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
oposició a través dels tràmits relacionats www.santquirzevalles.cat
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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
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Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
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 actes
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 15 d’octubre de
2013.
2. Acceptació del recurs material en la realització de serveis i activitats de la
Diputació de Barcelona
ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 21 de març de 2013, va
aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el
Catàleg de serveis 2013, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de
recursos.
Des de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i mitjançant decret
de data 3 de setembre de 2013, es va aprovar l’actuació de Grups de suport emocional i
ajuda mútua, en el marc del Règim regulador del Catàleg de serveis 2013 del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”, i aprovació i adjudicació del contracte que se’n deriva.
FONAMENTS DE DRET
Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”
Règim regulador del Catàleg de serveis 2013
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar el recurs material d’actuació de Grups de suport emocional i ajuda
mútua en l’àmbit d’atenció domiciliària, dependència i suport a persones cuidadores.

3. Aprovar vigència criteris subvencions transport adaptat
ANTECEDENTS DE FET
Atès que el 19 de juliol de 2011 es van aprovar per Junta de Govern Local els criteris
d’aplicació per a concedir les subvencions de transport adaptat que gestiona el Servei de
Benestar i Família i que són declarades d’interès social.
Atès que no es va determinar la vigència d’aquests criteris.
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FONAMENTS DE DRET
Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials.
Bases de distribució de subvencions destinades al transport adaptat per sla municipis
menors de 50.000 habitants de la comarca aprovades el 9 de desembre de 2010.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar l’establiment d’una vigència de dos anys (2013-2014) dels criteris
d’aplicació per a concedir les subvencions de transport adaptat que gestiona el Servei de
Benestar i Família i que són declarades d’interès social.

4. Aprovació dels procediments validats per la Comissió de Gestió Informativa i
Tràmits
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el procediment municipal, junt amb la seva documentació degudament
complementada i validada pels membres de la Comissió de Gestió Informativa i
Tramitació Municipal (CGITM), que es detalla a continuació:
Serveis a les Persones
C3X405 Ajuts econòmics individuals per al pagament de l’Escola Municipal de Música
Can Barra.
Segon.- Aprovar la vinculació dels tràmits dins del Manual de Procediments i en el catàleg
de tràmits de la pàgina i seu electrònica corporativa (https://seu.santquirzevalles.cat).
Tercer.- Notificar el present acord als membres de la Comissió CGITM i personal
d’atenció ciutadana.

5. Exp. resp. pat. 114-13-003- dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 8 de febrer de 2013, dades protegides va presentar sol·licitud de reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys causats al seu vehicle el dia 7 de febrer quan,
segons les seves manifestacions, li va caure a sobre una placa de senyalització
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provisional quan estava estacionat al carrer de dades protegides, cantonada al carrer de
dades protegides. Aporta fotos del vehicle i el peritatge de la Companyia
d’assegurances del vehicle.
Mitjançant resolució número 2013001079 de la regidora delegada de Serveis Interns, es
va admetre a tràmit la reclamació, es va donar trasllat de l’expedient a la Companyia
d’assegurances de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i es van demanar informes a
les Àrees i Serveis pertinents.
En data 18 d’abril la Policia local va emetre informe dient que el 7 de febrer van ser
requerits perquè acudissin al carrer de dades protegides cruïlla amb el carrer de dades
protegides perquè hi havia un senyal caigut al terra. Que un cop van arribar al lloc van
observar que hi havia dos senyals provisionals de prohibit estacionar tombades al terra.
Que els senyals no estaven a sobre de cap vehicle.
El 7 de juny la Companyia d’assegurances demana un nou informe de la Policia local
perquè indiqui qui havia col·locat els senyals i com es subjectaven.
El 3 de juliol, la Policia local emet de nou informe dient que els senyals provisionals es
van posar en motiu del pas de la Rua de Carnestoltes; que va ser el servei de la Brigada
d’obres qui les va col·locar a petició de la Policia local; que aquests elements de
senyalització es sustenten sobre una base en forma d’aspa o creu de 0.68 m de longitud
cada braç sobre la qual hi ha un pal on es fixen els senyals de 60 cm de diàmetre, essent
l’alçada total del senyal de 1.60cm.
Aquest informe va ser traslladat a la Companyia d’assegurances el 10 de juliol.
FONAMENTS DE DRET
I.- Els principis que regeixen la figura de la responsabilitat patrimonial per culpa
extracontractual o objectiva de les Administracions Públiques es troben regulats
bàsicament a l’article 106.2 de la Constitució, als articles 139 i següents de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener i quan al procediment, al
RD 429/93 de 26 de març, i altra normativa concordant.
II.- L’article 106 de la CE estableix que el particulars, en els termes establerts per la llei,
tindran dret a ser indemnitzats pels danys ocasionats als seus bens i drets …… sempre
que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics”
III.- La Llei 30/92 estableix els requisits que han de concórrer per a que els particulars
tinguin dret a una indemnització fixant els següents: a) que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics i que el dany causat l’administrat no
tingui el deure jurídic de suportar-lo, b) que els dany al·legat sigui efectiu, avaluable
econòmicament i individualitzat, c) l’existència d’un nexe causal directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat.
IV.- L’article 13.2 del RD 429/1993, de 26 de març, estableix que la resolució es
pronunciarà necessàriament sobre l’existència o no de la relació de casualitat entre el
funcionament del servei públic i la lesió produïda. Per tant, el requisit indispensable per a
donar dret a un rescabalament dels danys és l’existència d’un nexe casual directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat. La relació de causalitat ha de ser directa,
immediata i exclusiva el que significa que els danys s’han de produir sense la intervenció
de cap altre factor.
Atenent la instrucció de l’expedient, les proves documentals i els informes de la Policia
local, s’infereix que no es pot provar que els danys al vehicle que manifesta l’interessat,
fossin ocasionats per la caiguda del senyal donat que, segons informa la Policia local,
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quan van ser requerits perquè acudissin al carrer de dades protegides els senyals
estaven al terra però no hi havia constància de cap vehicle danyat i l’interessat tampoc
aporta cap prova fefaent que aquest fos el motiu.
És per això que es considera que no concorren els elements i requisits que configuren el
naixement de la responsabilitat patrimonial al no poder-se determinar com van ocórrer els
fets per la qual cosa no es pot provar la relació de casualitat directa, immediata i
exclusiva entre el funcionament del servei públic i els danys causats, ni el nexe causal
directe entre el funcionament del mateix i el dany causat.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per dades
protegides per no concórrer els elements i requisits que configuren la responsabilitat
patrimonial al no poder ser provat el nexe causal directe entre el funcionament del servei
públic i el dany causat.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat i a la Companyia d’assegurances de
l’Ajuntament de Sant Quirze.

6. Exp. resp. pat. 114-13-009- dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 14 de maig de 2013, dades protegides i dades protegides, en representació
del seu fill menor dades protegides, van presentar escrit de reclamació per
responsabilitat patrimonial pels danys físics soferts pel menor el dia 9 i 24 de gener quan
va caure al pati de l’escola dades protegides de Sant Quirze del Vallès i pel mal estat
del pati, i en concret les rajoles del terra, es va fer un tall al genoll esquerre que li van
haver de practicar 20 punts de sutura. Aporten informes mèdics i fotografies del lloc dels
fets i dels danys del nen.
Demanen una indemnització de 7.176,32€ calculant 60 dies de curació i valoren en 4
punts les seqüeles pel perjudici estètic de la cicatriu.
En data 22 de maig de 2013, mitjançant resolució núm. 2013001296 de la regidora
delegada de Serveis Interns, es va admetre a tràmit la reclamació, es van sol·licitar
informes a les Àrees i Serveis de l’Ajuntament que podien estar relacionats amb els fets i
es va traslladar l’expedient íntegre a la Companyia d’assegurances de l’Ajuntament .
En data 12 de juny de 2013, el cap de l’Àrea de Serveis a les Persones emet informe en
el què confirma que el menor va patir les lesions el dia 9 de gener, que van consistir en
un gran tall –no sagnant- al genoll produït en caure sobre una esquerda del paviment.
Adjunta informe de la tècnica del Servei d’Educació en el mateix sentit, quan als fets, i en
el que afegeix que un cop comprovat el desperfecte del paviment, la direcció del centre
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va sol·licitar a l’Ajuntament que es reparés l’esquerda de formigó per evitar possibles
nous accidents. Durant la setmana següent es va reparar l’esmentat desperfecte
comprovant que no podia ser causa de cap altre accident en el futur.
En data 4 de juny, el director de l’escola dades protegides emet informe narrant el fets
ocorreguts el dia 9 de gener, les actuacions que es van dur a terme fins que va arribar
l’ambulància que va traslladar el menor a la Mútua dades protegides acompanyat per la
seva mare. Manifesta que la mateixa tarda la direcció del centre es van posar en contacte
amb la família que els va comunicar que desprès d’entrar en quiròfan, suturar la ferida i
immobilitzar la cama, l’alumne ja es trobava a casa en bon estat.
La família els va comunicar que s’havia recomanat el descans de l’alumne durant els
pròximes dies, incorporant-se al centre dilluns 14 de gener.
El 23 d’agost, la Companyia d’assegurances va emetre informe dient que: “del contingut
de la documentació presentada a l’expedient, s’ha pogut demostrar que en el lloc de
l’accident existia una esquerda en el paviment que pot explicar la mecànica de la caiguda
i les lesions sofertes”
Tanmateix diu que dels resultats de la valoració dels danys, en base a l’estudi realitzat de
la documentació mèdica aportada a les actuacions, es conclou que, aplicant el barem de
l’any 2013 en el seu càlcul, la valoració econòmica dels danys és la següent:
-

10 dies no impeditius a raó de 31,34€ que és el període de recuperació
funcional i incapacitat temporal: 313,40€
2 punts pel perjudici estètic lleuger a raó de 876,08€: 1.752,16€
Fixa el total de la indemnització en 2.065,56€.

Mitjançant provisió de la instructora de l’expedient de data 17 de setembre, es va atorgar
tràmit d’audiència als interessats perquè poguessin examinar l’expedient i presentar
quantes al·legacions, documents i justificacions estimessin adequades per a la seva
defensa. Aquesta provisió va ser notificada el 30 de setembre de 2013.
FONAMENTS DE DRET
I.- Els principis que regeixen la figura de la responsabilitat patrimonial per culpa
extracontractual o objectiva de les Administracions Públiques es troben regulats
bàsicament a l’article 106.2 de la Constitució, als articles 139 i següents de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener i quan al procediment, al
RD 429/93 de 26 de març, i altra normativa concordant.
II.- L’article 106 de la CE estableix que el particulars, en els termes establerts per la llei,
tindran dret a ser indemnitzats pels danys ocasionats als seus bens i drets …… sempre
que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics”
III.- La Llei 30/92 estableix els requisits que han de concórrer per a que els particulars
tinguin dret a una indemnització fixant els següents: a) que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics i que el dany causat l’administrat no
tingui el deure jurídic de suportar-lo, b) que els dany al·legat sigui efectiu, avaluable
econòmicament i individualitzat, c) l’existència d’un nexe causal directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat.
IV.- Que els esmentats preceptes legals configuren el caràcter objectiu de la
responsabilitat administrativa pel funcionament normal o anormal dels serveis públics que
obliga a prescindir d’elements subjectius relacionats amb la concurrència de culpa o
negligència per part de l’Ajuntament o dels serveis públics.
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V.- L’article 13.2 del RD 429/1993, de 26 de març, estableix que la resolució es
pronunciarà necessàriament sobre l’existència o no de la relació de casualitat entre el
funcionament del servei públic i la lesió produïda. Per tant, el requisit indispensable per a
donar dret a un rescabalament dels danys és l’existència d’un nexe casual directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat. La relació de causalitat ha de ser directa,
immediata i exclusiva el que significa que els danys s’han de produir sense la intervenció
de cap altre factor.
Atenent la instrucció de l’expedient, la prova documental i els informes dels Serveis
corresponents, queda provat que els danys físics soferts pel menor dades protegides es
van produir per la caiguda al pati de l’escola dades protegides el dia 9 de gener de 2013
pel mal estat en què es trobava el paviment i en concret algunes rajoles. Concorren en
conseqüència, els elements i requisits que configuren el naixement de la responsabilitat
patrimonial, hi ha una relació de casualitat directa, immediata i exclusiva entre el
funcionament del servei públic i els danys causats.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per dades
protegides i dades protegides, en representació del seu fill menor dades protegides,
pels danys físics soferts pel menor el dia 9 de gener de 2013 al caure al pati de l’escola
dades protegides per considerar que concorren els elements i requisits que configuren
el naixement de la responsabilitat patrimonial.
Segon.- Indemnitzar-los amb 2.065,56€. pels 10 dies no impeditius de recuperació
funcional a raó de 31,34€ diaris i els 2 punts per perjudici estètic a raó de 876,08€,
d’acord amb els barems fixats per la Resolució del Ministeri d’Economia i Competitivitat
de 21 de gener que publica la quantia de les indemnitzacions durant l’any 2013.
Tercer.- Traslladar aquest acord als interessats i a la Companyia d’assegurances Zurich
perquè procedeixi al pagament de la indemnització per import de 2.065,56€.

7. Esmena d'errors
administratius/ves.

bases

convocatòria

borsa

de

treball

d'auxiliars

ANTECEDENTS DE FET
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 15/10/2013, va aprovar les
bases de convocatòria d’una borsa de treball de personal d’oficis i altra d’auxiliars
administratius/ves per a la realització de treballs temporals, substitucions i interinitats que,
de forma excepcional, es puguin produir per una necessitat urgent i inajornable o per
l’afectació d’un servei públic essencial, d’acord amb les limitacions establertes per l’article
23 apartat Dos de la LPGE 2013.
Detectat errors en ambdues bases que caldria esmenar abans de la seva publicació.
Errors que són els següents:

7/34

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.
El nivell de català exigit a la base 3.e) i establert com a requisit amb la presentació de la
sol·licitud a la base 4, s’hauria de poder acreditar també mitjançant la corresponent prova
de nivell de llengua catalana.
Així, la base 7 – procés selectiu – hauria de contenir un apartat amb el contingut següent:
c) prova de coneixements de català
Les persones aspirants convocades a l’entrevista que no hagin acreditat el nivell de
suficiència ( C ) de català, podran realitzar una prova de nivell. Aquesta serà qualificada
com a Apte/a o No Apte/a, de forma que les persones que no hagin acreditat el nivell
corresponent no passaran a la fase d’entrevista.
Per a la realització d’aquestes proves l’Ajuntament comptarà amb el suport del Consorci
per la Normalització Lingüística de Sant Quirze del Vallès.
Atès que l’anunci d’aquestes bases es publicarà al BOP el proper 30/10/2013 i les bases
íntegres es publicaran a la web municipal.
Vist l’informe del cap de l’àrea de Serveis Interns i Recursos Humans de data 28/10/2013.
FONAMENTS DE DRET
Article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que estableix que les
Administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en
els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les
administracions públiques de Catalunya.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar l’esmena error de la convocatòria específica per a la constitució d’una
borsa de treball d’auxiliars administratius/ves per temporalitats, substitucions i interinitats,
incloent a la base 7 un apartat c, de la forma següent:
c) prova de coneixements de català
Les vint persones aspirants convocades a l’entrevista que no hagin acreditat el nivell de
suficiència ( C ) de català, podran realitzar una prova de nivell. Aquesta serà qualificada
com a Apte/a o No Apte/a, de forma que les persones que no hagin acreditat el nivell
corresponent no passaran a la fase d’entrevista.
Per a la realització d’aquestes proves l’Ajuntament comptarà amb el suport del Consorci
per la Normalització Lingüística de Sant Quirze del Vallès.
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Segon.- Publicar l’anunci de l’esmena d’error al BOP i incorporar l’apartat c de la base 7
al text de les bases de convocatòria a publicar íntegrament a la pàgina web municipal i al
tauler d’anuncis de la corporació.

8. Llicència d’obra major, Exp. Núm. OMA2013/000015, reforma i canvi d'ús d'una
nau industrial
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 30 de juliol de 2013, dades protegides, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística (N.RGE.:2013008905) per a la reforma i canvi
d'ús d'una nau industrial, emplaçat al C/ dades protegides , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 24/10/2013 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 següents:
“La qualificació urbanística és zona 5, Naus aïllades, Industrial antigues (clau 5a-9),
segons el vigent Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament per resolució de la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona del dia 22 de març de 2000 i publicada al diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya del dia 11 de maig de 2000. Les normes urbanístiques del
Pla General es van publicar, en compliment de la resolució de la Comissió Territorial
d’urbanisme de Barcelona de 22 de setembre de 2005, al diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de l’11 de gener de 2006.
El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic i d’execució
s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació. S’ha
aportat la documentació demanada en el requeriment fet en data 3 d’octubre de 2013.
1. S’ha presentat la justificació tècnica necessària per incorporar l’energia solar tèrmica
a l’edifici seguint el criteri de l’ordenança reguladora municipal. D’acord amb el punt 8
de l’annex tècnic, les instal·lacions d’energia solar incorporades al projecte i regulades
per aquesta ordenança han d’instal·lar els panells seguint sempre les pendents de la
coberta amb la mateixa inclinació, en el cas de coberta inclinada. En cap cas els
panells han de ser perceptibles en el pla de façana.
Obligatòriament amb el certificat de final d’obra, s’haurà d’emetre un certificat signat
per un tècnic instal·lador competent, que justifiqui el compliment de la normativa
tècnica d’aplicació (RITE, ITE10.1 i ITE 10.2). Si s’escau s’haurà de presentar també
el full d’acceptació d’encàrrec el tècnic responsable del projecte de la instal·lació en
cas de que sigui diferent del que signa el projecte d’instal·lació.

2. S’ha presentat el projecte de llicencia ambiental corresponent a l’activitat esportiva per
a l’ús de gimnàs. D’acord amb l’enginyer municipal, i aplicant la Llei 20/2009, del 4 de
desembre de prevenció i control ambiental de les activitats, es considera classificada
com Annex III, Activitats sotmeses al règim de comunicació, codi 12.59: Activitats
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d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la legislació especifica que
regula aquesta matèria en els termes que s’estableix per reglament. L’activitat per
tant estarà subjecta a un règim de comunicació de la persona o persones titulars. La
comunicació s’haurà de formalitzar un cop acabades les obres i instal·lacions
necessàries, l’activitat no podrà iniciar-se mentre l’interessat no comuniqui a
l’ajuntament la finalització de la instal·lació mitjançant la certificació del tècnic
encarregat de l’execució del projecte, i no es disposi del preceptiu control inicial que
verificarà l’acompliment de les dades aportades, dels condicionants tècnics i de la
normativa aplicable.
3. El projecte justifica les prestacions definides en el Document bàsic Seguret en cas
d’incendi del codi Tècnic (CTE DB SI.
L’ activitat es troba inclosa en l’annex I, supòsits sotmesos al control preventiu de
l’Administració de la Generalitat, de la llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, concretament amb
l’epígraf 17 de l’annex 1 de la llei, i per tant s’ha trames el projecte a la Regió
d’Emergències Metropolitana Nord, per tal de que bombers verifiqui l’acompliment de
la normativa vigent en matèria de prevenció i extinció d’incendis. L’informe emès per
la Direcció General de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvament és favorable.
4. Prèviament a la formalització de la comunicació d’obertura de l’activitat, i un cop
acabades les obres, i d’acord amb el projecte ambiental i la documentació del projecte
tècnic acreditatiu del compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció i
extinció d’incendis, el titular de l’activitat haurà de presentar tota la documentació de
l’activitat i comunicar la seva obertura aportant tots els certificats finals subjectes a
reglamentació especifica:






Certificat emès pel tècnic director conforme la instal·lació s’ha finalitzat i aquesta
coincideix amb la descrita al projecte aportat.
Contracte de lloguer dels elements de protecció i extinció d’incendis.
Butlletí i carpeta segellada per l’ EIC corresponent de la instal·lació elèctrica.
Certificat de posta en marxa de totes aquelles instal·lacions amb reglamentació
especifica.
Compliment, en funció de la classificació de l’activitat recreativa que fixi el
projecte ambiental, de l’aplicació de la Llei 20/2009, del 4 de desembre de
prevenció i control ambiental de les activitats.

5. S’ha justificat el compliment de l’article 297 del PGO respecte la previsió mínima de
places d’aparcament, tant en l’expedient de la llicencia d’obres com en el d’activitats.
En edificis per instal·lacions esportives hi ha d’haver un previsió d’una plaça
d’aparcament per cada 15 persones d’aforament o d’usuaris potencials o fracció
d’aquest mòdul. El projecte justifica la previsió de 15 places d’aparcament per a 150
usuaris d’aforament màxim.

6. 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 4.600 euros, a retornar
prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals. Si la parcel·la no disposa de
connexió optima a la xarxa general de clavegueram, la nova connexió s’haurà
d’incloure en la documentació del projecte asbuild d’execució de l’obra i haurà de
complir les següents condicions: 1. Sempre que sigui possible la connexió serà a la
part mes baixa de la xarxa de clavegueram i mai el tub secundari s’introduirà en el
principal. 2. A la memòria es farà constar el material de la connexió, definint el
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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.
7. D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, s’ha establert una fiança municipal que s’ha de dipositar quan s’obté
la llicència d’obres, de 210,76 euros.
El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra, els
certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest certificat
serà necessari per al retorn de la fiança municipal.

8. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la
tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització
necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer. Aquestes indicacions
hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat. Durant la realització de les obres,
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de
precaució; observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i
tapament de rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres
disposicions de policia aplicables.
7. Les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia,
enllumenat, electricitat, que afecten a la façana del tram de vorera on està situada la
parcel·la hauran de quedar soterrades. No es permetrà cap xarxa aèria, totes les
canalitzacions aèries que passin per davant de la façana hauran d’anar soterrades
d’acord amb els projectes tècnics de les respectives companyies. En el cas de
telefònica s’haurà de sol·licitar l’estudi tècnic previ de canalització i soterrament de
les línies a l’adreça ingenieriaeste@telefonica.es. Quan l’espai de la vorera no
permeti la ubicació de les arquetes d’entrada que fixa la companyia per obtenir la unió
entre les xarxes d’alimentació dels serveis de telecomunicacions dels diferents
operadors i la infraestructura comú de telecomunicacions de l’immoble, es realitzarà la
conversió d’aèria a soterrada a l’inici i final de façana i s’habilitarà un punt general
d’entrada en funció de la ubicació del RITI en el projecte.
S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per les connexions amb
les respectives companyies i d’acord amb l’enginyer municipal. En cas d’impossibilitat
del soterrament s’haurà de justificar tècnicament d’acord amb l’enginyer municipal la
solució adoptada per cada servei.
8. S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la
sol·licitud de llicència de gual i demanar el corresponent permís abans de la llicencia
d’ús.
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9. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers d’acord
amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals
3. Considerant l’informe jurídic de data 24/10/2013.
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 OMA2013/000015 a dades protegides per
a la reforma i canvi d'ús d'una nau industrial al C/ 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
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divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el termini per a iniciar
o executar l’obra, la llicència caducarà.
Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201340654 / 0

Concessió de Plaques i patents

201340655 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

5.294,09 €

201340656 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

2.249,99 €

Setè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

9. Modificació puntual Pla Parcial dades protegides - Parcel·la dades protegides

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 15 de juny de 2011, dades protegides, arquitecte, en representació dels
propietaris de la comunitat en proindivís de la parcel·la dades protegides, presenta
una proposta de Modificació del Pla Parcial del sector Castelltort, i la dissolució del dit
proindivís.
2. L’arquitecte municipal va informar en data 5 de juliol de 2011, requerint diverses
modificacions del projecte, segons requeriment rebut pel Sr. dades protegides en
data 18 de juliol de 2011.
3. Incorporades dites modificacions, el projecte va ser informat favorablement per a la
seva aprovació inicial per l’arquitecte municipal en data 23 d’abril de 2012, i per la TAG
d’Assessoria Jurídica en data 10 de maig de 2012.
4. En data 25 de juliol de 2013, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, informa
que el Sr. dades protegides en representació dels propietaris de la parcel·la dades
protegides sector dades protegides , ha demanat la subrogació de la CTUB en la
tramitació de la Modificació del Pla Parcial de dades protegides, parcel·la dades
protegides, requerint a l’Ajuntament , per mitjà de l’alcaldessa, a exercir les
competències municipals per la tramitació de dita figura de planejament derivat, en el
termini d’un mes.
5. En data de sortida 16 de setembre de 2013 de l’Ajuntament, comunica a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona que s’ha procedit a realitzar un requeriment de
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documentació al Sr. dades protegides en representació dels propietaris de la
parcel·la dades protegides sector dades protegides i que una vegada presentada la
documentació requerida, examinada i validada pels serveis tècnics i jurídics
municipals, es continuarà amb el procediment d’aprovació inicial del document.
6. En data 16 de setembre de 2013, es procedeix a requerir documentació al Sr. dades
protegides, en representació de tots el propietaris de la parcel·la dades protegides
del sector dades protegides. Dit requeriment és complert pels propietaris, en data
d’entrada 16 d’octubre de 2013.
7. En data 28 d’octubre de 2013 la TAG d’Assessoria Jurídica informa favorablement
l’aprovació inicial de la proposta de Modificació del Pla Parcial del sector de dades
protegides i dissolució del proindivís de la parcel·la dades protegides, per part de la
Junta de Govern Local.
FONAMENTS DE DRET
-

Articles 65 i 66 del Decret Legislatiu 1/2010, de 5 d’agost, que aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, relatius als plans parcials urbanístics.

-

Article 78 del Decret Legislatiu 1/2010, de 5 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, relatiu a la formulació del planejament urbanístic
derivat.

-

Articles 79 a 96 Decret Legislatiu 1/2010, de 5 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, sobre l’aprovació definitiva de les figures de plans
urbanístics, terminis de formulació i procediment de les figures de planejament i
modificació de les figures de planejament.

-

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.

-

Articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim
Local.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar inicialment la Modificació del Pla Parcial del sector dades
protegides, dissolució proindivís parcel·la dades protegides.
Segon .- Sotmetre a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant l’anunci al
Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació del municipi, al tauler
d’anuncis de la Corporació així com a la web municipal www.santquirzevalles.cat , a fi
que qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-lo i formular les al·legacions que
consideri oportunes.
Tercer .- Sol·licitar als organismes competents afectats per la proposta, els informes
sectorials corresponents , que hauran d’emetre informe en el termini d’un mes.
Quart .Concedir audiència als ajuntaments confinants amb el municipi de Sant
Quirze del Vallès.
Cinquè .- Notificar el present acord als interessats.
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10. Exp. 04/13. Llicència municipal d'activitat per instal·lació de GLP en l'estació de
servei dades protegides, ubicada en la dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 12 de juliol de 2013 amb número de registre d’entrada 2013008330, el Sr. dades
protegides, presenta al·legacions en tràmit d’informació pública de 30 dies, en relació a la
sol·licitud de modificació de la llicència ambiental per a la instal·lació de dipòsit i sortidors
de GLP a la benzinera ubicada a Rda. Arraona, s/n d’aquest municipi, al·legacions en les
quals s’oposa a la concessió de la llicència, en base a les distàncies mínimes de seguretat
exigides per la normativa específica.
En data 24 de setembre de 2013, l’enginyer municipal informa que l’activitat ha de complir
en tot moment les normatives de seguretat aplicables, i les distàncies de segureta
especificades a les normes UNE 60.250:2008 i 60.630:2011 i ITC ICG 05. Informa que
segons la documentació presentada pel sol·licitant, “l’emplaçament de la instal·lació
compleix amb les distàncies de seguretat indicades a les normes UNE, de 5 m d a vies
transitables i 7 m al límit de la propietat”.
Considerant l’informe de la TAG Assessora Jurídica, de data 26 de setembre de 2013.
FONAMENTS DE DRET
Atès l’informe de l’enginyer municipal, de data 24 de setembre de 2013, les al·legacions
del Sr. dades protegides han de ser desestimades, i prosseguir la tramitació del
procediment de modificació de llicència ambiental per a la instal·lació de dipòsit i sortidors
de GLP a la benzinera ubicada a la Rda. Arraona, s/n, instada per REPSOL COMERCIAL
DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .-

Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. dades protegides.

Segon .- Continuar la tramitació del procediment de modificació de llicència ambiental
per a la instal·lació de dipòsit i sortidors de GLP a la benzinera ubicada a Rda. Arraona,
s/n, instada per REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, SA.
Tercer .-

Notificar la present resolució als interessats.

11. Formalització del preacord de la Mesa de concertació amb la Diputació de
Barcelona per les remodelacions del Parc de Can Feliu, la Patronal i Centre
Cívic Masia de Can Feliu, inclosos en el Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015"

15/34

ANTECEDENTS DE FET
1. El 27 de desembre de 2012 l’Ajuntament va aprovar per Junta de Govern Local
l’adhesió al Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la
Diputació de Barcelona.
2. La Diputació de Barcelona comunica l’11 d’abril de 2013 (registre d’entrada núm.
2013004499) els preacords del marc del Pla “Xarxa de Governs Locals”, entre els
quals hi figura la Remodelació del Parc de Can Feliu.
3. Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant registre d’entrada núm. 2013011711,
d’11 d’octubre de 2013, comunica que per poder formalitzar els tràmits per a
l’atorgament del ajuts, cal trametre el formulari de formalització de preacord de Meses
de concertació, en l’àmbit de Creació/Manteniment d’equipaments i infraestructures.
FONAMENTS DE DRET
Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, en la
redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la
modernització del govern local.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Formalitzar els tràmits per a l’atorgament dels ajuts de la “Remodelació del
Parc de Can Feliu”, “Remodelació de la Patronal” i “Remodelació del Centre Cívic de la
Masia de Can Feliu”, a través dels formularis establerts per la Diputació de Barcelona.
Segon .- Notificar l’acord a la Diputació de Barcelona mitjançant la tramesa dels
formularis de formalització de preacord de Meses de concertació.

12. Assumptes sobrevinguts
12.1.

Aprovació distribució subvencions 2013 Serveis Personals

ANTECEDENTS DE FET
Amb l’objectiu de regular la concessió de subvencions per a l’any 2013 a entitats i/o
particulars que duguin a terme activitats en els àmbits de cultura, joventut, sanitat,
cooperació, associacions de veïns, gent gran, esports i dona que completin o supleixin els
serveis de competència municipal en aquests àmbits o siguin d’interès públic local des de
l’Àrea d’Alcaldia s’ha redactat unes úniques bases reguladores particulars.
Les bases particulars recullen el procediment, els beneficiaris, la forma de sol·licitud, els
òrgans competents per a la instrucció i concessió de les subvencions, la justificació i
obligacions dels beneficiaris així com la forma de resolució i publicitat. Tots aquests
aspectes són genèrics a tots els serveis que s’integren a les bases i annex a aquestes es
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recullen unes clàusules específiques on cadascú dels serveis descriu les especificitats en
quant a l’objecte, beneficiaris, documentació, justificació i barem de valoració.
Tant les bases particulars com les clàusules específiques s’han redactat en el marc de
les bases generals reguladores de la concessió de subvencions aprovades pel Ple de
l’Ajuntament amb data 26 de maig de 1999.

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

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions
en matèria de serveis personals i associacions de veïns per a l’any 2013 següents:
Bases reguladores particulars de la convocatòria de subvencions a entitats i
associacions en matèria de serveis a les persones i associacions de veïns 2013
1. Objecte
L’objectiu d’aquestes bases particulars és la regulació de la concessió de subvencions,
dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, per a l’any 2013, a aquelles
entitats i/o particulars que duguin a terme activitats dins d’aquesta anualitat en l’àmbit de:
cultura, joventut, salut, cooperació, associacions de veïns, gent gran, esports i dona que
completin o supleixin el serveis de competència municipal en aquests àmbits o siguin
d’interès públic local segons s’explicita als programes establerts a les clàusules
específiques annexes.
2. Procediment
El procediment fixat per a la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases
serà el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva.
Les subvencions regulades per aquestes normes són lliurament revocables i reduïbles en
tot moment quant es comprovi que l’activitat subvencionada no ha estat realitzada
totalment o parcialment o s’hagi aplicat a una finalitat diferent d’aquella per a la qual va
ser concedida, no generen cap dret d’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i
no es poden al·legar com a precedents.
3. Beneficiaris i conceptes subvencionables
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquesta convocatòria:
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a. Les associacions sense finalitat de lucre legalment constituïdes i inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès i que
estiguin classificades segons registre en algun d’aquests àmbits: CULTURALS,
OCI I TEMPS DE LLEURE, ESPORTIVES, GÈNERE I ORIENTACIÓ SEXUAL,
GENT GRAN, JUVENILS, SALUT, COOPERACIÓ i VEÏNALS i que siguin per tant
entitats de primer grau.
b. Les persones físiques en nom propi que recull el programa de suport per a
esportistes locals.
c. Grups de joves sense personalitat jurídica que recull el programa de suport a
projectes i activitats juvenils.
No podran obtenir la condició de beneficiari les persones o entitats en les quals concorri
alguna de les circumstàncies recollides a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Es consideren despeses subvencionables aquelles que responguin a la naturalesa de
l’activitat subvencionada i s’efectuïn dins el termini establert per a la realització de les
activitats en la convocatòria.
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:
-

-

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

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

-

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

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

-

OAC Ajuntament (Plaça de la Vila, 1): de dilluns a dijous de 8.30 a 20 h i
divendres de 8.30 a 15h i el primer dissabte de mes de 9 a 14 h (en el cas que
aquest últim sigui festiu s’obrirà el dissabte següent laborable).
OAC Torre Julià (Les Fonts, c/Josep Mitats 10) dimecres de 17 a 20 h i
divendres de 9 a 14 h

5. Òrgans competents per a la instrucció i concessió de les subvencions.
L’òrgan responsable per a la resolució del procediment d’atorgament de les subvencions
previstes en aquestes bases serà la Junta de Govern Local o en el seu defecte l’òrgan
que tingui la competència per raó de la quantia per a cadascú dels programes específics
d’acord amb el que estableixen les Bases d’execució del pressupost 2013.
La proposta de resolució del procediment serà elaborada d’acord amb l’informe emes per
una comissió tècnica qualificadora única, un cop estudiades i valorades les sol·licituds
presentades, d’acord amb els barems de valoració indicats a les clàusules específiques
annex, composta pels següents membres:
-

Presidència: el coordinador de l’Àrea de Serveis Personals o persona en qui
delegui.
Vocal: tècnic de la unitat de Cultura
Vocal: tècnic de la unitat de Joventut
Vocal: tècnic de la unitat de Participació Ciutadana
Vocal: tècnic de la unitat d’Esports
Vocal: tècnic de la unitat de salut
Vocal: tècnic de la unitat d’Igualtat
Vocal: tècnic de la unitat de Gent Gran
Vocal: tècnic de la unitat de Cooperació
Secretari: el funcionari que es designi (altre)

6. Crèdits pressupostaris i quantitat de les subvencions
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es reserva el dret d’adjudicar la quantitat total o
no de l’import establert a cada clàusula específica en funció de la valoració de les
propostes que es presentin al concurs i de la seva valoració.
Les subvencions atorgades dins d’aquesta convocatòria seran compatibles amb
qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats excepte en el
cas que les clàusules específiques prevegin la incompatibilitat. Tanmateix, l’import de les
subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb
altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost de l’activitat o el projecte
subvencionat. En cas contrari resultarà d’aplicació el règim de reintegraments previst al
Títol II de la Llei 38/2003 General de Subvencions.

19/34

Les subvencions atorgades no podran excedir normalment el 50 per 100 del cost de
l’activitat a què s’apliquin, llevat que, de forma motivada, es justifiqui que es tracta
d’activitats de gran interès públic i/o social i que no es podrien portar a terme sense la
percepció d’una subvenció que excedeixi el 50 per 100 del seu cost. Queda a càrrec del
sol·licitant de la subvenció l’aportació de la resta del cost, bé directament o per
cofinançament de tercers (altres administracions, ens públic o privats).
En el supòsit que, un cop resolt l’atorgament de les subvencions i en el transcurs de
l’exercici pressupostari, s’alliberés crèdit en alguna de les partides pressupostaries
previstes a les clàusules específiques a causa de la renúncia (total o parcial) a la
subvenció per part d’algun beneficiari, es podrà incrementar l’import concedit a alguna/es
de les sol·licituds, sense necessitat de fer una nova convocatòria, d’acord amb els criteris
de valoració i procediment establert en aquestes bases
En cas d’obtenció concurrent de subvencions i ajuts, atorgats d’altres administracions o
ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà ocasionar modificacions en la
resolució de concessió.
Les subvencions s’imputaran als crèdits pressupostaris que s’especifiquen a les clàusules
específiques de l’annex.
7. Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris estaran obligats a:
-

-

-

-

-

-

Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a
la seva aplicació mitjançant formulari SE-2 Formulari d’acceptació.
Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de subvencions.
Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció. La justificació de la subvenció atorgada serà requisit imprescindible
per poder accedir a subvencions posteriors.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans
competents, aportant la informació que els sigui requerida.
Comunicar l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que
financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà d’efectuarse tan aviat com es conegui, i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de
l’aplicació del fons percebuts.
Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
Acreditar el compliment de les obligacions comptables, mercantils i tributàries
derivades de la normativa aplicable. Disposar dels llibres comptables, registres
diligenciats i demés documents degudament auditats en els termes exigits per
la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, amb la
finalitat de garantir d’adequat exercici de les facultats de comprovació i control.
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos
els documents electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
Utilitzar el català en la documentació i els elements de difusió generats per les
activitats subvencionades i també durant la realització d’aquestes activitats de
conformitat amb el Reglament per l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.
Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels actes
que se subvencionin. En tota documentació i propaganda escrita o gràfica de
l'acte haurà de constar la llegenda "amb suport de l'Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès" amb l'anagrama segons el model tipogràfic i el disseny aprovat per
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i que serà facilitat a l’entitat.
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-

-

-

-

No es podrà subcontratar l’execució total o parcial de l’activitat que constitueix
l’objecte de la subvenció excepte en el cas que així ho prevegin les clàusules
específiques.
Complir la legislació laboral i fiscal pel que fa referència al personal remunerat
per realitzar l’activitat, així com retribuir-lo d’acord amb la legislació laboral
vigent.
Complir amb la normativa sectorial i específica que afecta l’activitat per la qual
s’ha sol•licitat aquesta subvenció (titulacions, ràtios, assegurança de
responsabilitat civil i assegurança d’accidents...) i disposar a l’equipament on
s’ha de realitzar l’activitat subvencionada d’una còpia de la documentació abans
esmentada per a la seva comprovació.
Les contractacions que facin els beneficiaris no podran estar per sobre del preu
del mercat.
Complir qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases particulars, de
les bases generals o d'altres disposicions generals vigents.
Altres que es detalles a les clàusules específiques annexes.

8. Justificació de la subvenció
Els beneficiaris de les subvencions hauran de presentar la documentació justificativa en
el termini de 30 dies a comptar des de la finalització de l’activitat subvencionada i, en tot
cas, les de caràcter anual com a data màxima 31 de març de 2014.
La documentació justificativa de la realització de l’activitat o activitats subvencionades es
presentarà mitjançant formulari SE3-Memória justificativa la qual inclou:
-

-

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

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

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

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

- Altres que es detallin a les clàusules específiques annexes.
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable
requerirà al beneficiari per corregir-la o completar-la en el termini de deu dies hàbils.
L’incomplement de qualsevol requisit establert en aquestes normes, com també la falta
de justificació de les despeses o la falta de presentació de la documentació acreditativa,
comporta la revocació i reintegrament de la subvenció concedida així com no poder optar
a subvencions posteriors.
En el cas que el beneficiari no pogués arribar a justificar adequadament la totalitat de la
despesa, la subvenció quedarà reduïda en la mateixa proporció. En cas que l’associació
o entitat organitzadora tingui personal retribuït al seu càrrec caldrà que s’ajusti a la
legislació laboral vigent.
9. Resolució
El termini per a l’atorgament de la subvenció no serà en cap cas superior a tres mesos
des de la data de la sol·licitud. La manca de resolució dins d’aquest termini produirà, de
forma general, efectes desestimatoris de la sol·licitud.
10. Publicitat
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès farà publicitat de les subvencions concedides
amb expressió de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’imputin,
el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció. Aquesta
publicitat es realitzarà en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament quant l’import de la
subvenció concedida sigui inferior a tres mil euros i en el diari oficial corresponent, en el
cas que superi aquest import.
11. Reintegraments
Les entitats beneficiàries de les subvencions resten sotmeses al règim de reintegraments
previst al Títol II de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
12. Responsabilitat civil i règim sancionador
Les entitats beneficiàries de les subvencions resten sotmeses a les responsabilitats i
règim sancionador que, sobre infraccions administratives en matèria de subvencions
estableix el Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.
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13. Disposició final
En tot el no previst en aquestes bases particulars serà d’aplicació les bases generals
reguladores per a la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 16 de febrer de 1999 (BOP 22/06/99 i DOGC
29/06/99), la Llei 38/2003, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament
aprovat pel RD 887/2006, de 21 juliol i la resta de disposicions legals aplicables en
matèria de règim local pel fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques.

ANNEX
CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS
Programa de suport per a entitats esportives locals (C - 01 - 13)
Objecte de la convocatòria
És objecte d’aquesta convocatòria donar suport a les activitats esportives que duguin a
terme les entitats esportives del municipi per l’exercici 2013.
Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 46.463,79 € que
es faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300/3400/4800000 del
pressupost municipal de l’any 2013.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Les entitats i associacions esportives sense finalitat de lucre legalment constituïdes i
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès i en
el Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l'Esport.
Barem específic de valoració
El programa de suport per a entitats esportives locals utilitzarà els següents criteris i
barem d’acord a la puntuació que s’hi indica. Es ponderaran en el conjunt de les activitats
i en el marc de les previsions pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una
millor redistribució dels recursos.
-

Esportistes amb llicència federativa: 2 punts per esportista quirzetenc
Esportistes amb llicència escolar: 1 punt per esportista quirzetenc
Esportistes sense llicència: 0,2 punts per esportista quirzetenc
Esportistes becats: 5 punts addicionals per cada esportista exempt de quotes. En cas
de beques parcials, s’aplicarà el % de punts al % de beca
- Equips participants en competicions federades: 12 punts per equip federat
- Equips participants en competicions escolars: 8 punts per equip escolar
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- Activitats de caràcter restringit: 10 punts per activitat
- Activitats de caràcter obert: 20 punts per activitat
- Col·laboració en activitats de la Regidoria d’Esports: 10 punts per activitat
CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS
Programa de suport per a esportistes locals ( C - 02 - 13)
Objecte de la convocatòria
És objecte d’aquesta convocatòria donar suport a les activitats esportives que duguin a
terme els esportistes federats residents al municipi de Sant Quirze del Vallès per l’exercici
2013.
Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 2.387,46 € que
es faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300/3400/4800000 del
pressupost municipal de l’any 2013.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Els esportistes federats residents a Sant Quirze del Vallès que practiquen esport federat a
nivell individual, sense afany de lucre i amb llicència esportiva pertanyent a entitats que
no percebin subvenció d’aquest mateix ajuntament en d’altre programa.
Barem específic de valoració.
El programa de suport per a esportistes locals utilitzarà els següents criteris i barem
d’acord a la puntuació que s’hi indica. Es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el
marc de les previsions pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor
redistribució dels recursos.
Edat del esportista:
-

3 punts pels esportistes menors de 20 anys
1 punt pels esportistes majors de 20 anys
3 punts pels esportistes amb disminució física, mental o psíquica

Resultats de la darrera temporada:
-

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

Objectius temporada vinent:
-

3 punts per la participació en Campionat del Món o Jocs Olímpics
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-

2 punts per la participació en Campionat d'Europa i Special Olympics
1,5 punts per la participació en Campionat d'Espanya
0,5 punts per participacions en altres competicions

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS
Programa de suport per a l’activitat i promoció de la cultural local ( C – 03 – 13)
Objecte de la convocatòria
Els programes o projectes derivats de l’organització d’activitats culturals que tinguin
interès públic, esdevinguin importants per la projecció de la finalitat de l’entitat i tinguin
repercussió al poble.
Tindran la consideració de subvencionables, aquelles activitats culturals que es realitzin
en el terme municipal de Sant Quirze del Vallès, o fora del poble sempre i quan es
consideri d’interès per la projecció exterior de Sant Quirze a criteri de la comissió tècnica
qualificadora.
Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 16.500 € que es
faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300 3340 4800000 del pressupost
municipal de l’any 2013.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Les entitats i associacions culturals sense finalitat de lucre legalment constituïdes i
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès.
Barem específic de valoració
Els criteris que serviran de base per la valoració i adjudicació de subvencions, seran les
següents:








L’interès general de l’activitat en l’àmbit municipal (màxim de 20 punts)
La impossibilitat de realitzar l’activitat si no és beneficiada amb la subvenció
(màxim de15 punts)
Presentació de pla anual d’activitats (màxim de 15 punts)
l’organització i la realització de forma conjunta, entre diverses entitats, d’activitats i
projectes comuns (màxim de 20 punts)
Les activitats que complementin l’oferta d’activitats programades per l’Ajuntament
(màxim de 30 punts)
El grau de compliment de les activitats per part de les entitats sol·licitants i
l’assoliment d’objectius en anys anteriors (màxim de 20 punts)
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Aquets criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les previsions
pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució dels recursos.

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS
Programa de suport per al foment i promoció de l’activitat veïnal ( C – 04 – 13)
Objecte de la convocatòria
Regular la distribució de fons destinats a cofinançar projectes i/o activitats de les
associacions de veïns del municipi que tinguin per objectiu vetllar pel benestar social del
barri i la realització d’activitats recreatives i de bon veïnatge que redundin en benefici de
les condicions materials i socials de la zona.
Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 4.800 € que es
faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300.2320.4800000 del pressupost
municipal de l’any 2013.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Les entitats i associacions sense finalitat de lucre legalment constituïdes i inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès.

Barem específic de valoració.
Es consideraran el següents criteris:
a) L’interès general del projecte en l’àmbit municipal i de barri. Fins a un màxim de 1
punt.
b) Número d’activitats adequades al projecte i a les finalitats de l’entitat. Màxim 2
punts (0,2 punts per activitat).
c) Grau d’autofinançament del projecte. Màxim 1 punt.
d) La concurrència o no d’altres subvencions concedides per altres administracions.
Fins a un màxim de 1 punt.
e) La col·laboració amb d’altres entitats municipals per assolir objectius comuns i/o la
programació d’activitats que contemplin altres sectors de treball com la cultura,
l’esport, la solidaritat, la defensa dels drets humans, dona, gent gran i joventut.
Fins a un màxim de 2 punts.
f) Innovació i originalitat de les activitats. Fins a un màxim de 2 punts.
g) Número d’edicions de la mateixa activitat. Fins a un màxim de 1 punt.
Aquets criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les previsions
pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució dels recursos.
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CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS

Programa de suport per a projectes i activitats juvenils ( C – 05 – 13)

Objecte de la convocatòria
Aquestes bases tenen per objecte regular la distribució de fons destinats a cofinançar
projectes i/o activitats d’entitats juvenils i grups de joves sense personalitat jurídica de
Sant Quirze del Vallès que siguin especialment rellevants i que s’adrecin principalment a
joves així com que fomentin i reforcin el teixit associatiu i que siguin d’especial interès
social, cultural, esportiu, lúdic, participatiu etc. per al jovent de Sant Quirze o altres
col·lectius de població, és a dir, que repercuteixin favorablement en terceres persones.
Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 1.500€ que es
faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300.2321.4800000 del pressupost
municipal de l’any 2013.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Poden sol·licitar subvencions destinades a la realització d’activitats descrites les entitats
juvenils o associacions sense afany de lucre que tenen la seu social al municipi i que
figurin inscrites al Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes així com grups
de joves que, tot i actuar plegats per tirar endavant un o més projectes, NO tenen
personalitat jurídica com a tal grup.
Aquests GRUPS SENSE PERSONALITAT JURÍDICA hauran de:




estar formats per un mínim de 4 persones
el 66% de les persones membres del grup ha de tenir entre 16 i 30 anys, estar
empadronades a Sant Quirze del Vallès i almenys una d’elles ha de ser major
d’edat.
Si totes les persones membres del grup són menors d’edat, s’haurà d’incloure una
persona major d’edat que assumeixi les responsabilitats legals corresponents.

Aquests grups no hauran de:


pertànyer o tenir personalitat jurídica delegada d’una altra entitat més gran.

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

27/34

-

-

-

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

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

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

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS
Programa de suport per a activitats solidàries ( C – 06 – 13)
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Objecte de la convocatòria
Donar suport a les ONG del municipi per la realització d’activitats solidaries.
Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 750 € que es
faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300.2311.4800000 del pressupost
municipal de l’any 2013.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Podran accedir a aquestes subvencions totes les ONG i associacions inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès i que tinguin com a
finalitat la Cooperació internacional i que treballin conjuntament amb l’Ajuntament en el
Pla de sensibilització anual.
Barem específic de valoració.
Aquests criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les previsions
pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució dels recursos
amb la següent baremació.


Per formar part de la mesa de solidaritat i assistir a les reunions: 3 punts



Per promocionar activitats solidàries dins del municipi: fins a 3 punts. ( 1 punt per
activitat)
Per participar/col.laborar a les activitats solidàries que programi o en les que
col·labori l’ajuntament: fins a 5 punts. ( 0,5 punts per activitat)
.



CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS
Programa de suport per a activitats de salut (C – 07 -13)
Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquestes bases de subvenció és regular els requisits i el procediment per a
l’atorgament de subvencions per protegir i promoure la salut i millorar la qualitat de vida
de les persones que viuen al municipi de sant Quirze del Vallès.
Els projectes i activitats que poden optar a les subvencions han de protegir i promoure la
salut fomentant:
-

l’educació sanitària i la prevenció de malalties
la sensibilització, el suport i l’ajuda mútua en problemes de salut
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-

els projectes de salut enfocats a l’anàlisi, la recerca i investigació i la
participació.
altres complementàries a les activitats dutes a terme per part del servei de
salut municipal.

Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 326,43 € que es
faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300.3130.4800000 del pressupost
municipal de l’any 2013.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Entitats i associacions sense finalitat de lucre legalment constituïdes i inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès que tinguin com a
objectiu protegir i promoure la salut i millorar la qualitat de vida de les persones que viuen
al municipi de Sant Quirze del Vallès. Les entitats han de desenvolupar els projectes i/o
activitats objecte de la subvenció al municipi de Sant Quirze del Vallès.
Barem específic de valoració
Cal tenir en compte els següents criteris de valoració:
o L’interès del projecte: màxima puntuació 60 punts. En aquest punt es valorarà
l’acompliment dels següents aspectes:
-

La correlació entre els objectius del projecte i els objectius propis del servei
municipal de salut (màxim 15 punts).
La complementarietat amb les activitats desenvolupades per part del
servei de salut de l’Ajuntament (màxim 15 punts).
La viabilitat del projecte (màxim 10 punts).
La transversalitat i el treball conjunt amb altres entitats i/o associacions
(màxim 5 punts).
El caràcter innovador del projecte (màxim 5 punts)
L’impacte del projecte (els destinataris del projecte en quant a nombre i
preferiblement col·lectius vulnerables i d’exclusió social i la justificació dels
beneficis per a la salut del col·lectiu al qual vagi adreçat (màxim 15 punts).

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

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

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

Nombre de socis residents al municipi de Sant Quirze del Vallès (màxim 5
punts).
Implicació continuada en les propostes promogudes per part de
l’Ajuntament (màxim 5 punts).
Experiència en projectes de salut anteriors (màxim 10 punts).
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Aquests criteris es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les previsions
pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució dels recursos.
El seguiment del desenvolupament del projecte es farà per part del servei municipal de
salut.

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS
Programes i activitats per a gent gran ( C - 08 – 13)
Objecte de la convocatòria
Són objecte d’aquesta convocatòria les activitats o programes destinats a promoure
l’envelliment actiu i el desenvolupament d’activitats de tipus formatiu, lúdic i cultural que
contribueixin a millorar la qualitat de vida de les persones grans del municipi de Sant
Quirze del Vallès.
Els projectes i activitats que poden optar a les subvencions han de promoure l’
envelliment actiu fomentant:
-

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

Import de la convocatòria específica de subvencions
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programes fins a un total de 4.500 € que es
faran efectives amb càrrec a la partida 1300. 2320. 4800001 del pressupost municipal de
2013.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Entitats i associacions sense finalitat de lucre legalment constituïdes i inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès que tinguin com a
objectiu promoure l’envelliment actiu i el desenvolupament d’ activitats de tipus formatiu,
lúdic i cultural de les persones que viuen al municipi de Sant Quirze del Vallès. Les
entitats han de desenvolupar els projectes i/o activitats objecte de la subvenció al
municipi de Sant Quirze del Vallès.

Barem específic de valoració
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Cal tenir en compte els següents criteris de valoració:
o

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

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

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

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

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

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

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE LES BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS EN L’ÀMBIT DE SERVEIS PERSONALS
Programa de suport per al foment de l’igualtat ( C – 09 – 13)
Objecte de la convocatòria .
L‘objecte d’aquesta convocatòria és la de donar suport a les entitats de dones que
presentin un pla anual d’activitats per aquest 2013.
Són objecte d’aquesta convocatòria les activitats o programes destinats a promoure la
participació de les dones, la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits i el
desenvolupament d’activitats de tipus formatiu, lúdic i cultural que contribueixin a millorar
la qualitat de vida de les dones del municipi de Sant Quirze del Vallès.
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Els projectes i activitats que poden optar a les subvencions han de promoure la
participació de les dones, la igualtat de gènere i la lluita contra la violència envers les
dones fomentant:
-

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

Import de la convocatòria específica de subvencions.
L’Ajuntament destinarà per a aquest tipus de programa fins a un total de 450 € que es
faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 1300.2322.4800000 del pressupost
municipal de l’any 2013.
Requisits que han de reunir els beneficiaris
Podran accedir a aquesta subvenció les entitats de dones sense finalitat de lucre
legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions de
Sant Quirze del Vallès que tinguin con finalitat fomentar la participació de les dones, les
polítiques d’ igualtat de gènere i la lluita contra la violència de gènere.

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






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

Segon .- Aprovar l’autorització dels documents comptables següents, per tal d’assumir
la despesa produïda per l’atorgament de les subvencions:
Import

Partida pressupostària 2013

326,43 euros

1300 3130 4800000

48.851,25 euros

1300 3400 4800000

16.500 euros

1300 3340 4800000

750 euros

1300 2321 4800000
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450 euros

1300 2322 4800000

1.500 euros

1300 2321 4800000

4.500 euros

1300 2320 4800001

4.800 euros

1300 2320 4800000

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

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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