 i
47806,00
0
0
0
5%
10%
15%

b) Ajuts específics
Per optar a aquests ajuts s’haurà d’acreditar que la família es troba en els casos
següents:
b.1 En cas de família nombrosa o monoparental
L'import dels ajuts, per infant i mes, serà del 20 % de l’import de la quota mensual.
b.2 Alumnes amb discapacitat
L’import dels ajuts serà del 20% de l’import de la quota mensual, pels alumnes que
documentin una discapacitat reconeguda.
b.3 En cas de tenir més d’un fill al centre.
L'import dels ajuts, pel segon o més fills, serà del 25% de l’import de la quota mensual.
L’import total de les bonificacions mensuals aplicades en concepte d’ajuts generals i/o
específiques no podrà excedir del 50% de la quota mensual corresponent.

Clàusula 4ª Pressupost dels ajuts
L’import global dels ajuts no podrà superar la dotació de la partida pressupostària
habilitada a l’efecte, que en tot cas tindrà una dotació màxima de 65.000 €. L’import
mensual de les bonificacions aplicades no podrà excedir dels 5.909 €.
Clàusula 5ª. Incompatibilitats.
Els ajuts regulats a les presents bases són incompatibles amb qualsevol ajut d'un altre
organisme públic o privat, rebut pel mateix concepte.
Clàusula 6ª. Tramitació de les sol·licituds.
6.1. Les sol·licituds individuals les presentaran els representants legals dels infants a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Les sol·licituds s'han de formular en el model
normalitzat establert a tal efecte.
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6.2. La sol·licitud, degudament emplenada, s'ha d'acompanyar amb la documentació
següent:
a) Fotocòpia del llibre de família complet.
b) Fotocòpia del DNI dels pares o tutors.
c) Volant de convivència.
d) Fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental
e) Documentació que acrediti el reconeixement de la discapacitat de l’alumne.
f) Justificant Renda. Exercici 2012.
Clàusula 7ª. Termini per presentar les sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds per aquest curs 2013-14, començarà a partir
del dia següent al de la publicació d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Si al llarg del curs escolar 2013-2014 es produeixen circumstàncies que facin variar les
condicions de l’alumnat i que puguin donar opció a percebre els ajuts objecte de les
presents bases, aquestes hauran de ser comunicades i documentades a l’Ajuntament en
el moment en que es produeixin, per tal d’optar a l’ajut corresponent a partir de la data de
la seva presentació.
Clàusula 8ª. Pagament.
L’Ajuntament comunicarà a l’empresa concessionària de la gestió de l’Escola Bressol
Municipal El Patufet, la relació de famílies que han sol·licitat els ajuts i que han acreditat
complir els criteris de la clàusula 3ª de les presents bases.
L’empresa concessionària realitzarà mensualment la verificació de les dades objecte dels
esmentats ajuts i procedirà a descomptar de l’import mensual vençut de cada rebut, la
quantitat que correspongui, segons queda especificat a la clàusula 3ª de les presents
bases.
Per a rebre els imports descomptats, l’empresa concessionària haurà de justificar davant
de l’ajuntament que les quantitats abonades es destinen a la finalitat per a la qual han
estat concedides.
Per acreditar això se seguirà el següent procediment:
a)
L’empresa concessionària de la gestió de l’Escola Bressol municipal El Patufet
presentarà mensualment la relació d’abonaments mensuals efectuats, certificant
l’assistència dels alumnes a l’Escola Bressol. La no assistència del nen o nena a la llar
d'infants per causes justificades, no fa decaure el dret al cobrament de l'ajut. La no
assistència injustificada i perllongada, en canvi, pot motivar la incoació d'expedient de
revocació per incompliment de la finalitat de l'ajut.
Igualment es tindrà en consideració la incorporació d’un nou membre a la unitat familiar
quan aquest determini la consideració de família nombrosa
b)
Un cop revisada per l’Ajuntament la justificació d'assistència i la relació d’imports
que presenti l’empresa concessionària, s'ordenarà el pagament de les quantitats
efectivament justificades.
c)
El pagament dels ajuts a l’empresa concessionària es liquidarà mensualment a
partir de la recepció de la factura corresponent.
Clàusula 9ª. Règim jurídic.
En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa, serà d'aplicació el
que es disposa als articles 239 a 241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 118 a 129 del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de
13/6/1995, 8 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i també, al RD 87/2006, de 21/07/2006, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei general de subvencions.
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Sant Quirze del Vallès, octubre 2013”
Segon.- Aprovar el document comptable de reserva de crèdit per import de 15.709,00 € a
càrrec de la partida 5103 3210 4720000 de l’exercici de 2013, en concepte de previsió
d’ajuts del primer trimestre del curs 2013-2014.
Tercer.- Aprovar la modificació del formulari (Model C3X402) per la sol·licitud dels ajuts
econòmics regulats per les presents bases.
Quart. Publicar les bases al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i de l’Escola
Bressol Municipal El Patufet.
Cinquè.- Comunicar aquest acord a l’Escola Bressol Municipal, a l’empresa CLECE i als
Serveis Econòmics de l’Ajuntament

4. Aprovació bases per a la concessió d'ajuts econòmics a les famílies de l'Escola
Municipal de Música Can Barra, curs 2013-2014
ANTECEDENTS DE FET
1. El servei municipal de l’Escola Municipal de Música es va iniciar el curs 1986-87.
2. L’Ajuntament de Sant Quirze, dins de l’àmbit de les seves competències, té l’objectiu
d’assistir i cooperar amb l’aprenentatge de la música dels infants del municipi entre els 3 i
els 16 anys i contribuir a ajudar als pares i mares dels alumnes d’aquesta franja d’edat, i
que estiguin matriculats a l’escola municipal de música, amb ajuts econòmics que ajudin
a suportar les despeses econòmiques del cost anyal del curs.
3. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament ha elaborat unes bases que regulin la concessió
d’uns ajuts individuals a les famílies per a contribuir en les despeses originades per la
seva conciliació laboral i familiar.
4. Les bases que s’han elaborat contemplen criteris relacionats amb el nombre de fills, la
tipologia de la família i el seu nivell d’ingressos, així com la consideració d’una
discapacitat reconeguda en l’alumne que assisteix a l’escola de música.
5. L’Ajuntament de Sant Quirze disposa, en el pressupost del 2013, d’una partida de
Subvencions pels alumnes de l’Escola Municipal de Música, amb saldo suficient per
atendre les sol·licituds del primer trimestre del curs 2013-2014, atès que els pagaments
es realitzaran per mesos vençuts.
FONAMENTS DE DRET
- Articles 239 a 241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
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- Articles 8 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions,
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les Bases que regeixin la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts
econòmics de caràcter individual a les famílies per al pagament de l’Escola Municipal de
Música Can Barra, en el curs 2013-2014, segons s’indica a continuació:
“Bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts econòmics,
de caràcter individual a les famílies, destinats a les quotes de la escola municipal
de música, Can Barra, en el curs 2013-2014
Clàusula 1ª. Objecte de la convocatòria.
Constitueix l'objecte d'aquestes bases regular el règim dels ajuts individuals a les
famílies, destinats a les quotes de l’escola municipal de música, Can Barra.
Clàusula 2ª. Destinataris de l'ajut.
Són beneficiaris dels ajuts els responsables dels infants empadronats a Sant Quirze del
Vallès, que estiguin matriculats a l’escola municipal de música, Can Barra en el curs
2013-2014, i ho justifiquin documentalment.
Clàusula 3ª. Criteris de priorització en les concessions d'ajut i bonificacions que
s’aplicaran.
a) Ajuts generals
Les famílies que acreditin no haver tingut en el darrer exercici fiscal liquidat, una renda
familiar superior als llindars màxims que s’estableixen a continuació, en funció del nombre
de membres que integren la unitat familiar i calculat sobre la IRSC (Indicador de Renda
de Suficiència de Catalunya)
Valoració de la situació econòmica
1.- Especificar de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, la seva
situació laboral i econòmica (ingressos fixes o no), la temporalització d’aquesta
situació i els ingressos mensuals.
La renda familiar s’obtindrà per la suma de les bases imposables general i de l’estalvi de
la declaració d’IRPF corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, o les que constin a
l’Agència Tributària. Per dur a terme aquest càlcul es consideren membres computables
el pare i la mare, el tutor o persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans
solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar
la matrícula, o els majors d’edat quan es tracti de persones amb discapacitat.
En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre computable qui no
convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant, tindrà la consideració de membre
computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació i per tant, s’inclouran les
seves rendes en el còmput de la renda familiar.
En els casos on no es puguin documentar els ingressos familiars a través de la renda o
del certificat d’imputacions, s’haurà de presentar una Declaració Responsable
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acompanyada de l’informe de Serveis Socials que haurà d’acreditar quins són els
ingressos.
De forma excepcional i justificada, quan per causes sobrevingudes al llarg del curs que
suposin un canvi econòmic substancial (situacions d’atur, finalització de prestacions
econòmiques, etc.), les famílies vegin modificada la seva situació de renda, i puguin
acreditar documentalment aquesta nova situació econòmica, hauran de presentar la
documentació per tal que sigui valorada pel Servei d’Educació.
2.- De la suma dels ingressos líquids obtinguts segons les especificacions del punt 1,
restar l’import de la despesa anual en concepte d’habitatge (lloguer i/o hipoteca) en un
màxim de 7.967,73 euros (1 vegada IRSC).

Bonificacions que s’aplicaran sobre la quota mensual en concepte d’ajuts generals:

Bonificacions a aplicar sobre les quotes
mensuals
Membres
RENDES FAMILIARS
fins a
entre 23903,01 i
entre 31870,01 i
Unitat Familiar 23903
31870,00
39838,00
2 membres
5%
0
0
3 membres
10%
5%
0
4 membres
15%
10%
5%
5 membres
20%
15%
10%
6 membres
25%
20%
15%
Mes de 6
membres
30%
25%
20%

entre 39838,01 i
47806,00
0
0
0
5%
10%
15%

b) Ajuts específics
Per optar a aquests ajuts s’haurà d’acreditar que la família es troba en els casos
següents:
b.1 En cas de família nombrosa o monoparental
L'import dels ajuts, per infant i mes, serà del 20 % de l’import de la quota mensual.
b.2 Alumnes amb discapacitat
L’import dels ajuts serà del 20% de l’import de la quota mensual, pels alumnes que
documentin una discapacitat reconeguda.
b.3 En cas de tenir més d’un fill al centre.
L'import dels ajuts, pel segon o més fills, serà del 25% de l’import de la quota mensual.
L’import total de les bonificacions mensuals aplicades en concepte d’ajuts generals i/o
específiques no podrà excedir del 50% de la quota mensual corresponent.
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Clàusula 4ª. Pressupost dels ajuts
L’import global dels ajuts no podrà superar la dotació de la partida pressupostària
habilitada a l’efecte, que en tot cas tindrà una dotació màxima de 35.000 €. L’import
mensual de les bonificacions aplicades no podrà excedir dels 3.182 €
Clàusula 5ª. Incompatibilitats.
Els ajuts regulats a les presents bases són incompatibles amb qualsevol ajut d'un altre
organisme públic o privat, rebut pel mateix concepte.
Clàusula 6ª. Tramitació de les sol·licituds.
6.1. Les sol·licituds individuals les presentaran els representants legals dels alumnes a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Les sol·licituds s'han de formular en el model
normalitzat establert a tal efecte.
6.2. La sol·licitud, degudament emplenada, s'ha d'acompanyar amb la documentació
següent:
a) Fotocòpia del llibre de família complet
b) Fotocòpia del DNI dels pares o tutors
c) Volant de convivència
d) Fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental
e) Documentació que acrediti el reconeixement de la discapacitat de l’alumne
f) Justificant Renda. Exercici 2012.

Clàusula 7ª. Termini per presentar les sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds per aquest curs 2013-14, començarà a partir
del dia següent al de la publicació d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Si al llarg del curs escolar 2013-2014 es produeixen circumstàncies que facin variar les
condicions de l’alumnat i que puguin donar opció a percebre els ajuts objecte de les
presents bases, aquestes hauran de ser comunicades i documentades a l’Ajuntament en
el moment en que es produeixin, per tal d’optar a l’ajut corresponent a partir de la data de
la seva presentació.
Clàusula 8ª. Pagament.
L’Ajuntament comunicarà a l’empresa concessionària de la gestió de l’escola municipal
de música, Can Barra, la relació de famílies que han sol·licitat els ajuts i que han
acreditat complir els criteris de la clàusula 3ª de les presents bases.
L’empresa concessionària realitzarà mensualment la verificació de les dades objecte dels
esmentats ajuts i procedirà a descomptar de l’import mensual vençut de cada rebut, la
quantitat que correspongui, segons queda especificat a la clàusula 4ª de les presents
bases.
Per a rebre els imports descomptats, l’empresa concessionària haurà de justificar davant
de l’ajuntament que les quantitats abonades es destinen a la finalitat per a la qual han
estat concedides.
Per acreditar això se seguirà el següent procediment:
a) L’empresa concessionària de la gestió de l’Escola Municipal de Música, Can Barra,
presentarà mensualment la relació d’abonaments mensuals efectuats, certificant
l’assistència dels alumnes a l’Escola Municipal de Música. La no assistència del nen o
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nena a l’escola per causes justificades, no fa decaure el dret al cobrament de l'ajut. La
no assistència injustificada i perllongada, en canvi, pot motivar la incoació d'expedient
de revocació per incompliment de la finalitat de l'ajut.
Igualment es tindrà en consideració la incorporació d’un nou membre a la unitat
familiar quan aquest determini la consideració de família nombrosa
b) Un cop revisada per l’Ajuntament la justificació d'assistència i la relació d’imports que
presenti l’empresa concessionària, s'ordenarà el pagament de les quantitats
efectivament justificades.
c) El pagament dels ajuts a l’empresa concessionària es liquidarà mensualment a partir
de la recepció de la factura corresponent.
Clàusula 9ª. Règim jurídic.
En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa, serà d'aplicació el
que es disposa als articles 239 a 241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 118 a 129 del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de
13/6/1995, 8 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i també, al RD 87/2006, de 21/07/2006, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei general de subvencions.
Sant Quirze del Vallès, octubre 2013”
Segon.- Aprovar el document comptable de reserva de crèdit per import de 8.459,00 € a
càrrec de la partida 5102 3240 4720000 de l’exercici de 2013, en concepte de previsió
d’ajuts del primer trimestre del curs 2013-2014.
Tercer. Publicar les bases al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i de l’Escola
Municipal de Música Can Barra.
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Escola Municipal de Música Can Barra, al Centre
d’Educació Musical i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament

5. Llicència d’obra major, Exp. Núm. OMA2013/000016, per reforma i ampliació
d'habitatge unifamiliar aïllat
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 2 d'agost de 2013, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística (N.RGE. 2013009017) per a reforma i ampliació
d'habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat a dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 03/10/2013 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades a l’informe tècnic, amb les condicions fixades següents:
“La qualificació urbanística és Cases aïllades, Parcel·les petites (clau 3a), segons el
vigent Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament per resolució de la Comissió
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d’Urbanisme de Barcelona del dia 22 de març de 2000 i publicada al diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya del dia 11 de maig de 2000. Les normes urbanístiques del
Pla General es van publicar, en compliment de la resolució de la Comissió Territorial
d’urbanisme de Barcelona de 22 de setembre de 2005, al diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de l’11 de gener de 2006.
El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic i d’execució
s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.
1. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics
afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està situada la
parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 650,00 €., a retornar prèvia
inspecció dels serveis tècnics municipals.
Si la parcel·la no disposa de connexió idònia a la xarxa general de clavegueram, la
nova connexió s’haurà d’incloure en la documentació del projecte asbuild de l’obra i
haurà de complir les següents condicions: 1. Sempre que sigui possible la connexió
serà a la part mes baixa de la xarxa de clavegueram i mai el tub secundari s’introduirà
en el principal. 2. A la memòria es farà constar el material de la connexió, definir el
diàmetre de la connexió, les capes de compactació (el reblert de a rasa s’executarà
amb material granular de tot-u-natural compactat al 98 % del PM), el tall de l’asfalt
s’executarà amb disc i es reposarà el paviment de la calçada en un franja de 1 m. a
banda i banda del tub i de l’amplada de tot el carrer en el tram afectat. 3. Durant
l’execució de les obres de connexió del clavegueram caldrà garantir la circulació
rodada i de vianants, caldrà disposar de les corresponents proteccions i
senyalitzacions segons el previst per l’estudi de seguretat i el pla de seguretat aprovat
i d’acord amb la policia local.
2. D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, s’ha establert una fiança municipal que s’ha de dipositar quan s’obté la
llicència d’obres, de 150,00 euros.
El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra, els
certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest certificat
serà necessari per al retorn de la fiança municipal.

2. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la
tanca de protecció de l’obra, les bastides o els contenidors que ocupin la via publica,
indicant els passos previstos per vianants i la senyalització necessària per vehicles,
en el cas d’envair la calçada del carrer. (Aquestes indicacions hauran de quedar
recollides en el Pla de Seguretat ). Durant la realització de les obres, s’hauran de
mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de precaució;
observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i
tapament de rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les
altres disposicions de policia aplicables.
3. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers d’acord
amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals
3. Considerant l’informe jurídic de data 07/10/2013.
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FONAMENTS DE DRET
- Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat
mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, sent d’aplicació a aquest efecte l’article 79 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, estableix que
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de
transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o
d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es manifesta l’article 234 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- L’apartat 2.b) de l’esmentat article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina
que resten subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis,
construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix
l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, l’article 3 del
Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2013/000016 a dades protegides per
a Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat a dades protegides d’aquest municipi
amb subjecció a les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se li uneix
com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, dos anys per a acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i
divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el termini per a iniciar
o executar l’obra, la llicència caducarà.
Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
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Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201340113 / 0

Concessió de Plaques i patents

201340114 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

355,76 €

201340115 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Setè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

6. Exp. 38/12. Modificació llicència municipal d'activitat per activitat
d'emmagatzematge i transferència de residus al c/. Empordà, 3. Concessió
Pròrroga per acabar les mesures correctores requerides i estimació recurs
reposició
ANTECEDENTS DE FET
Per acord de la Junta de Govern Local de data 23 d’abril de 2013 es va atorgar la
Modificació de la llicència ambiental a la mercantil CONSENUR, S.A., per la instal·lació
d’una activitat de magatzem i centre de transferència de residus, ja instal·lada i amb
llicència, exp. 44/06 i 36/94, ubicada al carrer Empordà, 3, d’aquest municipi, i es
notificava la resolució, requerint a la mercantil a presentar un certificat tècnic acreditatiu
de què la instal·lació s’ha efectuat de conformitat amb el projecte aprovat i amb
compliment de les mesures correctores imposades en la concessió de la llicència de
modificació, i sol·licitant la realització del control inicial d’activitat, entre altres
disposicions.
En data 5 de juny de 2013, la Sra. dades protegides, en qualitat d’apoderada de
CONSENUR, S.L., sol·licita una pròrroga de 3 mesos
per poder presentar la
documentació requerida i poder realitzar el control inicial de l’activitat, anunciant la
interposició de recurs de reposició contra la resolució atorgant la modificació de la
llicència.
En data 11 de juny de 2013, l’enginyer municipal informa favorablement dita pròrroga.
En data 14 de juny de 2013, mitjançant correu administratiu, CONSENUR, S.L.,
mitjançant la seva apoderada, interposa Recurs de Reposició contra l’acord de la Junta
de Govern Local que atorgava la modificació de la llicència ambiental, demanant la
reposició del punt primer de la resolució recorreguda, eliminant la referència a que el
període màxim de permanència dels residus sigui de 24 hores, i substituir-la per la
determinació de l’apartat 8.2 de l’informe integrat de la llicència vigent.
En data 4 de juliol de 2013, l’enginyer municipal informa favorablement l’admissió del
recurs de reposició per les mateixes raons esgrimides per la recurrent.
Considerant l’informe favorable de la TAG assessora jurídica, de data 30 de juliol de
2013.
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FONAMENTS DE DRET
En relació a l’ampliació de termini sol·licitat, l’article 49 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu
Comú, és possible prorrogar els terminis administratius a sol·licitud de l’interessat, per
causa motivada i sense perjudici de tercer, però l’ampliació de termini no pot superar la
meitat del termini concedit inicialment. Per tant, la pròrroga solament pot atorgar-se per
15 dies comptadors des de la recepció de la resolució.
En segon lloc, i respecte al recurs de reposició, aquest ha de ser estimat, atès que el
mateix tècnic municipal en el seu informe reconeix que la mateixa llei és la que indica les
condicions d’emmagatzematge dels residus, i, per tant, ha de quedar sense efecte dita
condició imposada en el seu informe.
Atesos els articles 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, amb la incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003,
de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local; i el cartipàs
municipal vigent.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar la pròrroga sol·licitada del termini per presentar el certificat tècnic de
compliment de les condicions de la llicència de modificació atorgada, per un màxim de 15
dies des de la recepció de la resolució.
Segon.- Estimar el recurs de reposició interposat per la Sra. dades protegides i disposar
que la gestió i l’emmagatzematge de residus sanitaris del grup III i IV s’hauria d’adequar a
allò establert als articles 5 i 8 del Decret 27/1999., de 9 de febrer, de la gestió de residus
sanitaris.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat.

7. Acceptació de la subvenció per a l"Estudi de millora de la intersecció entre els
carrers Estrella, Passeig de la Bòvila i accés a C-58 (Sant Quirze Sud)" - Catàleg
2013 Diputació de Barcelona
ANTECEDENTS DE FET
1. La Diputació de Barcelona va oferir el Catàleg de suport als serveis i activitats locals
2013, adreçat als ens adherits al Protocol General de la Xarxa de Governs Local 20122015.
2. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va presentar en data 24 d’abril de 2013
sol·licitud de recurs “Estudi de millora de la intersecció entre els carrers Estrella, Passeig
de la Bòvila i accés a l’autopista C-58 (Sant Quirze sud)”, mitjançant el formulari establert
i acompanyat per informe tècnic.
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3. En data 1 d’octubre de 2013, i amb números de registre d’entrada 2013011083 i
201311084 , es va rebre notificació de l’acceptació del recurs sol·licitat, amb informació
del seu finançament, que és el següent:

Actuació

Tipus
de
suport

Anualitat

Import
estimat
projecte

Aportació
Ajuntament

Aportació
Diputació

Estudi de millora de la
intersecció entre els carrers
Estrella, Pg. de la Bòvila i
accés a C-58 (Sant Quirze
sud),

Tècnic

2013

10.000,00 €

2.000,00 €

8.000,00 €

4. L’acceptació d’aquesta subvenció resta condicionada a que l’Ajuntament presenti la
documentació següent:


Certificat de l’Interventor de disponibilitat de recursos aportats per al finançament
de l’estudi, segons model de la Diputació de Barcelona



Conformitat de les clàusules de compromís de l’ajuntament i de la Diputació de
Barcelona, annexades a la notificació.

FONAMENTS DE DRET
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció donada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; RD 2568/1986, de 26 de novembre, por el que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals;
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim local de Catalunya.
Resolució d'Alcaldia número 2013002083, de 6 de setembre.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Acceptar el recurs “Estudi de millora de la intersecció entre els carrers Estrella, Pg.
de la Bòvila i accés a l’autopista C-58 (Sant Quirze sud)”, en el marc del Catàleg de
suport als serveis i les activitats locals 2013:

Actuació

Tipus
de
suport

Anualitat

Import
estimat
projecte

Aportació
Ajuntament

Aportació
Diputació

Estudi de millora de la
intersecció entre els carrers
Estrella, Psg. de la Bòvila i
accés a C-58 (Sant Quirze
sud),

Tècnic

2013

10.000,00 €

2.000,00 €

8.000,00 €

Segon. Declarar que:
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1. L’Ajuntament assumeix les obligacions següents:
a)
Aportar tota aquella documentació que pugui ser d’interès per a la redacció de
l’estudi, i que estigui a l’abast de l’ajuntament, com per exemple:







Dades d’ubicació de serveis afectats
Dades de planejament urbanístic vigent
Dades cadastrals i estructura de la propietat de la zona d’estudi
Dades d’inventari dels bens municipals a la zona d’estudi
Antecedents històrics i estudis previs redactats per l’ajuntament
Cartografia i topografia necessària per redactar l’estudi

b)
Quan sigui necessària la difusió pública, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
preveurà la presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial.
L’opció de la marca s’aplicarà amb caràcter general d’acord amb la normativa aprovada
per la Direcció de Comunicació de la Diputació. Per obtenir la marca corporativa de la
Diputació i els criteris de la seva aplicació caldrà consultar el lloc
www.diba.cat/comunicació

2. En relació al règim de lliurament de treballs :
a)
La Diputació lliurarà els treballs amb caràcter definitiu com a màxim dintre d’un
mes següent a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari.
b)

A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.

c)
L’ajuntament haurà de presentar el formulari de “Recepció de recursos de Catàleg
2013 – Recepció de plans, projectes i informes” (https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/fitxaC600.asp) degudament emplenat com a màxim en el termini de 3
mesos, comptat a partir de la data de recepció, per part de l’Ajuntament, del lliurament
definitiu. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el formulari esmentat, el
treball s’entendrà recepcionat tàcitament.
3. En relació a les condicions de cofinançament de l’actuació:
a)
La Diputació notificarà a l’Ajuntament l’adjudicació dels contractes i emetrà la
liquidació corresponent, per tal que aquest procedeixi a transferir a la Diputació,
mitjançant ingrés en el seu compte general C/C/C 2013-0646-14-0200127175, en el
termini d’un mes, a comptar des de la data de recepció de la liquidació, l’import
corresponent a l’aportació municipal.
b)
En el cas que el cost final del projecte o actuació tingui alguna variació respecte
del seu pressupost inicial, el seu finançament s’ajustarà d’acord amb els percentatges
que figuren en l’escrit.
c)
En el cas que l’Ajuntament no transferís a la Diputació l’import corresponent al
percentatge de finançament assumit, es procedirà a compensar l’import no ingressat amb
altres ajuts que l’Ajuntament rebi en el marc del Pla de concertació.
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4. En relació a possibles modificacions:
a)
En cas d’impossibilitat de complir amb els terminis d’execució i/o justificació
previstos, l’Ajuntament haurà de comunicar-ho al centre gestor.
b)
En el supòsit que un cop concedit un ajut, l’Ajuntament manifesti que s’ha produït
un canvi en l’actuació objecte d’aquest ajut, podrà sol·licitar que es modifiqui per tal que
s’estudiï la possibilitat de la seva admissió.
c)
Les modificacions anteriors tindran caràcter excepcional i requeriran sol·licitud
raonada i degudament motivada per part de l’Alcaldessa, presentada a la Diputació com
a molt tard un mes abans de la finalització del període d’execució.

Tercer. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, juntament amb el certificat
de l’Interventor municipal.

8. Bases reguladores específiques per a la constitució, mitjançant procés selectiu,
una borsa de treball per a la realització de treballs temporals, substitucions i
interinitats de personal auxiliar administratiu.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les BASES REGULADORES específiques per a la constitució,
mitjançant procés selectiu, una borsa de treball per a la realització de treballs temporals,
substitucions i interinitats de personal auxiliar administratiu, en els termes següents:
«1. Objecte de la convocatòria
La convocatòria té per objecte constituir, mitjançant procés selectiu, una borsa de treball
per a la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats de personal auxiliar
administratiu, per cobrir necessitats del servei urgents i inajornables d’acord amb les
limitacions establertes per l’article 23 apartat Dos de la LPGE 2013.
2. Condicions del lloc de treball i retribucions
a) Les funcions pròpies del lloc de treball són les següents:
- Donar suport administratiu bàsic a la unitat o servei d’adscripció.
- Ordenar, fotocopiar, escanejar i arxivar documentació.
- Introduir informació en bases de dades.
- Atenció i informació de la unitat o servei d’adscripció.
- Altres de naturalesa anàloga.
b) El règim de jornada i horaris s’adequarà a les necessitats del servei i s’aplicarà
conforme a les previsions recollides en el contracte o nomenament i d’acord amb el Pacte
de Condicions i/o Conveni Col·lectiu del personal de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès. Les contractacions temporals i els nomenaments interins podran ser a temps
parcial
c) Les retribucions mensuals del lloc de treball seran: sou base C2, complement de destí
nivell 14, complement específic 616,34 euros.
3. Requisits específics dels aspirants
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Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits
següents:
a) Tenir ciutadania espanyola, sense perjudici del que preveu l'art. 57 de l'Estatut Bàsic
dels Empleats Públics sobre l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres Estats.
b) Tenir un títol de graduat en educació secundària obligatòria, equivalent o superior.
c) Haver complert 16 anys i no haver superat l'edat de la jubilació forçosa.
d) Tenir la capacitat funcional per al normal exercici de les tasques pròpies del lloc de
treball descrites a la base 2a.
e) Acreditar tenir els coneixements de català de nivell de suficiència (C), equivalent o
superior.
f) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar
documentalment uns coneixements de la llengua castellana mitjançant una de les tres
opcions següents:
 Haver cursat la primària, la secundària o el batxillerat a Espanya.
 Disposar del diploma d'espanyol (nivell superior) que estableix el Reial Decret
1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti
haver superat totes les proves dirigides a obtenir-lo.
 Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials
d'idiomes.
g) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les
Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les
Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta especial per a treballs o
càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per
a exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral,
en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'altre Estat, no
trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció
disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes
l’accés a la funció pública.
4. Presentació d'instàncies
Les persones aspirants a prendre part a la convocatòria hauran de fer-ho constar
mitjançant model normalitzat establert a tal efecte i que es pot trobar en format paper a
l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Pl. de la Vila, 1. Sant Quirze del Vallès) o descarregar de la
pàgina web municipal www.santquirzevalles.cat.
Les sol·licituds han d'anar acompanyades de:
 Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor.
 Justificació de l’abonament de les taxes corresponents.
 Fotocòpia o certificat de la titulació requerida a la base 3.b).
 Fotocòpia del certificat acreditatiu dels coneixements de català de nivell de
suficiència (C), equivalent o superior.
 Fotocòpia, en cas de persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola, de
la certificació de coneixements superiors de castellà.
 Currículum professional i acadèmic. Les titulacions, certificats, carnets o altres
mèrits que es facin constar al currículum, hauran de ser acreditats
documentalment.
Les persones aspirants que participin en aquest procés selectiu donaran consentiment al
tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la
convocatòria i en la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.
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El termini per a la presentació d'instàncies comptarà fins a 20 dies naturals a partir de
l'endemà de la data de la publicació de l'anunci de la present convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
La taxa per drets d’examen d’aquesta convocatòria, d’acord amb l’ordenança fiscal, és de
5,16 euros. No obstant això, resten exempts les persones aspirants que es trobin en
situació de desocupació i que no percebin cap prestació econòmica, segons certificat
expedit per l’oficina del servei d’ocupació corresponent, o bé persones que acreditin una
discapacitat igual o superior al 33 per cent, mitjançant certificat emès per la institució
competent.
5. Admissió de les persones aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, la regidora delegada de Serveis
Interns dictarà resolució en el termini màxim d'un mes declarant aprovada la llista
d'admesos i exclosos i la designació dels membres del tribunal qualificador, titulars i
suplents segons la composició establerta a les presents bases.
En aquesta resolució assenyalarà la data, l'hora i el lloc de començament de les proves i
la composició del tribunal.
6. Tribunal qualificador
El Tribunal Qualificador, que es constituirà per valorar el procés selectiu, estarà integrat
per un president/a, tres vocals i un/a secretari/ària, membres de la plantilla municipal de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, pertanyent a grups de titulació igual o superior al
de la convocatòria. El/la secretari/ària, actuarà amb veu i sense vot.
Podrà assistir en el desenvolupament del procés selectiu un membre designat per la
representació del personal de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que actuarà amb
veu però sense vot.
7. Procés selectiu
a) Prova de coneixements
Aquesta prova consistirà en respondre un qüestionari tipus test, de 40 preguntes amb 3
respostes alternatives, sobre el temari annex aquestes bases i coneixements propis del
lloc a proveir, en un temps màxim de 60 minuts.
La prova és eliminatòria. La puntuació màxima de la prova serà de 10 punts i per superarla caldrà obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts.
b) Entrevista
El tribunal qualificador realitzarà una entrevista personal a les 20 primeres persones
aspirants que hagin superat la fase anterior.
L’entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions vinculades a
les funcions pròpies del lloc de treball i respecte de l’experiència professional, formació
acadèmica i professional, per valorar l’adequació de les persones aspirants a les
condicions i característiques del lloc de treball.
Aquesta prova no és eliminatòria i la puntuació màxima serà de 5 punts.
8. Constitució de la borsa de treball
Acabada la qualificació, les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu, en
ordre de puntuació, conformaran una borsa de treball per a realització de treballs
temporals, substitucions i interinitats com a auxiliar administratiu/va.
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La crida a les persones de la borsa, seguirà l'ordre de prelació establert però haurà de
tenir en compte les següents condicions:
- Idoneïtat de l'aspirant al lloc concret a cobrir.
- Disponibilitat per cobrir el lloc.
- Priorització de les persones en situació d'atur respecte de les ocupades.
El rebuig de dues ofertes de contracte o nomenament en un període de 6 mesos
comportarà que la persona aspirant decaigui definitivament de la borsa.
9. Supletorietat.
En tot allò no previst en aquestes bases, s'aplicaran les bases reguladores generals per a
l’ ingrés a la plantilla de personal municipal aprovades el 16 de febrer de 2009 per la
Junta de Govern Local (Butlletí Oficial de la Província núm. 60 de data 11/03/09).

ANNEX 1: TEMARI
Tema 1. Constitució. Drets i garanties constitucionals
Tema 2. Institucions estatals i organització territorial de l'Estat
Tema 3. L'Estatut d'autonomia de Catalunya
Tema 4. Administració local. Organització. Títol IV, capítol 1 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Tema 5. Administració local. Competències. Títol IV, capítol 2 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Tema 6. L'acte administratiu
Tema 7. El procediment administratiu
Tema 8. Els contractes del sector públic
Tema 9. Personal al servei de les administracions públiques. Títol II i III de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic. Classes de personal. Drets i deures.
Tema 10. Les administracions públiques i la societat de la informació. Protecció de dades
de caràcter personal.
Tema 11. Els documents administratius
Tema 12. Coneixement de Sant Quirze del Vallès.
Guia d’estudi:
Els temes 1 2 3 6 7 8 10 i 11 coincideixen amb els que es poden consultar a la web de
l’Escola de l’Administració Pública:
www.eapc.cat (a Publicacions > Temaris > Administració General > Cos auxiliar
d’administració).
El temes 4 i 5 es poden consultar a:
http://municat.gencat.cat/upload/normativa/decret_legislatiu_2_2003.pdf
El tema 9 es pot consultar a:
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/EBEP.pdf
El tema 12 es pot consultar a:
http://www.santquirzevalles.cat (a l’apartat Coneix SQV) »
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9. Bases reguladores específiques per a la constitució, mitjançant procés selectiu,
una borsa de treball per a la realització de treballs temporals, substitucions i
interinitats de personal d'oficis.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les BASES REGULADORES específiques per a la constitució,
mitjançant procés selectiu, una borsa de treball per a la realització de treballs temporals,
substitucions i interinitats de personal d’oficis, en els termes següents:
«1. Objecte de la convocatòria
La convocatòria té per objecte constituir, mitjançant procés selectiu, una borsa de treball
per a la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats de personal d’oficis,
per cobrir necessitats del servei urgents i inajornables d’acord amb les limitacions
establertes per l’article 23 apartat Dos de la LPGE 2013.
2. Condicions del lloc de treball i retribucions
El règim de jornada i horaris s’adequarà a les necessitats del servei, podrà comportar
torns de tarda i/o torns de treball en cap de setmana i s’aplicarà conforme a les previsions
recollides en el contracte i d’acord amb l’Acord de Condicions i/o Conveni Col·lectiu del
personal de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Les contractacions podran ser a
temps parcial.
Les retribucions mensuals del lloc de treball seran: sou base del Grup Professional,
complement de destí d’entrada nivell 10, complement específic 767,79 euros.
3. Requisits específics dels aspirants
Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits
següents:
h) Tenir ciutadania espanyola, sense perjudici del que preveu l'art. 57 de l'Estatut Bàsic
dels Empleats Públics sobre l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres Estats.
i) Haver complert 16 anys i no haver superat l'edat de la jubilació forçosa.
j) Tenir la capacitat funcional per al normal exercici de les tasques pròpies del lloc de
treball a proveir.
k) Tenir el permís de conduir de tipus B.
l) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar
documentalment uns coneixements superiors de la llengua castellana mitjançant una
de les tres opcions següents:
 Haver cursat la primària, la secundària o el batxillerat a Espanya.
 Disposar del diploma d'espanyol (nivell superior) que estableix el Reial Decret
1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti
haver superat totes les proves dirigides a obtenir-lo.
 Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials
d'idiomes.
m) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les
Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les
Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta especial per a treballs o
càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per
a exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral,
en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'altre Estat, no
trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció
disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes
l’accés a la funció pública.
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4. Presentació d'instàncies
Les persones aspirants a prendre part a la convocatòria hauran de fer-ho constar
mitjançant model normalitzat establert a tal efecte i que es pot trobar en format paper a
l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Pl. de la Vila, 1. Sant Quirze del Vallès) o descarregar de la
pàgina web municipal www.santquirzevalles.cat.
Les sol·licituds han d'anar acompanyades de:
 Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor.
 Justificació de l’abonament de les taxes corresponents.
 Fotocòpia del permís de conduir de classe B, en vigor.
 Fotocòpia, en cas de persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola, de
la certificació de coneixements de castellà.
 Currículum professional i acadèmic. Les titulacions, certificats, carnets o altres
mèrits que es facin constar al currículum, hauran de ser acreditats
documentalment.
Les persones aspirants que participin en aquest procés selectiu donaran consentiment al
tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la
convocatòria i en la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.
El termini per a la presentació d'instàncies comptarà fins a 20 dies naturals a partir de
l'endemà de la data de la publicació de l'anunci de la present convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
La taxa per drets d’examen d’aquesta convocatòria, d’acord amb l’ordenança fiscal, és de
5,16 euros. No obstant això, resten exempts les persones aspirants que es trobin en
situació de desocupació i que no percebin cap prestació econòmica, segons certificat
expedit per l’oficina del servei d’ocupació corresponent, o bé persones que acreditin una
discapacitat igual o superior al 33 per cent, mitjançant certificat emès per la institució
competent.
5. Admissió de les persones aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, la regidora delegada de Serveis
Interns dictarà resolució en el termini màxim d'un mes declarant aprovada la llista
d'admesos i exclosos i la designació dels membres del tribunal qualificador, titulars i
suplents segons la composició establerta a les presents bases.
En aquesta resolució assenyalarà la data, l'hora i el lloc de començament de les proves i
la composició del tribunal.

6. Tribunal qualificador
El Tribunal Qualificador, que es constituirà per valorar el procés selectiu, estarà integrat
per un president/a, tres vocals i un/a secretari/ària, membres de la plantilla municipal de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. El/la secretari/ària, actuarà amb veu i sense vot.
Podrà assistir en el desenvolupament del procés selectiu un membre designat per la
representació del personal de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que actuarà amb
veu però sense vot.
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7. Procés selectiu
a) Prova de coneixements
Aquesta prova consistirà en respondre un qüestionari tipus test, de 40 preguntes amb 3
respostes alternatives, sobre coneixements propis del lloc de treball a proveir, en un
temps màxim de 60 minuts.
La prova és eliminatòria. La puntuació màxima de la prova serà de 10 punts i per superarla caldrà obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts.
b) Entrevista
El tribunal qualificador realitzarà una entrevista personal a les 20 primeres persones
aspirants que hagin superat la fase anterior.
L’entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions vinculades a
les funcions pròpies del lloc de treball i respecte de l’experiència professional, formació
acadèmica i professional, per valorar l’adequació de les persones aspirants a les
condicions i característiques del lloc de treball.
Aquesta prova no és eliminatòria i la puntuació màxima serà de 5 punts.

8. Constitució de la borsa de treball
Acabada la qualificació, les 20 primeres persones aspirants que hagin superat el procés
selectiu, en ordre de puntuació, conformaran una borsa de treball per a realització de
treballs temporals, substitucions i interinitats com a oficial/a d’oficis de 2a categoria.
La crida a les persones de la borsa, seguirà l'ordre de prelació establert però s’haurà de
tenir en compte les següents condicions:
- Idoneïtat de l'aspirant al lloc a cobrir.
- Disponibilitat per cobrir el lloc.
- Priorització de les persones en situació d'atur respecte de les ocupades.
El rebuig de dues ofertes de contracte en un període de 6 mesos comportarà que la
persona aspirant decaigui definitivament de la borsa.
9. Supletorietat.
En tot allò no previst en aquestes bases, s'aplicaran les bases reguladores generals per a
l’ ingrés a la plantilla de personal municipal aprovades el 16 de febrer de 2009 per la
Junta de Govern Local (Butlletí Oficial de la Província núm. 60 de data 11/03/09).

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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