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ICV
JUNTS-AM
JUNTS-AM
JUNTS-AM

Absents sense justificació
Cap
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Cap
PRESIDENTA
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SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
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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 de 5 d’abril de 2017.
2. Acceptació i realització del segon pagament del Programa complementari de
finançament de les llars d'infants per al curs 2015-2016.
ANTECEDENTS DE FET
1. El plec de clàusules administratives particulars de la concessió del servei públic per a
la gestió de l’escola bressol municipal, en la clàusula 22. Remuneració del
concessionari. Punt 2. b. determina que unes de les remuneracions és la Subvenció de
la Generalitat. Des del curs 2011-2012, la Diputació mitjançant diferents programes
s’ha fet càrrec del pagament dels ajuts a les llars d’infants de titularitat municipal. El
punt 5. Determina que la subvenció a rebre consistirà en una quantitat equivalent a
aquella que acrediti l’Ajuntament en concepte de subvenció concedida per la
Generalitat de Catalunya, en raó als alumnes efectivament escolaritzats a l’Escola
Bressol. Així com que la subvenció la pagarà l’Ajuntament al concessionari en el
termini d’un mes des que la Generalitat de Catalunya ingressi el seu import a la
tresoreria municipal.
2. El canvi de la Generalitat a la Diputació de Barcelona de fer-se càrrec de les ajudes a
les llars d’infants de titularitat municipal ha fet que canviïn les condicions i els temps en
els pagaments d’aquests ajuts. Un d’aquests canvis ha estat que el pagament de
l’aportació de la Diputació en favor dels ens locals beneficiaris dels ajuts es farà efectiu
prèvia justificació de l’ajut.
3. El 24 de novembre de 2016 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
d’adoptar l’acord d’aprovació del programa complementari de finançament de les llars
d’infants. L’acord, en la relació aprovada, indica que per la nostra llar d’infants, El
Patufet, l’aportació és de 67.284,19 euros. El pagament d’aquesta subvenció s’ha de
justificar abans del 30 de juny.
4. El 9 de març de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va d’adoptar
l’increment en 57.840,81 euros, l’acord d’aprovació del programa complementari de
finançament de les llars d’infants.
5. Atès que el servei s’ha prestat satisfactòriament per part de l’empresa concessionària
Clece, Serveis Educatius durant el curs 2015-2016 i tenint en compte que la Diputació
no pagarà aquest 57.840,81 euros de la subvenció fins prèvia justificació de
l’Ajuntament d’haver pagat l’aportació concedida per la Diputació.
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FONAMENTS DE DRET
- El Plec de clàusules administratives particulars de la concessió del servei públic per a la
gestió de l’escola bressol municipal, Clàusula 22.
- Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
- L’acord de 24 de novembre de 2016 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
d’aprovació del Programa complementari de finançament de les llars d’infants per al curs
2015-2016.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar l’acord, de 9 de març de 2017, de la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona d’aprovació de l’increment en 57.840,81 euros, del Programa
complementari de finançament de les llars d’infants per al curs 2015-2016.
Segon .- Aprovar l’autorització, disposició i obligació de la despesa de 57.840,81 euros,
corresponent a l’aportació de la Diputació de Barcelona, com increment del Programa
complementari de finançament de les llars d’infants per al curs 2015-2016, a l’empresa
concessionària del servei, Clece SA, NIF: A80364243, a càrrec de la partida: 1703 3230
4720000.
3. Aprovació del Pla municipal de Sensibilització, any 2017
ANTECEDENTS DE FET
1. La Mesa de Solidaritat i Cooperació és un òrgan de participació i de consulta, adscrit
orgànicament a la Regidoria de Solidaritat i Cooperació, que té, entre d’altres funcions, la
d’elaborar un programa anual d’activitats de sensibilització per promoure i divulgar els
valors de la solidaritat, la tolerància i la diversitat cultural.
2. D’acord amb la voluntat de la Mesa de Solidaritat i Cooperació d’establir els termes de
col·laboració amb l’Ajuntament, a fi i efecte de promocionar les activitats portades a terme
dins el Pla municipal de Sensibilització i d’acord amb les funcions de la Mesa, establertes
al Reglament d’organització i funcionament de la Mesa de Solidaritat i Cooperació, i el
Conveni de col·laboració entre les entitats de cooperació de la Mesa i l’Ajuntament.
3. D’acord amb l’acta de la sessió de data 15 de març de 2017, la Mesa de Solidaritat i
Cooperació ha acordat proposar a la Junta de Govern Local l’aprovació del Pla municipal
de sensibilització per al 2017.
4. D’acord amb la clàusula primera del Conveni, les activitats que integren el Pla
municipal de sensibilització per l’any en curs hi consten a l’annex I i seran coorganitzades
i desenvolupades de forma conjunta per les entitats de cooperació i l’Ajuntament.

3/6

D'acord amb la normativa de protecció i seguretat 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
identificades o identificables. No obstant, podeu exercir els vostres drets a través
dels procediments específics publicats al Catàleg de Tràmits o bé fer una
consulta al correu electrònic protecciodedades@santquirzevalles.cat

FONAMENTS DE DRET
-

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i entitats
locals de cooperació per l’execució anual del Pla Municipal de Sensibilització,.
Reglament d’organització i funcionament de la Mesa de Solidaritat i Cooperació de
Sant Quirze del Vallès, gener 2012.
Ordenança Fiscal núm. 4.10. Taxa per la utilització de serveis, instal•lacions i
materials culturals municipals.
Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals.
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives.
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i
les activitats recreatives.
Articles 62, 63 i 64 del decret 2/2003, 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
Llei 39/2015 del procediment administratiu comú i la 40/2015 de règim jurídic de
les administracions públiques.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar l’Annex d’activitats del Pla Municipal de Sensibilització per al primer
semestre de l’any 2017, segons el següent detall:

DATA

ACTIVITAT

DESTINAT
ARIS

LLOC

HORA

ORGANITZA

05/02/2017

Matinal Acollim
els Refugiats

Tothom

Casal d'avis ( Pati)

De 12 a 14 h

La Plataforma Sant Quirze
Acollim els Refugiats

09/03/2016

Documental
"Atiecke"

Tothom

Biblioteca

19

ASV

19/03/2017

Concert Coral
AMAZING
GOSPEL

Tothom

Casal d'Avis

18

ATENEU DEL MON

06/03/2017
al
30/04/2017

VII Concurs
Contes Solidaris

Tothom

ATENEU DEL MON
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03/04/2017
A
28/04/2017

Exposició
fotogràfica del
projecte A Naré
3a Fase

Tothom

Espai Maria-Mercè
Marçal

05/04/2017

Concert
cantautor Rolo Argentina

Tothom

Bar Masia Can Feliu

20,30 h

ATENEU DEL MON

23/04/2017

Mercat Vintage

Tothom

Parc de les
Morisques

DE 10 A 14 h

ASV i Cooperación y
Ayuda

28/04/2017
A
26/05/2017

Exposició
fotogràfica del
projecte A Naré
3a Fase

Tothom

Centre Cívic Torre
Julià

05/05/2017

Hora del conte:
La Berta es troba
les ulleres de
visió empàtica

Tothom

Biblioteca

18 h

NUEVOS PASOS /
QUETZAL

26/05/2017

Botifarrada
Solidària

Tothom

Parc de les
Morisques

18:00 h

FUNDACIÓ QUETZAL

28/05/2017

Festa Comerç
Just

Tothom

Parc de les
Morisques

11 a 14 hores

10/06/2017

Obra de teatre:
BOGERIA A LA
GERIATRIA

Tothom

Casal d'Avis

20 h

FUNDACIÓ QUETZAL I
NUEVOS PASOS

05/07/2017

Taller de
contacontes El
viatge d’en
Konan

infants
(infantil i
primer cicle
de primària)

Biblioteca

18

Ajuntament

12/07/2017

Actuem per
construir un món
millor: El camí de
les granotes

nens i
nenes de 6
a 11 anys

Biblioteca

18 h (Durada 1,5 h)

19/07/2017

El diari de la
Naaku

infants de
primària

Biblioteca

18 ( Durada 1 hora)

MAIG

01/07/2017

VI Concurs de
cartells "22a
Festa Cubana"
22a Festa
Cubana

ASV i Cooperación y
Ayuda

ASV i Cooperación y
Ayuda

Canya Jove

Exteriors Masia Can
Feliu

ATENEU DEL MON

21 hores

ATENEU DEL MON
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Segon.- Publicar el Pla municipal de Sensibilització, per l’any 2017 al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, per un període de 20 dies hàbils i a la pàgina web municipal.

4. Aprovació autorització de despesa ajuts emergències 2017
ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local del 8 de novembre de 2016 va aprovar les Bases particulars
reguladores per a la concessió de subvencions a projectes d’emergències.
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de les subvencions que atorgui
l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a projectes d’emergències.
Les subvencions i ajudes regulades en a les bases, estan motivades per raons de
caràcter humanitari i tenen caràcter urgent i immediat, quedant així exceptuats dels
principis de publicitat i concurrència.
FONAMENTS DE DRET
-

Reglament d’organització i funcionament de la Mesa de Solidaritat i Cooperació de
Sant Quirze del Vallès, gener 2012.
Bases generals reguladores de la concessió de subvencions, maig de 1999.
Reglament de desenvolupament aprovat pel RD 887/2006, de 21 juliol i Llei
38/2003, general de subvencions.
Articles 62, 63 i 64 del decret 2/2003, 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
Llei 39/2015 del procediment administratiu comú i la 40/2015 de règim jurídic de
les administracions públiques.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el document comptable d’autorització de la despesa pressupostada per
import de 8.000 € amb càrrec a la partida 1300 2314 4800001.

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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