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 identificades
o identificables. No obstant això, podeu exercir els vostres drets que s’en derivin a
través dels tràmits específics publicats a http://www.santquirzevalles.cat
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RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Elisabeth Oliveras i Jorba
Marta Baldrich Caselles
Maria Domingo Soler
Albert Falgueras Cuatrecasas

JUNTS-AM
ICV
JUNTS-AM
JUNTS-AM

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Francesc Fernandez Lugo

JUNTS-AM

PRESIDENTA
Elisabeth Oliveras i Jorba.
SECRETARI
Pedro Gallego Cañizares.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu. Els assumptes sobrevinguts s’han inclòs a l’ordre del dia
també per acord unànime dels membres presents.
1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 22 de març de 2016.
2. Acceptació subvenció "Finançament de l'àmbit de Benestar Social 2016" de la
Diputació
ANTECEDENTS DE FET
En data 25 de febrer de 2016 es va aprovar la concessió del recurs econòmic consistent
en fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social” en el marc del Catàleg
de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
En el referit Catàleg de serveis 2016 es preveu el fons de prestació “Finançament de
l’àmbit de benestar social” que es caracteritza per tractar-se de suports econòmics
calculats en base a l’aplicació proporcional de criteris objectius que recullen les
característiques socioeconòmiques i territorials dels ens adherits al Protocol general del
Pla de Concertació
Atès que el servei de Benestar i Família del municipi de Sant Quirze del Vallès es troba
adherit al Protocol general del Pla de Concertació de l’any 2016 de la Diputació de
Barcelona.
Els Ajuntaments de la província de Barcelona tenen garantida una dotació econòmica
destinada a l’àmbit de Benestar Social.
Atès que aquests ajuts s’estableixen en funció del tram poblacional corresponent al
municipi i que la ràtio establerta és de 2,88 euros per habitant per als municipis de
10.000 a 19.999 habitants.
FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003 General de Subvencions.
Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials, concretament en el títol III –Règim
competencial i organitzatiu-, art 32 quan parla de les competències dels ens locals
supramunicipals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .Acceptar la concessió del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de
benestar social” 2016 de la Diputació de Barcelona, per import de 56.301,12 € que li
correspon al municipi de Sant Quirze del Vallès.
Segon .Comunicar l’acceptació del suport així com de tots els termes de la
concessió i les condicions de la seva execució, mitjançant el model normalitzat a la
Diputació de Barcelona.

3. Revocar la subvenció atorgada al Casal d'Avis per a despeses de l'exercici 2014
per import de 2.250,00 €
ANTECEDENTS DE FET
Atès l’Informe d’Intervenció 156/2015, en el seu punt quart dels antecedents estableix que
“d’acord amb l’estat d’ingressos presentat, l’entitat ha tingut uns ingressos totals de
13.500€, incloent els 2.250€ de la subvenció municipal. Havent justificat unes despeses
globals per import de 10.803,48€, presenta un superàvit de 2.696,52€. No consta però
l’acta de l’Assemblea de l’entitat aprovant aquests comptes ni el Llibre de Caixa
acreditant els ingressos i les despeses.”
FONAMENTS DE DRET
I . Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
II. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de disposicions legals
aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de
subvencions públiques assenten les bases sobre les que es desenvolupen les bases
reguladores particulars de la convocatòria.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Revocar la subvenció de 2.250,00 euros atorgada al Casal d’Avis per a
despeses de l’exercici 2014 per superàvit en l’activitat.
Segon .- Iniciar el procediment de reintegrament de la quantitat de 2.250€
indegudament ingressada, en els termes indicats en l’informe d’Intervenció.
Tercer .- Donar tràmit d’audiència de 15 dies al Casal d’Avis, a fi i efecte que puguin
al·legar el que creguin pertinent.
Quart .-

Notificar l’acord al Casal d’Avis.

4. Llicència d'obra major, Exp. OMA2013/00017, per a la compartimentació i
reforma interior d'una nau industrial de una a tres entitats industrials.
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ANTECEDENTS DE FET
1. En data 12 de novembre de 2015, ACS RECYCLING ELECTRONICS DE
CATALUNYA, SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència
urbanística ( N.RGE. 2015013023) per a Compartimentació i reforma interior d'una nau
industrial de una a TRES entitats industrials., emplaçat al C/ dades protegides,
d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 29/01/2016 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:
1. “La qualificació urbanística és Naus aïllades, Industrials antigues, (clau 5a), 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.
2. El projecte i la documentació presentada, corresponent a la certificació final de les
obres i les modificacions introduïdes en l’Asbuid del final d’obra del projecte executiu
presentant inicialment, s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa
tècnica d’aplicació.
3. La Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 3 de desembre de 2013 va concedir
llicència d’obres majors per la compartimentació i reforma interior d’una nau industrial,
d’una a quatre entitats, al Carrer Francesc Duran i Reynals, cantonada carrer Pau
Vila.
Inicialment es va presentar un projecte per compartimentar l’edifici existent en quatre
entitats industrials independents, i la modificació finalment realitzada solament ha
creat tres entitats independents.
4. La situació definitiva de les superfícies i nomenclatura de les tres naus és la següent:
Entitat 1: Nau 1: Agafa la totalitat de la nau industrial en planta soterrani, la planta
altell 2 i part de la planta baixa, amb una superfície útil total de 4.076,16 m2.
Entitat 2: Nau 2: Agafa part de la nau industrial en planta baixa i tota la planta altell 1
amb una superfície útil total de 4.815,18 m2.
Entitat 3: Nau 3: Agafa part de la nau industrial en planta baixa i la planta primera,
planta segona i planta terrat amb una superfície útil total de 981,35 m2.
Quan es va concedir la llicencia d’obres aquestes naus no tenien cap ús encarà definit
i per tant, en funció del tipus d’activitat a instal·lar, ja es va fixar en l’informe de
concessió de la llicencia d’obres la necessitat de tramitar la corresponent llicencia
d’activitats d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.
5. A data d’avui s’han tramitat les llicencies d’activitats de les naus 1 i 2.
A la nau 1, la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 7
d’octubre de 2013 va concedir llicencia d’activitats (exp. ACT2013/000061) per a la
instal·lació d’una activitat de valorització i reciclatge de residus a la societat ACS
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RECYCLING ELECTRONICS DE CATALUNYA SL,
l‘enginyer municipal de data 5 de novembre de 2013.

amb informe favorable de

A la nau 2, la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 14
d’abril de 2015, va concedir llicencia d’activitats (ACT2014/000055) a la societat
FUTFUVE BARCELONA, SL, amb informe favorable de l’enginyer municipal de data
22 de desembre de 2014.
6. Els canvis introduïts en el projecte no suposen cap variació en el pressupost

d’execució material inicialment aprovat.
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 04/02/2016.
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 ( en endavant
TRLUC), modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment modificada
per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
- 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 TRLUC,
modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment modificada per la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
- L’article 187.1.c. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, en la seva redacció en vigor, estableix que estan subjectes a la llicència
urbanística prèvia la construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis
ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen
l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el
que estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, segons
allò que estableix l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual
s’aprova el TRLUC, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la modificació de la llicència d’obres majors OMA2013/000017
inicialment atorgada per acord de junta de govern local de 3 de desembre de 2013 a
ACS RECYCLING ELECTRONICS DE CATALUNYA, SL per a Compartimentació i
reforma interior d'una nau industrial al carrer dades protegides, amb subjecció a les
condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se li uneix com a annex. La
modificació porta causa del fet que enlloc de un quatre naus, s’ha certificat pel tècnic
competent, i segons l’”as built”, que la compartimentació s'ha fet en tres naus, amn
subjecció a les condicions tècniques relacionades a l’apartat 2 dels antecedents.
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 .tercers.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de

Quart .-

Notificar el present acord als interessats.

5. Llicència d'obra major, Exp. OMA2016/000008, per obres d'adequació a la
legalitat urbanística
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 18 de febrer de 2016, dades protegides, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2016002423) per a Obres d'adequació
a la legalitat urbanística, emplaçat al C/ dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 15/03/2016 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:
1. “Els plànols i la documentació presentada, corresponen a la modificació la llicència
d’obres concedida per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en la sessió ordinària
que va tenir lloc el dia 04 de juliol de 2005 per la construcció d’un habitatge unifamiliar
aïllat a la parcel·la a2.2-6 del Sector de Castelltort.
Les obres de modificació consisteixen en l’adequació a la legalitat urbanística de la
construcció existent (expedient de protecció de la legalitat urbanística
DU20157000005) , enderrocant els 17,62 m2 dels dos porxos que incrementaven la
superfície d’ocupació màxima de la parcel·la permesa, i legalitzant el porxo d’entrada
de 5,48 m2, inicialment no inclòs en la llicencia d’obres concedida.
2. S’ha presentat amb el document tècnic la justificació numèrica i gràfica del
compliment dels paràmetre urbanístic d’ocupació màxima permesa a la parcel·la:
− Superfície mínima de la parcel·la:
1.599,60 m2
− Ocupació habitatge:
154,30 m2
− Ocupació porxos:
5,48 m2
Total ocupació 159,78 m2, que es corresponen amb una ocupació inferior al 10 % de
la superfície de la parcel·la, complint els paràmetres d’ocupació que fixa el Pla Parcial
a la zona a2 on està ubicada.

6/21

3. Les modificacions incorporades en el projecte aprovat suposen un pressupost
d’execució material de l’obra de 4.077,92 €”
3. Considerant l’informe jurídic de data 22/03/2016.
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 ( en endavant
TRLUC), modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment modificada
per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
- 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 TRLUC,
modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment modificada per la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
- L’article 187.1.c. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, en la seva redacció en vigor, estableix que estan subjectes a la llicència
urbanística prèvia la construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis
ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen
l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el
que estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, segons
allò que estableix l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual
s’aprova el TRLUC, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2016/000008 a dades protegides, per
a Obres d'adequació a la legalitat urbanística al dades protegides, d’aquest municipi amb
subjecció a les condicions tècniques relacionades a l’apartat 2 dels antecedents.
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.
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Tercer .obres.

Informar al titular de la llicència que haurà de comunicar el dia de l’inici de les

Quart .Disposar que de conformitat amb l’article 189.1 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la seva redacció
vigent, les obres s’han d’iniciar immediatament després de rebre la notificació de la
present llicència i el termini per acabar-les serà de sis mesos, amb advertiment exprés
que la no iniciació amb caràcter immediat de les obres o el transcurs d’un any des de
l’inici sense haver-les finalitzat donarà lloc a la caducitat de la llicència, amb els efectes
previstos en aquest mateix article.
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

201628185 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

163,12 €

201628186 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

201628194 / 0

Concessió de Plaques i patents

Setè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

6. Llicència d'obra major, Exp. OMA2015/000046, per a la construcció de 3
habitatges unifamiliars aïllats
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 12 de novembre de 2015, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2015013039) per a la Construcció
de 3 habitatges unifamiliars aïllats, emplaçat al dades protegides de Castelltort ,
d’aquest municipi.
2. En data 11 de gener de 2016, es va requerir l’esmena de deficiències que presentava
la sol·licitud segons informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 5 de gener de
2016. Aquest requeriment amb núm. de registre de sortida núm. 2016000195, va ser
notificat a l’interessat en data 14 de gener de 2016.
3. En data 15 de febrer de 2016, amb núm. de registre d’entrada 2016002241, l’interessat
aporta part de la documentació requerida.
4. En data 4 de març de 2016, amb núm. de registre d’entrada 2016003154, l’interessat
aporta la resta de documentació requerida.
5. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 14/03/2016 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:
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1. “La qualificació urbanística és edificació aïllada en ciutat jardí (clau a2), segons el text
refós de la revisió del PGO aprovat definitivament el 22.03.00 i publicat el 11.05.00 i el
Pla Parcial del Sector Castelltort aprovat definitivament per la CUP el 15 de desembre
de 1999.
El projecte i la documentació presentada corresponen al projecte bàsic 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 5 de gener de 2016.
2. L’ Agencia Estatal de Seguritat Àrea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008 de 8
de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives per a
obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds aeronàutiques
que tenia assignades la Direcció General d’Aviació Civil. Les servituds van ser
actualitzades el gener de 2010, mitjançant real decret 184/2009 de 27 de novembre
(B.O.E. nº 25 de 29 de gener de 2010)
L’edifici no estaria afectat per la servitud aeronàutica, l’elevació limitadora d’obstacles
corresponent a la situació de la parcel·la és de 181 metres i l’alçada de planta baixa i
planta pis del projecte està per sota d’aquesta cota, sense arribar a perforar la
superfície limitadora.
En el cas d’instal·lar objectes temporals (grues fixes o mòbils), caldrà tramitar la
corresponent llicència d’obres menors per la instal·lació d’aquests elements, ( en el
cas de que la grua mòbil ocupi la via publica caldrà tramitar llicencia d’ocupació de la
via publica) justificant que no perforen la superfície limitadora d’obstacles i no afecten
la operativitat de l’aeròdrom. Si la instal·lació de la grua perfora la superfície
limitadora d’obstacles que fixa l’Agencia Estatal de Seguretat Àrea, caldrà obtenir
autorització de la autoritat aeronàutica competent , en aquest cas l’Agencia de
Seguretat Aeronàutica (AESA).
3. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram
de vorera del carrer Camí Antic de Sant Cugat, en el tram on està situada la
parcel·la, amb el dipòsit d’una garantia municipal d’un import de 3.050,00 euros.
Caldrà preveure les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de
telefonia, enllumenat i electricitat que afectin a la façana del tram de vorera on està
situada la parcel·la. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per
preveure aquestes canalitzacions amb les respectives companyies i d’acord amb
l’Enginyer municipal.
4. 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 garantia municipal que
s’ha de dipositar quan s’obté la llicència d’obres, de 2.398,00 euros.
El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra, els
certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest certificat
serà necessari per al retorn de la fiança municipal.

5. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la
tanca de protecció de l’obra, les grues mòbils, els containers, saques i sitges o
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qualsevol tipus de material o maquinaria 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
(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)
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.

6. 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”

6. Considerant l’informe jurídic de data 15/03/2016.
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 ( en endavant
TRLUC), modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment modificada
per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
- 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 TRLUC,
modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment modificada per la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
- L’article 187.1.c. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, en la seva redacció en vigor, estableix que estan subjectes a la llicència
urbanística prèvia la construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis
ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen
l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el
que estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, segons
allò que estableix l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual
s’aprova el TRLUC, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2015/000046 a dades protegides per
a la Construcció de 3 habitatges unifamiliars aïllats a dades protegides de Castelltort,
d’aquest municipi amb subjecció a les condicions tècniques relacionades a l’apartat 2 dels
antecedents.
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 .obres.

Informar al titular de la llicència que haurà de comunicar el dia de l’inici de les

Quart .En defecte d’assenyalament específic, els terminis són d’un any per començar
les obres i de tres per acabar-les. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de
la notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels
terminis fixats si la persona titular de llicència urbanística ho sol·licita justificadament
abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.
Cinquè .- Advertir que transcorregut el termini per començar o finalitzar les obres, sense
que hagin estat iniciades o finalitzades la present llicència es declararà caducada.
Sisè .tercers.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de

Setè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201628182 / 0

Concessió de Plaques i patents

201628183 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

32.324,86 €

201628184 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

13.738,06 €

Vuitè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

7. Exp. resp. patrimonial 114-16-001 - Comunterra grup Terraminium
ANTECEDENTS DE FET
En data 3 de desembre de 2015, Comunterra grup Terraminium, com a administradors de
la Comunitat de Propietaris de l’avinguda de dades protegides, la qual cosa no acrediten
per cap mitjà ajustat a dret, va formular reclamació de responsabilitat patrimonial pels
danys soferts per la comunitat, per les inundacions del dia 1 de desembre de 2015.
Atès que la sol·licitud no reunia els requisits que exigeix l’article 6 del Real decret
429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
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administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, per mitjà de provisió
de la secretària municipal de 7 de març de 2016 es va atorgar a la interessada un
termini de 10 dies hàbils per l’esmena de les deficiències que presentava, tot advertint-li
que si desatenia el requeriment es declararia el seu desistiment. Aquest requeriment va
ser notificat el 10 de març.
Transcorregut el termini per reparar els defectes, la interessada no ha dut a terme aquest
tràmit.
FONAMENTS DE DRET
Real decret 429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Tenir per desistida a Comunterra grup Terraminium de la seva reclamació de
responsabilitat patrimonial per manca de reparació dels defectes de la sol·licitud, d’acord
amb allò que preveu l’article 6 del Real decret 429/1993, de 26 de març i arxivar les
actuacions.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la interessada.

8. Exp. resp. patrimonial 114-15-010 - Comunterra S.L.
ANTECEDENTS DE FET
En data 2 de juny de 2015, Comunterra Sociedad Limitada, com a administradors de la
Comunitat de Propietaris del dades protegides, la qual cosa no acrediten per cap mitjà
ajustat a dret, va formular reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys soferts
per la comunitat, per les inundacions del dia 19 de maig de 2015.
Atès que la sol·licitud no reunia els requisits que exigeix l’article 6 del Real decret
429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, per mitjà de provisió
de la secretària municipal de 7 de març de 2016 es va atorgar a la interessada un
termini de 10 dies hàbils per l’esmena de les deficiències que presentava, tot advertint-li
que si desatenia el requeriment es declararia el seu desistiment. Aquest requeriment va
ser notificat el 10 de març.
Transcorregut el termini per reparar els defectes, la interessada no ha dut a terme aquest
tràmit.
FONAMENTS DE DRET
Real decret 429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial
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Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Tenir per desistida a Comunterra Sociedad Limitada de la seva reclamació de
responsabilitat patrimonial per manca de reparació dels defectes de la sol·licitud, d’acord
amb allò que preveu l’article 6 del Real decret 429/1993, de 26 de març i arxivar les
actuacions.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.

9.

Aprovació expedient i inici de licitació per a l'adjudicació del contracte de
gestió de servei de la recollida de selectiva de residus al sector A de les Fonts i
de la neteja viària de tot el barri

ANTECEDENTS DE FET.
Instruït l’expedient per a l’adjudicació del contracte per a la gestió, mitjançant concessió
administrativa, del servei de recollida selectiva de residus generats al barri de les Fonts
(sector A) i de la neteja viària a la totalitat dels sectors del barri.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb l’article 42 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis del ens locals.
Atès els informes d’Intervenció i Secretaria, el que es disposa al plec de clàusules
administratives particular i al de generals aplicables als contractes de serveis i a altres
contractes administratius i als privats de la Corporació, publicats al BOP núm. 172 de
data 19 de juliol de 2002, en tot allò que no contradiguin l’actual legislació en matèria de
contractes, amb el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic i la legislació posterior que el modifica, el
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la LCSP, el
Reglament general de la LCAP, amb la Llei reguladora de les bases de règim local i amb
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en tot allò que aquesta normativa no
contravingui les previsions de rang legal vigents.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i procediment obert,
per a l’adjudicació del contracte administratiu per a la gestió, mitjançant concessió
administrativa, del servei de recollida selectiva de residus generats al barri de les Fonts
(sector A) i de la neteja viària a la totalitat de sectors del barri, contractació que es regeix
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per les condicions definides al plec de clàusules administratives particulars i al de
prescripcions tècniques que s’aproven en aquest acte, i que tindrà una durada d’un any i
una possible pròrroga d’un any més.
Segon. Aprovar l’inici de la licitació per a l’adjudicació de l’esmentat contracte, mitjançant
publicació al Butlletí Oficial de la Província, al perfil de contractant i al tauler electrònic
d’anuncis municipal.
Tercer. Els licitadors disposaran d’un termini de 15 dies naturals, per a la presentació de
les seves ofertes, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOPB.
La proposta es lliurarà d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives que
regeix aquesta contractació.
Quart. Aprovar el document comptable d’autorització de la despesa (fase A), per un
import de 49.245,29€, amb càrrec a la partida 5107 1621 2270000 del pressupost vigent i
consignar i comprometre el crèdit necessari (fase AD-Fut), amb càrrec a la partida
corresponent en el pressupost dels exercicis 2017 i 2018, per un import de 84.420,50€ i
35.175,21€, respectivament, per fer front a la despesa derivada d’aquesta contractació.

10. Pròrroga del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i l'associació Dones per Sant Quirze
ANTECEDENTS DE FET
1. Al mes d’abril de 2013, es va signar conveni de col·laboració entre l’associació
Dones per Sant Quirze i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb l’objecte
d’establir els termes de la relació de col·laboració entre ambdues parts per
contribuir a millorar la promoció de l’activitat destinada al impuls i foment de la
igualtat de drets i oportunitats des del punt de vista de gènere a Sant Quirze del
Vallès. En concret, el conveni regula les condicions de l’autorització perquè
l’entitat Dones per Sant Quirze ocupi i faci ús de la sala polivalent i la sala del
centre de documentació del Centre Municipal d’Informació i Recursos per a
Dones, per les activitats anualment programades.
2. Atès que la clàusula cinquena del conveni esmentat estableix la vigència d’aquest
fins el 31 de desembre de 2013 i que pot ser prorrogat per acord d’ambdues parts
i exprés de la Junta de Govern, per períodes d’un any fins un màxim de tres.
3. Atès que és voluntat de les parts subscriure la pròrroga d’aquest conveni per a
l’any 2016 entre l’associació Dones per Sant Quirze i l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès.
4. D’acord amb l’informe emès per la tècnica de coeducació i polítiques de gènere,
de data 4 d’abril de 2016.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i
les activitats recreatives.
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-

-

Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives.
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes
mesures
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.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès i l’associació Dones per Sant Quirze durant l’any 2016, que literalment
diu:
PRÒRROGA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS I L’ASSOCIACIÓ DONES PER SANT QUIRZE
Sant Quirze del Vallès, abril de 2016
REUNITS

D’una part, la Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, amb DNI dades protegides, Alcaldessa de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, de conformitat amb el cartipàs vigent, facultada
expressament per aquest acte per Decret d’alcaldia núm.2015001906.
De l’altra, la Sra. Indalecia Lara García, amb DNI dades protegides, en qualitat de
secretària de l’ASSOCIACIÓ DONES PER SANT QUIRZE, amb CIF G-65203523, entitat
inscrita al Registre Municipal d’entitats amb el núm. 0547E RAE i amb domicili social a
carrer Segrià núm. 18 de Sant Quirze del Vallès, actuant en nom i representació
d’aquesta.
Assistits per la secretària de l’Ajuntament Sra. Helena Muñoz Amorós, que dóna fe de
l’acte.

EXPOSEN
I.- Que a l’abril de 2013 es va signar conveni de col·laboració entre l’associació Dones
per Sant Quirze i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb l’objecte d’establir els
termes de la relació de col·laboració entre ambdues parts per contribuir a millorar la
promoció de l’activitat destinada al impuls i foment de la igualtat de drets i oportunitats
des del punt de vista de gènere a Sant Quirze del Vallès. En concret, el conveni regula
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les condicions de l’autorització perquè l’entitat Dones per Sant Quirze ocupi i faci ús de la
sala polivalent i la sala del centre de documentació del Centre Municipal d’Informació i
Recursos per a Dones, per les activitats anualment programades.
II.- Que la clàusula cinquena del conveni esmentat estableix la vigència d’aquest fins el
31 de desembre de 2013 i que pot ser prorrogat per acord d’ambdues parts i exprés de la
Junta de Govern, per períodes d’un any fins un màxim de tres.
III.- Que és voluntat de les parts subscriure la pròrroga d’aquest conveni per a l’any 2016
entre l’associació Dones per Sant Quirze i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
IV.- La Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 12 d’abril de 2016 va acordar
l’aprovació de la present pròrroga.
PACTES
Primer. Objecte.
La present pròrroga té per objecte continuar amb la relació de col·laboració entre
l’associació Dones per Sant Quirze i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per contribuir
a millorar la promoció de l’activitat destinada al impuls i foment de la igualtat de drets i
oportunitats des del punt de vista de gènere a Sant Quirze del Vallès, a través de
l’autorització per l’ocupació i ús de la sala polivalent i la sala del centre de documentació
del Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones, per les activitats anualment
programades i que per aquest 2016 s’adjunten com a Annex I.
Segona. Relació de Documentació a aportar per l’Entitat.

De conformitat a la clàusula tercera apartat 10 del conveni que es prorroga, l’associació
Dones per Sant Quirze haurà de presentar a la Regidoria d’Igualtat junt amb la memòria
d’activitats, acreditació de la vigència de l’assegurança de responsabilitat civil subscrita
en el seu dia de conformitat a la clàusula tercera, setè punt del mateix conveni.

Tercera. Vigència

La present pròrroga serà d’aplicació des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2016.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat al lloc i data
indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament,

Per Dones per Sant Quirze

L’Alcaldessa

La Presidenta delegada,

Elisabeth Oliveras Jorba

Indalecia Lara García

Davant meu,
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La Secretària
Helena Muñoz Amorós

ANNEX I. ACTIVITATS PROGRAMADES PEL 2016

ACTIVITAT I
RESPONSABLE

TALLER
MANUALITATS

DIES

HORARIS

ESPAIS

Tots els divendres de
l’any (excepte meitat
juliol a meitat setembre)

Matins de 10 a
11.30 h

Sala Polivalent

Tarda de 18 a
19 h

Sala Polivalent

Tarda de 18.30
a 19.30 h

Sala Polivalent

CANDICE
SARMIENTO

SESSIÓ REIKI

Tots els primers dimarts
de mes (excepte meitat
juliol a meitat setembre)

FRANCISCO LOPERA

MAMIFIT (recuperació postpart)

Tots els dilluns de l’any
(excepte agost)

SILVIA ESCUDÉ
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PUNT ATENCIÓ

Tots els divendres de
l’any (excepte agost)

Matins de 10 a
11.30 h

Sala Polivalent

Dilluns 18 abril

Tarda de 19.30
a 21 h

Sala Polivalent

Tots
els
primers
dimecres
de
mes
(excepte agost)

Tarda de 19 a
21 h

Sala Polivalent

PRESENCIAL

AMPARO FLAMERICH

Xerrada
PREVENCIÓ
RELACIONS ABUSIVES EN
PARELLES JOVES

AROA TALAVERA

REUNIONS COORDINACIÓ
DONES
PER
SANT
QUIRZE, GRUP PROJECTE
DONA UN PAS MÉS, GRUP
PROJECTE
DANZATERÀPIA

Projecte
dansateràpia
(tots els dimecres de
maig i juny)

LINDA LARA
LOLA ROMERO
JOSEP MARIA POLO

Segon.- Comunicar el present acord a les persones interessades.
11. Assumptes sobrevinguts

11.1.

Aprovació de l'obligació de pagament de la subvenció al Club Handbol
Sant Quirze en 2015

ANTECEDENTS DE FET
1. La justificació de les subvencions rebudes anteriorment és requisit imprescindible per
poder accedir a subvencions posteriors.
2. El 9 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès va aprovar les bases reguladores particulars de la convocatòria de subvencions
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a entitats i/o particulars en matèria de serveis personals i associacions de veïns per a
l’any 2014.
3. Les bases aprovades comprenen el programa C-01-14 de suport per a entitats
esportives locals, amb l’objecte de donar suport a les activitats esportives que duguin a
terme les entitats esportives del municipi per l’exercici 2014.
4. El 2 de setembre de 2014 es va publicar al BOP l’edicte amb l’aprovació de les bases
reguladores per a l’any 2014 iniciant-se el termini de 20 dies naturals per presentar
sol·licituds.
5. Els beneficiaris d’aquest programa són 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.
6. El 22 de setembre de 2014, el senyor Albert Barrera Blas, en representació del Club
Handbol Sant Quirze va presentar sol·licitud de subvenció.
7. El 18 de novembre de 2014, la Junta de Govern Local va atorgar subvenció i aprovar
la disposició i obligació de despesa de 7.051,73 euros en favor del Club Handbol Sant
Quirze.
8. El 31 de març de 2015, el senyor Albert Barrera Blas, en representació del Club
Handbol Sant Quirze, va presentar justificació de la subvenció rebuda.
9. El beneficiari va presentar rebuts admissibles corresponents a l’any 2014 per un total
de 28.789,55 euros, justificació de despeses superior al 200% de la subvenció rebuda
de 7.051,73 euros.
10.
La liquidació econòmica presentada per l’entitat contemplava ingressos per
110.551,73 euros i despeses per 120.916,55, resultant un resultat negatiu de
10.364,82 euros. Atès que els ingressos superaven els 100.000 euros, des del servei
d’Esports es va requerir la presentació de la liquidació del impost de societats.
11.
El 21 de maig de 2015, el coordinador d’Esports va proposar que la liquidació del
impost de Societats fos valorada pel Interventor municipal a fi de considerar
degudament justificada o no la subvenció de 7.051,73 euros atorgada al Club Handbol
Sant Quirze.
12.
En informe de 22 de febrer de 2016, després de diverses converses amb l’entitat i
de la presentació de la declaració del impost de Societats de forma extemporea, el
interventor municipal manifesta que:
Primer.- Les Bases Generals de la convocatòria exigien que les justificacions es presentessin
en el termini de 30 dies des de la finalització de l’activitat subvencionada i les de caràcter anual
fins el 31 de març de 2015, requisit complert per l’entitat.
Després de diversos requeriments, l’entitat ha presentat diverses esmenes als justificants,
particularment en allò relatiu als ingressos i despeses totals, als quals s’han tingut en compte
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els considerats per l’Assemblea de 3 de juny aprovant els Comptes anuals i no pas els
incorporats a la documentació inicialment presentada que corresponien als pressupostats.
Segon.- L’article 31 de la Llei 38/2003 General de Subvencions considera despeses
subvencionables aquelles que de forma indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat
subvencionada.
Per la seva part, les clàusules específiques de les Bases relatives a les subvencions de les
entitats esportives, atribuïen la condició de subvencionables a les activitats quin objecte fos
donar suport a les activitats esportives que duguessin terme les entitats esportives del municipi
al llarg de l’exercici 2014. Davant un concepte tan genèric com és el d’interès públic – també
recollit a l’article 2.1 de la pròpia Llei 38/2003 – el Tècnic d’Esports ha valorat favorablement la
naturalesa de les despeses justificades. Malgrat això, tal com ja es va fer a l’informe de l’any
anterior, es recomana establir a les Bases una major concreció de l’objecte subvencionat i per
tant de les despeses subvencionables.
Tercer.- L’entitat beneficiària de la subvenció ha justificat despeses imputades a la subvenció
per import de 28.789,55 euros, raó per la qual la subvenció atorgada representa menys del seu
50 per cent.
Quart.- Segons els comptes presentats inicialment amb la documentació de la justificació,
l’entitat va obtenir uns ingressos totals de 110.551,73 euros incloent la subvenció municipal de
7.051,73 euros, mentre que les despeses van ser de 120.916,55 euros; havent per tant
incorregut en unes pèrdues de 10.364,82 euros.
D’acord amb els Comptes de 2014 que va aprovar l’Assemblea general de 3 de juny de 2015,
l’entitat ha tingut uns ingressos totals de 96.992,45 euros incloent la subvenció municipal de
7.051,73 euros, i unes despeses de 102.273,38 euros; havent per tant incorregut en unes
pèrdues de 5.280,93 euros.
Finalment, segons les dades declarades a la liquidació del Impost sobre Societats, l’entitat ha
tingut uns ingressos totals de 118.477,16 euros, incloent la subvenció municipal de 7.051,73
euros, i unes despeses de 129.013,23 euros; havent per tant incorregut en unes pèrdues de
10.536,07 euros.
Per tant, cap d’aquestes comptes – tots ells referits a l’any natural de 2014 – coincideix, i si bé
això no resulta decisiu a l’hora d’analitzar la justificació de la subvenció municipal atorgada el
2014, sí que demostra la poca fiabilitat de la gestió econòmica de l’entitat beneficiària;
circumstància que a criteri de la Intervenció qüestiona la conveniència de continuar
subvencionant aquesta entitat.
Cinquè.- Malgrat les Bases no preveien un sistema concret de justificació de les subvencions
per donar compliment a l’article 71.1 del Reglament de Subvencions, la documentació
presentada és la prevista en la modalitat del compte justificatiu simplificat, sistema contemplat a
l’article 75 del mateix Reglament per als casos de subvencions per import inferior als 60.000,00
euros.
El beneficiari ha presentat aquests documents:
-

Memòria del projecte.
Relació de les despeses i inversions i la justificació de les eventuals desviaments.
Relació detallada dels ingressos i altres subvencions que s’hagi pogut rebre.

Sisè.- Consta a l’expedient certificat del President declarant que la subvenció rebuda s’ha
destinat a les finalitats per a les quals fou concedida.
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Setè.- Consta còpia no compulsa de l’acta d’aprovació dels Comptes però no del seu registre a
l’organisme competent.
Segons l’acord de Junta de Govern Local de data 18 de novembre de 2015, es fa la reserva de
saldo en la forma en que es distribuiran els diners un cop les entitats que no tenen degudament
justificada la subvenció percebuda al 2014 hagin justificat degudament allò que tenen pendent.

FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003, de 17 de novembre, 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 que fa al procediment per a la concessió de
subvencions públiques assenten les bases sobre les que es desenvolupen les bases
reguladores particulars de la convocatòria.
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 26 de maig de 1999.
Bases reguladores particulars de la convocatòria de subvencions a entitats i associacions en
matèria de serveis personals i associacions de veïns per a l’any 2014 (BOP de 2 de setembre
de 2014).
Bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions a entitats i associacions
municipals i esportistes locals per a l’any 2015.
Articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar l’obligació de pagament de la subvenció de 7.190,16 euros de la
partida 1300 3410 4800000 del programa de suport a entitats esportives locals (C-01-15)
atorgada al Club Handbol Sant Quirze per a 2015.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Pedro Gallego Cañizares, secretari 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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