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
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Cap
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Cap
PRESIDENTA
Elisabeth Oliveras i Jorba.
SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
TRESORER
Joan Cabré Gascón
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.

ADNSQ-03a

1/28

CONVOCATÒRIA
Primera.
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’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió ordinària de 24 de
maig de 2016 i sessió extraordinària de 30 de maig de 2016.

2. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016001302, de 31 de maig
Es dóna compte a la Junta de Govern Local del Decret d’Alcaldia núm. 2016001302, de
31 de maig, que literalment diu:
“ANTECEDENTS DE FET
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha iniciat un procés de participació ciutadana
emmarcat en l’elaboració de pressupostos municipals participatius.
Per tal de desenvolupar el projecte s’han redactat uns criteris que regularan el procés de
participació ciutadana, qui pot participar, com es pot participar i que es pot proposar en
aquest projecte.
En quan a les propostes que es poden presentar hi haurà uns criteris que han de complir
les propostes presentades. Aquests criteris així com els períodes de presentació de
propostes i votacions s’han treballat en el marc d’una comissió tècnica i s’han validat
mitjançant la Comissió de Garanties del procés (constituïda el passat 25 de maig)
formada per representants polítics, tècnics municipals i ciutadans i representants
d’entitats.
En base a l’informe de la tècnica de Participació Ciutadana de data 31 de maig de 2015,
és procedent aprovar els criteris que regularan el procés de participació ciutadana
esmentats.
FONAMENTS DE DRET
Llei 7/1985, de 2 d’ abril, reguladora de les bases del règim local.
DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer.- Aprovar els criteris del procés de participació ciutadana de Pressupostos
Participatius 2016:
1. La quantitat destinada al procés de participació ciutadana és de 200.000€ del
pressupost d’inversions 2017.
2. La recollida de propostes ciutadanes serà del 8 de juny al 4 de juliol de 2016.
Podran presentar propostes qualsevol persona empadronada a Sant Quirze del
Vallès que tingui 16 o anys o més a partir del dia 8 de juny de 2016, les entitats
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inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès i
les empreses i comerços ubicats al municipi.
3. La recollida de propostes es realitzarà mitjançant sol·licitud que es podrà trobar al
web municipal o presencialment a les OAC de l’Ajuntament. També es podran
presentar sol·licituds a les taules territorials que s’ubicaran en diferents punts del
municipi i a la sessió oberta presencial del dia 8 de juny i del dia 13 de juny
(aquesta última destinada a comerços i empreses).
4. Una vegada exhaurit el termini de presentació de propostes aquestes passaran a
ser valorades tècnicament segons els següents criteris:
- Han de ser de competència municipal.
- Han de ser propostes que afectin l’àmbit municipal, i no pas el municipis
veïns i/o adjacents.
- Han de donar resposta a una necessitat concreta.
- Han de complir la normativa vigent que les reguli, segons la temàtica de
la proposta.
- Han de ser viables tècnicament: els tècnics municipals validaran que
s’ajustin a la normativa vigent que les reguli i a les competències de
l’Ajuntament.
- Han de ser iniciatives concretes i valorables econòmicament.
- No poden tenir un cost superior al total destinat al procés.
- Les propostes presentades no poden comprometre exercicis
pressupostaris futurs, quan a despesa.
- Han de ser propostes que no provoquin exclusió social.
- Han de ser equitatives des d’un punt de vista de gènere.
- Han de ser propostes sostenibles i amb visió de ciutat.
- Les propostes que es facin no poden ser: actuacions de manteniment
que ja s’estiguin duent a terme, despeses obligatòries per part de
l’Ajuntament, plans d’ajuts ja existents, no poder fer referència a
subvencions que s’atorguen.
- Totes les propostes que es presentin han d’anar acompanyades de les
dades identificatives del ciutadà que les realitza.
- Totes les propostes han d’estar presentades dins el termini establert.
- Es podran unificar propostes, si els serveis tècnics ho consideren oportú.
- Només passaran a la fase d’avaluació tècnica les propostes que
compleixin tots els requisits establerts.
- No poden ser inversions ja previstes i decisions de govern.
5. La Fase de votacions serà del 19 de setembre al 3 d’octubre i es podran realitzar
en línea o presencialment a les OAC de l’Ajuntament, Centre Cívic Can Feliu i
Centre Cívic Torre Julià.
6. Durant el procés hi haurà una Comissió de seguiment i garanties amb l’objectiu de
reflexionar sobre el desenvolupament del procés. Estarà format per 1 representant
de cada grup municipal, 6 tècnics municipals i representants d’entitats i de la
ciutadania.
Segon.- Aprovar el model de butlleta de presentació de propostes adjunt.”
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3. Llicència d'obra major, Exp. OMA2015/000047, per a la construcció d'habitatge
unifamiliar aïllat
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 17 de novembre de 2015, dades protegides, en representació de dades
protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística (
N.RGE. 2015013217) per a la Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina,
emplaçat al dades protegides, 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 8 de gener de
2016. Aquest requeriment amb núm. de registre de sortida 20160000196, va ser
notificat a l’interessat en data 14 de gener de 2016.
3. En data 11 de gener de 2016, amb núm. de registre d’entrada 2016000240, l’interessat
aporta part de la documentació requerida.
4. En data 18 de gener de 2016, mitjançant document de registre de sortida núm.
2016000371, es sol·licita autorització a la Direcció General d’Aviació Civil, el qual va
ser notificat en data 01 de febrer de 2016.
5. En data 17 de febrer de 2016, amb núm. de registre d’entrada 2016002366, l’interessat
aporta documentació sol·licitada.
6. En data 07 de març de 2016, amb núm. de registre d’entrada 2016003252, l’interessat
aporta documentació consistent en Estudi aeronàutic i plànols en format digital per
enviar a la Direcció General d’aviació Civil.
7. En data 15 de març de 2016, mitjançant document de registre de sortida núm.
2016001782, s’envia la documentació a la Direcció General d’aviació Civil, la qual va
ser notificada en data 31 de març de 2016.
8. En data 26 d’abril de 2016, mitjançant document de registre d’entrada núm.
2016005656, l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, envia resolució favorable per a la
construcció d’habitatge unifamiliar aïllat.
9. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 13/06/2016, 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:
“La qualificació urbanística és Residencial, dades protegides, 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 El
Castellet aprovat pel Ple de l’Ajuntament el dia 27-7-00.
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
presentat la documentació demanada en el requeriment fet en data 8 de gener de 2016.

1. 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)
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La parcel·la es troba afectada per la servitud física corresponent a la superfície
horitzontal interna que permet una elevació màxima en el sector de 188 metres.
D’acord amb l’article 30 del Real Decret, les persones naturals o jurídiques que
pretenguin construir l’obra, instal·lació o plantació, han presentat a través de
l’ajuntament la corresponen sol·licitud d’autorització.
En la resolució de 1 d’abril de 2016, emesa per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria
(Ministeri de foment) s’autoritza la sol·licitud que va ser presentada per la Sr. dades
protegides, per a la construcció d’una vivenda unifamiliar aïllada i la instal·lació d’una
grua al dades protegides del Castellet, sempre que es realitzi a l’emplaçament i amb
les característiques assenyalades en els documents que s’acompanyaven a la
sol·licitud i amb les condicions i requisits que s’indiquen en la resolució:
−

L’alçada màxima de la vivenda unifamiliar projectada no excedirà de set metres
amb cinquanta-cinc centímetres (10,55 m.). L’alçada màxima de la grua no
excedirà de vuit metres amb cinquanta centímetres (8,50 m.), en ambdós
casos inclosos tots els seus elements com antenes, parallamps, xemeneies,
equips d’aire condicionat, caixes d’ascensors, cartels, remats decoratius (cartells,
il·luminació, etc) o qualsevol afegit sobre la construcció, així com els mitjans
electromecànics que puguin ser necessaris durant la construcció.

−

Donada la situació i alçada de la construcció projectada i del camió grua, si és
necessària la utilització de mitjans electromecànics (grues fixes o mòbils,
qualsevol element elevador amb mitjans electromecànics) que superin l’alçada
autoritzada, s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització de forma prèvia i
preceptiva a la seva instal·lació, fent referència a aquests acord d’autorització i al
numero de servitud aeronàutica indicada en l’expedient (Autorització expedient
E15-1840).

2. S’ha presentat la justificació tècnica necessària per incorporar l’energia solar tèrmica
a l’edifici seguint el criteri de l’ordenança reguladora municipal: dades generals, càlcul
de la demanda energètica, i característiques de la instal·lació solar. D’acord amb el
punt 8 de l’annex tècnic, les instal·lacions d’energia solar incorporades al projecte i
regulades per aquesta ordenança no alteren la perspectiva del paisatge instal·lant els
panells solars dins el díedre virtual traçat a 45 º des del cantell de l’últim forjat, i un
planell horitzontal situat a 300 cm. d’alçada, mesurat des de la cara inferior de l’últim
forjat, la distancia mesurada des de la part mes propera del panell al plànol de façana
serà igual o superior a la distancia existent entre la cars superior del forjat de coberta i
la part mes alta del panell. 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.
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3. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram
de vorera del carrer Antilla, en el tram on està situada la parcel·la, amb el dipòsit
d’una fiança d’un import de 1.800,00 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 fiança municipal que
s’ha de dipositar quan s’obté la llicència d’obres, de 244,64 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’ha aportat el projecte d’execució visat pel Col·legi oficial d’Arquitectes amb la
memòria descriptiva i constructiva, l’estat d’amidaments, el plec de condicions
tècniques i facultatives, el pressupost, i la justificació i càlcul de l’estructura i les
instal·lacions i els corresponents plànols abans de l’inici de les obres. S’ha de
presentar el projecte executiu en suport informàtic abans de l’inici de les obres.
6. 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
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.

7. D’acord amb el projecte d’urbanització del Pla Parcial del Castellet aprovat
definitivament, i les prescripcions imposades en els acords d’aprovació definitiva,
resten pendents d’executar les obres corresponents als projectes tècnics necessaris
per complimentar la totalitat de les obres previstes en els continguts dels informes
tècnics de l’aprovació del projecte d’urbanització:
−

S’han de realitzar les obres corresponents als projectes d’execució dels sistemes
d’espais lliures públics a que fa referència la proposta d’enjardinament grafiada en el
plànol 21 del projecte d’urbanització aprovat.

−

D’acord amb els informes previs a l’aprovació del projecte d’urbanització s’han
d’executar les obres corresponents al projecte de solució paisatgistico-urbanistica de
la riera paral·lela al passeig de Can Barra que resolgui la transició entre la nova
urbanització del Castellet i Sant Quirze Parc de forma suau mitjançant un parc de
ribera que respecti la riera i que permeti fer les funcions d’eix vertebrador del territori.
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8. S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la
sol.licitud de llicència de guals i sol·licitar el corresponent permís de llicencia d’obres
menors abans de la llicencia d’ús.
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”

10.

Considerant l’informe jurídic de data 19/05/2016.

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 llicència d’obres majors OMA2015/000047 a dades protegides per a
la Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina 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.
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

201631743 / 0

Concessió de Plaques i patents

201631744 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

4.832,00 €

201631745 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

2.053,60 €

Vuitè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

4. Llicència d'obra major, Exp. OMA2016/000012, per a la construcció d'habitatge
unifamiliar entre mitgeres amb garatge
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 30 de març de 2016, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2016004366) per a la Construcció
d'habitatge unifamiliar entre mitgeres amb garatge, emplaçat al dades protegides,
d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 10/05/2016del 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 Illes de Cases, Illes Tradicionals (clau 1a), 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
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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.
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 186 metres d’acord amb la servitud
aeronàutica d’afectació del gonio, 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. 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 penjada a les
façanes, 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 del 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.
4. 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
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la parcel·la, amb el dipòsit d’una fiança d’un import de 600,00 euros a retornar
prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.

5. 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 que s’ha de
dipositar quan s’obté la llicència d’obres de 4.221,58 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.
6. 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
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
7. 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 de llicencia d’obres
menors abans de la llicencia d’ús.
8. 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 12/05/2016.
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.

10/28

- 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 OMA2016/000012 a dades protegides per a
la Construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres amb garatge 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.
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

201631763 / 0

Concessió de Plaques i patents

12,56 €

201631764 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

5.540,66 €

201631765 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

2.354,78 €
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Vuitè .-

Notificar el present acord als interessats.

5. Llicència d'obra major, Exp. OMA2016/000009, per a la construcció d'habitatge
unifamiliar aïllat amb piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 26 de febrer de 2016, HERCAL EXCAVACIONES SLL., ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2016002824) per
a la Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, emplaçat al dades
protegides (Parcel·la dades protegides de EL CASTELLET) , d’aquest municipi.
2. En data 8 de febrer de 2016, mitjançant document de registre de sortida núm.
2016000666, es sol·licita autorització a la Direcció General d’Aviació Civil, el qual va
ser notificat en data 11 de febrer de 2016, segons sol·licitud del propietari de la finca
Sr.. Marcos Calleja Garcia, amb núm. de registre d’entrada 2016000859 de data 21 de
gener de 2016.
3. En data 26 d’abril de 2016, mitjançant document de registre d’entrada núm.
2016005654, l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, envia resolució favorable per a la
construcció d’habitatge unifamiliar aïllat
4. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 20/05/2016 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:
“La qualificació urbanística és Residencial, Ciutat Jardí dades protegides segons el text
refós de la revisió del PGO aprovat definitivament el 22.03.00 i publicat el 11.05.00, el
Pla Parcial El Castellet aprovat pel Ple de l’Ajuntament el dia 27-7-00 i la Modificació
Puntual del Pla Parcial sector Castellet aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 30 d’abril de 2008.
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
presentat la documentació demanda en el requeriment fet en data 19 de febrer de 2015.
1. L’Agencia Estatal de Seguretat Aérea (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). La parcel·la es troba afectada per la servitud física corresponent a la
superfície horitzontal interna que permet una elevació màxima en el sector de 188
metres.
L’Ajuntament va enviar la sol.licitud per la tramitació de la servitud aeronàutica, amb el
corresponent formulari de tramitació i plànols acotats de planta seccions i CD amb
suport digital. La documentació va ser rebuda per l’Agència Estatal de Seguritat Aèria,
d’acord amb l’article 30 del Real Decret 184/2008 de 8 de febrer, on l’Agència Estatal
de Seguritat Aèria assumia les competències sobre autoritzacions administratives per
obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds aeronàutiques
que tenia assignada la Direcció General d’Aviació Civil.
En la resolució de 19 d’abril de 2016, emesa per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria
(Ministeri de foment), s’autoritza la sol·licitud que va ser presentada pel Sr. Marcos
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Calleja Garcia, per a la construcció d’una vivenda unifamiliar al carrer Yurimaguas
núm. 14-16, parcel·la 4.B.15 del Castellet, sempre que es realitzi a l’emplaçament i
amb les característiques assenyalades en els documents que s’acompanyaven a la
sol·licitud i amb les condicions i requisits que s’indiquen en la resolució:
−

L’alçada màxima de la construcció projectada no excedirà de set metres i
vuitanta-dos centímetres (7,82 m.), inclosos tots els seus elements, com
antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes d’ascensors,
cartells, remats decoratius (cartells, il·luminació, etc) o qualsevol afegit sobre la
construcció, així com els mitjans electromecànics que puguin ser necessaris
durant la construcció.

−

Donada la situació i alçada de la vivenda projectada, si és necessària la utilització
de mitjans electromecànics (grues fixes o mòbils, qualsevol element elevador amb
mitjans electromecànics) que superin l’alçada autoritzada, s’haurà de sol·licitar la
corresponent autorització de forma prèvia i preceptiva a la seva instal·lació, fent
referència a aquests acord d’autorització i al numero de servitud aeronàutica
indicada en l’expedient (comunicació d’acord d’expedient E16-0288).

1. 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 la corresponent 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) .
2. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram
de vorera del carrer dades protegides, en el tram on està situada la parcel·la, amb el
dipòsit d’una fiança municipal d’un import de 2.175,00 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.
3. 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 1.915,81 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.
4. 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.

5. D’acord amb el projecte d’urbanització del Pla Parcial del Castellet aprovat
definitivament, i les prescripcions imposades en els acords d’aprovació definitiva,
resten pendents d’executar les obres corresponents als projectes tècnics necessaris
per complimentar la totalitat de les obres previstes en els continguts dels informes
tècnics de l’aprovació del projecte d’urbanització:
−

S’han de realitzar les obres corresponents als projectes d’execució dels sistemes
d’espais lliures públics a que fa referència la proposta d’enjardinament grafiada en el
plànol 21 del projecte d’urbanització aprovat.

−

D’acord amb els informes previs a l’aprovació del projecte d’urbanització s’han
d’executar les obres corresponents al projecte de solució paisatgistico-urbanistica de
la riera paral·lela al passeig de Can Barra que resolgui la transició entre la nova
urbanització del Castellet i Sant Quirze Parc de forma suau mitjançant un parc de
ribera que respecti la riera i que permeti fer les funcions d’eix vertebrador del territori.

−

Aquestes obres estan incloses als projectes d’urbanització complementaris aprovats
per la junta de govern local els dies 3 i 17 de desembre de 2007. La totalitat de les
despeses necessaris per a l’execució d’aquestes obres, incloses les relatives a
l’execució de les obres, direccions facultatives, autoritzacions i legalitzacions de tot
ordre i tribus així com les despeses administratives i de formalització seran a càrrec
de la Junta de Compensació.

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”

5. Considerant l’informe jurídic de data 23/05/2016.
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.
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- 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 OMA2016/000009 a HERCAL
EXCAVACIONES, S.L.L. per a la Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al
dades protegides (dades protegides de El Castellet) 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
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201631790 / 0

Concessió de Plaques i patents

201631791 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201631792 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Vuitè .-

12,56 €
10.561,42 €
4.488,60 €

Notificar el present acord als interessats.

6. Aprovació expedient i inici de la licitació de la gestió del servei, en règim de
concessió, de l'Escola Municipal de Música

ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient de contractació per a l’adjudicació, mitjançant gestió indirecta i en
règim de concessió administrativa, del servei d’Escola Municipal de Música.

FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els informes preceptius d’Intervenció i Secretaria, amb el que es disposa al
plec de clàusules administratives particular i al de generals aplicables als contractes
d’obres 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, amb la redacció donada per
la legislació posterior que el modifiquen, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que
desenvolupa parcialment la LCSP, el Reglament general de la LCAP, en tot allò que
aquestes normes reglamentàries no contravinguin les previsions de rang legal vigents,
amb la Llei reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament d’aquesta i
amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

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 del servei municipal, mitjançant gestió
indirecta i en règim de concessió administrativa, de l’Escola Municipal de Música,
contractació que es regeix per les condicions definides al plec de clàusules
administratives i de condicions tècniques particulars que tindrà una durada de dos anys,
amb possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna.
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 d’anuncis
municipal.
Tercer. Aprovar el document comptable d’autorització de la despesa (fase A) per un
import de 23.333,33€, amb càrrec a la partida 1702 3260 4720000 del pressupost vigent i
consignar el compromís de la despesa (fase A_Fut) per als exercicis 2017 i 2018, per un
import de 70.000,00€ i 64.666,67€, respectivament, amb càrrec a la partida corresponent.
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7. Aprovació expedient i inici de la licitació del contracte de serveis de
manteniment d'instal·lacions tèrmiques dels equipaments municipals

La secretària municipal intervé en el punt número 7 de l’ordre del dia i fa la següent
explicació:
Amb data 2 de juny del 2016 es va publicar al DOGC el decret Llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. L’esmentat decret llei va
entrar en vigor l’endemà de la seva publicació, en conseqüència produeix efectes des del
dia 3 de juny de 2016. La nova legislació varia els supòsits per a tramitar procediments
negociats, i cap d’aquests supòsits s’ajusta al procediment que es va preparar en el seu
dia per a l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions
tèrmiques dels equipaments municipals, objecte d’aquest expedient.
Per tant, arran de l’entrada en vigor del Decret Llei 3/2016 (articles 7 i 8), i atès que el
valor estimat d’aquest contracte és de 81.050,00 €, el procediment per a l’adjudicació
d’aquesta contractació és el procediment obert, amb publicació i licitació al BOP, i no el
procediment negociat com s’havia previst. Aquesta és una modificació que obliga a
modificar la proposta d’acord existent. Cal advertir que la competència per contractar no
varia i, en aquest cas correspon, per delegació, a la Junta de Govern Local, les funcions
de la Mesa de contractació tampoc varien i a l’expedient hi ha de figurar (i també hi
figuren) els documents jurídic i econòmics corresponents.

ANTECEDENTS DE FET.
Instruït l’expedient per a l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de
manteniment de les instal·lacions tèrmiques dels equipaments municipals.
FONAMENTS DE DRET
Atesos els informes de Secretaria i d’Intervenció, 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
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública,
el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la LCSP, el
Reglament general de la LCAP, en tot allò que aquestes normes reglamentàries no
contravinguin les previsions de rang legal vigents, amb la Llei reguladora de les bases de
règim local i, en desenvolupament d’aquesta i amb la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i procediment obert,
per a l’adjudicació del contracte administratiu per a la prestació del servei de manteniment
de les instal·lacions tèrmiques dels equipaments municipals, contractació que es regeix
per les condicions definides al plec de clàusules administratives particulars i al de
prescripcions tècniques, i que tindrà una durada d’un any amb previsió d’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 els documents comptables d’autorització de la despesa per a l’exercici
vigent i els de compromís de la despesa per als exercicis futurs que es detallen a
continuació:

Partida pressupostària

Anys

2016

2017

2018

Fase A

Fase A_Fut

Fase A_Fut

5106 9204 2120000

Import (€)

7.865,00

31.460,00

23.595,00

1700 3200 2120000

Import (€)

4.393,81

17.575,25

13.181,44

Cinquè. Comunicar aquests acords als serveis interessats.

8. Exp. resp. patrimonial 114-16-005 - dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 22 de febrer de 2016, dades protegides va presentar escrit de reclamació per
responsabilitat de l’administració pels danys soferts el dia dades protegides de juliol de
2015 quan circulava amb la motocicleta matricula dades protegides per la dades
protegides, va relliscar, segons les seves manifestacions, perquè hi havia arena al mig de
la calçada.
Mitjançant resolució núm. 2016000456 de l’alcaldessa de data 1 de març de 2016, es va
iniciar l’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 114-16-005 i es va demanar
informes als Serveis pertinents de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. .
En data 9 de març, el cap del Servei de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis
emet informe qual s’extrau:
“Atès que segons les fotografies aportades es pot apreciar l’existència de sorra a la
calçada i la presència d’unes tanques adjacents al punt de la caiguda, tot apunta que
aquesta sorra va caure a la calçada com a conseqüència d’una avaria fortuïta que es va
produir en una canonada d’aigua i que va ser reparada pel servei municipal d’aigües”
“La sorra que hi havia a la calçada, no va ser com a conseqüència d’una manca de
manteniment i neteja de la via, sinó que es va produir per raó d’una avaria fortuïta en
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aquest punt en la xarxa d’aigua potable, que va provocar que per raó de la pròpia avaria i
dels treballs de reparació hi hagués sorra a la calçada”
“Es recorda que el concessionari del servei municipal d’aigua potable i responsable
d’aquets treballs, és Cassa Aigües i Depuració.
El dia 23 de maig, en tràmit d’audiència, el senyor dades protegides va presentar les
al·legacions següents:
1,- En relació a l’informe tècnic que descriu que la presència de sorra es deguda a la
reparació d’una avaria fortuïta que es va produir a una canonada d’aigua i que va ser
reparada pel concessionari del servei Cassa Aigües i Depuració, això no exclou la
responsabilitat de l’Ajuntament com a titular de la via i com a organisme que autoritza
l’obra.
Al·lega que com a titular de la via, és qui ordena reparar l’avaria, i que per tant és
conscient de la incidència, per la qual cosa ha de vetllar pel manteniment i conservació de
la carretera i ha de tenir un pla de prevenció perquè un cop finalitzi l’obra es mantingui la
zona en perfectes condicions de seguretat.
2.- Els informes no proven que hagi existit un pla de prevenció de riscs i que s’hagi
complert amb un adequat pla de mesures de seguretat.
Proposa com a mitjans de prova, les actes d’inspecció de l’obra, del cap de manteniment i
prevenció de rics i que es traslladi la reclamació a l’empresa Cassa Aigües i Depuració.
FONAMENTS DE DRET
En relació a les al·legacions presentades:
El Reglament del Servei Públic de Subministrament d’Aigua i Condicions Generals del
Contracte al Municipi de Sant Quirze del Vallès, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió
ordinària del 29/01/04 disposa:
Article 2 b) “les obres de conservació són de competència exclusiva del concessionari,
tant pel que fa a la redacció de la proposta tècnica de solució, com d’execució”
Article 31 que regula la conservació, manteniment i reparació estableix:
a) “Els dipòsits d’emmagatzematge general i les seves instal·lacions i la xarxa de
distribució seran conservades i reparades exclusivament per CASSA”
b) B) El manteniment, la conservació i la reparació dels ramals de connexió, amb les
seves claus de maniobra, serà per compte i càrrec de CASSA.
L’article 71 que regula les obligacions de CASSA, entre altres, a l’apartat n) fixa com a
obligació: “indemnitzar a tercers, segons allò establert en la legislació aplicable, dels
danys que se’ls ocasionin amb ocasió del funcionament del servei.”
El Plec de condicions jurídico-administratives i econòmiques i clàusules d’explotació que
han de regir el contracte de gestió del servei municipal de subministrament d’aigua
potable a Sant Quirze del Vallès, en règim de concessió aprovat en sessió ordinària del
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Ple de l’Ajuntament de data 18 de juliol de 2002, a la clàusula 39 expressament diu:
“l’Ajuntament concedeix al concessionari el dret d’utilitzar la via pública per a situar-hi
conduccions i realitzar-hi les intervencions oportunes, destinades a la distribució d’aigua
potable, considerant allò que disposen les Ordenances Municipals i de manera especial
en allò referent a la reposició del paviment.
Cal relacionar amb aquesta clàusula amb l’Ordenança municipal d’ocupació de les vies i
espais públics i de la convivència ciutadana que a l’article 19, quan regula els elements
d’obres que ocupin l’espai públic, disposa:
1) Les ocupacions de via pública derivades de treballs de construcció i obres
públiques hauran d’observar tots els punts continguts en la normativa estatal i
autonòmica sobre seguretat en el treball en la construcció.
3) Per evitar la brutícia i per raons de seguretat, els qui facin obres als espais públics
les han de protegir mitjançant la col·locació d’elements adequats al voltant dels
enderrocs, les terres i la resta de materials sobrants de l’obra (...)”
4) Les superfícies immediates als treballs de rases, de canalitzacions i de connexions
que es duguin a terme en un espai públic, s’han de mantenir sempre netes i lliures de
tota mena de materials residuals. En aquest cas, les terres extretes s’hauran de
protegir, en tot cas, d’acord amb el que disposa el paràgraf anterior.
5) Quan es realitzin obres en espais públics o confrontants, s’hi hauran d’instal·lar
tanques, elements de protecció i senyalització adequats (...) per impedir que
s’embrutin els espais públics, que es generi pols en excés, que es produeixin danys a
persones o coses (...)
Finalment, la clàusula 49 que regula els drets i obligacions del concessionari i de
l’Ajuntament, a l’apartat e) obliga a la concessionària a indemnitzar a tercers, segons allò
establert a la legislació aplicable, dels danys que se’ls ocasionin amb ocasió del
funcionament del servei.
Vist allò que disposa el Reglament del Servei Públic de Subministrament d’Aigua i
Condicions Generals del Contracte al Municipi de Sant Quirze del Vallès, i el Plec de
condicions jurídico-administratives i econòmiques i clàusules d’explotació que han de
regir el contracte de gestió del servei municipal de subministrament d’aigua s’infereix que
la responsabilitat dels danys soferts pel senyor Joaquim Garcia Abad Muñoz no es pot
atribuir a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per dades
protegides per manca de legitimació passiva per considerar que l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès no és el responsable dels danys.
Segon.- Desestimar les al·legacions formulades pel senyor dades protegides en base a
tot allò que regulen el Reglament del Servei Públic de Subministrament d’Aigua i les
Condicions Generals del Contracte.
Tercer.- Notificar aquesta resolució i la reclamació a la concessionària del servi de
subministrament d’aigua Casa Aigües i Depuració.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’interessat i a la Companyia d’Assegurances de
l’Ajuntament.

9. Exp. resp. patrimonial 114-15-006 - dades protegides
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ANTECEDENTS DE FET
En data 11 de març de 2015, dades protegides i dades protegides van presentar
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys causats a la seva vivenda del carrer
del dades protegides, per l’embussament de la claveguera general, per la qual cosa varen
avisar a la policia local i a una empresa de reparacions. Demanen el rescabalament de
l’import de la factura de reparació.
Desprès d’haver reparat les deficiències que presentava la sol·licitud, mitjançant resolució
núm. 2016000452 de l’alcaldessa, es va admetre a tràmit la reclamació i iniciar
l’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 114-15-006.
En data 29 de febrer de 2016, l’aparellador municipal va remetre a Secretaria l’informe
amb les conclusions següents:
“La xarxa de sanejament dels habitatges executada no coincideix amb la prevista en el
projecte d’obres de la llicència atorgada per la construcció dels habitatges. El traçat de la
xarxa de sanejament que recull les aigües dels habitatges dades protegides adjunta
plànol) passa per l’interior de les parcel·les privades, probablement per l’espai situat entre
la tanca del carrer i el mur interior de contenció de terres.
L’embús que va provocar els problemes els veïns, podia estar situat en el tram d’aquesta
xarxa privada, entre el punt de connexió dels habitatges dades protegides i el garatge de
l’habitatge dades protegides. La retenció de les aigües que provocaria, va fer que, al
desguassar la piscina de l’habitatge dades protegides les aigües sortissin pel punt de
desguàs de cota més baixa que era el de la reixa del garatge de l’habitatge F8.
La hipòtesi de que l’embús estigués situat en la xarxa general no té fonament tècnic. El
desnivell de la vorera entre el punt on està el pou P1 (cota 205,29) i el garatge del F8
(cota aproximada 208) és d’uns 2,71m.
La xarxa executada pel promotor dels habitatges no s’ajusta al projecte. Els canvis de
traçat d’aquestes xarxes no es poden apreciar en les inspeccions que es fan una vegada
acabades les obres perquè són obres soterrades i, per tant, no són viables.
Tot i així, el fet que el traçat de la xarxa no sigui el previst en el projecte, no vol dir que la
xarxa no sigui tècnicament correcta i el seu funcionament sigui l’adequat. En tot cas, el
que sí és necessari és que disposi d’una arqueta “registrable” dins de la parcel·la , en el
punt més proper a la connexió amb la xarxa general ( en el garatge o el passadís d’accés
a les parcel·les) que permeti el manteniment i neteja periòdica de la xarxa particular dels
veïns.
Per tant, entenc que no corresponia a l’Ajuntament efectuar la neteja de la xarxa ja que
l’embús es va produir en la xarxa de sanejament de l’interior de les parcel·les de titularitat
privada i la xarxa de clavegueram municipal estava en condicions correctes de
funcionament.”
En tràmit d’audiència, s’ha lliurat els interessats còpia de l’informe de l’aparellador
municipal i plànol adjunt.
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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, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i, quan al procediment, al RD 429/93 de 26 de març, que aprova el
reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, i altra normativa concordant.
II.- 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.
III.- 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, sense que intervinguin altres elements que puguin influir alterant el
nexe casual.
Atenent la instrucció de l’expedient, els informes i documents que hi figuren , s’infereix
que no hi ha nexe causal directe entre el funcionament del servei públic i el dany sofert
per la sol·licitant atès que l’embús que va ocasionar la inundació de la vivenda dels
reclamants, es va produir en la xarxa de sanejament de l’interior de les parcel·les de
titularitat privada, a les quals no corresponia fer la neteja de la xarxa a l’Ajuntament, el
que fa que no hagi nexe causal directe entre el funcionament del serveis públics i els
danys reclamats.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat formulada per dades protegides per
considerar que no concorren els elements i requisits que configuren la responsabilitat
patrimonial de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Segon.- Notificar aquesta resolució els interessats i a la Companyia d’assegurances de
l’Ajuntament.
10. Assumptes sobrevinguts

10.1.

Adjudicació del contracte de préstec de 98.777,73 Euros, en el marc del
programa de Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, destinat al
finançament del projecte vestidors camp de fútbol municipal.

ANTECEDENTS DE FET
1. Mitjançant sol·licitud presentada davant el Servei de Programació de la Diputació de
Barcelona, de data 24 de desembre i registre d’entrada 1500068261, l’Ajuntament va
demanar la constitució d’un crèdit de 98.777,73 Euros amb càrrec al programa Caixa

22/28

de Crèdit. L’objecte d’aquest crèdit és el finançament del projecte d’inversió dels
vestidors del camp de futbol municipal.
2. Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant registre d’entrada número 2016007776
de data 7 de juny de 2016, ha comunicat l’aprovació de la concessió del crèdit
sol·licitat en els següents termes:
Núm. expedient: 2016/0003782
Referència:

104/2015

Actuació:

Vestidors camp de futbol municipal

Import:

98.777,73 Euros

Interès:
Anualitats:

0,00 %
10

Atès que la formalització d’aquesta operació queda condicionada a l’aprovació, per part
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, de l’operació concedida i la subscripció del
conveni regulador d’aquest programa de finançament.
3. Vist l’informe de la intervenció municipal.
FONAMENTS DE DRET
RD 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals,
articles 48 i següents.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, article 21, apartat
primer, lletra f.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar i acceptar el crèdit concedit per la Diputació de Barcelona , per valor
de 98.777,73 Euros, d’acord condicions detallades en el punt segon de la part expositiva
del present acord .
Segon .- Aprovar i subscriure el conveni regulador del programa Caixa de Crèdit de la
Diputació de Barcelona, el qual es procedeix a transcriure literalment.
CONVENI

I. ENTITATS QUE INTERVENEN
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel seu president, el Sr. _______________________,
assistit per la secretària general, la Sra. Petra Mahillo García.

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS , representat per l’Il.lma. Sra. Elisabeth
Oliveras i Jorba , alcalde/essa, amb assistència del/la.Sra., Helena Muñoz Amorós , secretari/ària de
la Corporació.

II. FINALITAT

Concertar un préstec concedit per la Diputació de Barcelona, i les condicions que el
regiran.

III. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 26 de maig de 2016,
va prendre l'acord d'atorgar a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès un crèdit amb càrrec a la
Caixa de Crèdit, les característiques del qual es detallen al pacte primer.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès , en data __ de juliol de 2016, va acceptar el
préstec i les condicions reflectides en aquest conveni.

Per tot això, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTES

1. Concessió - La Diputació de Barcelona concedeix a l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, un crèdit amb càrrec a la Caixa de Crèdit per un import de 98.777,73 euros, destinat
al finançament de l'actuació “Vestidors camp de futbol municipal”, amb un tipus d’interès
del 0 %, que s'haurà de tornar en 10 anualitats, amb la referència 104/2015, segons les
condicions que s'expressen en aquest conveni.
2. Acceptació - L'Ajuntament accepta el crèdit esmentat i hi dóna conformitat plena, com
també a les condicions que el regulen, en particular al Reglament de la Caixa de Crèdit i la
normativa legal aplicable.
3. Lliurament - L'import final del crèdit que l'Ajuntament pot disposar no superarà l'import
concedit ni el cost de l'actuació. El conjunt del finançament, inclòs el préstec, no podrà
sobrepassar el cost d'execució de l'actuació.
4. Devolució - L’import de les anualitats de devolució del crèdit resultarà d’aplicar l’interès
fixat sobre la quantitat realment disposada. Si s'aplica interès, la Diputació podrà revisar-lo
segons el que estableix l'article 3è del Reglament de la Caixa de Crèdit. Les anualitats
venceran el 30 de juny de cada any , i el seu pagament es realitzarà entre l’1 de juliol i el
30 de setembre de cada any, mitjançant l'ingrés del seu import a la Tresoreria de la
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Diputació de Barcelona. L'Ajuntament té l'obligació d'efectuar aquest ingrés sense esperar
la notificació de la Diputació.
5. Consignació pressupostària - L'Ajuntament es compromet a consignar en l'estat de
despeses dels seus pressupostos dels exercicis en què s'hagi de reintegrar el crèdit les
partides corresponents que permetin pagar a la Diputació l'import de les anualitats fixades.
6. Garanties - L’Ajuntament, en garantia de la devolució del capital prestat i dels interessos
vençuts, afectarà recursos suficients, d’entre qualsevol dels ingressos que legalment té
establerts, durant el període de durada del préstec. La Diputació de Barcelona quedarà
facultada per requerir dels organismes pagadors o recaptadors la totalitat de les quantitats
vençudes i no satisfetes. La Diputació podrà rescabalar-se dels deutes en primer lloc a
través de la seva compensació per les subvencions o altres lliuraments dels quals sigui
beneficiari l’Ajuntament.
7. Compensació de deutes - Si en el moment de l'abonament parcial o total del crèdit
concedit, l'Ajuntament tingués deutes vençuts amb la Diputació per qualsevol concepte,
s'accepta sense que calgui cap més tràmit, que s'efectuï la corresponent compensació de
deutes.
8. Facultats de la Diputació - La Diputació de Barcelona podrà en qualsevol moment
comprovar el compliment de les obligacions i els compromisos contrets per l'ens prestatari,
com també l'aplicació efectiva del crèdit al finançament de l'actuació per a la qual ha estat
concedit. Així mateix, la Diputació es reserva la facultat d'interpretar les clàusules d'aquest
conveni, com també la de resoldre els dubtes que sorgeixin del seu compliment.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en el lloc i
la data que s’assenyalen.

10.2.

Adjudicació del contracte de préstec de 59.683,21 Euros, en el marc del
programa de Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, destinat al
finançament del projecte de pavimentació de la pista poliesportiva del
pavelló municipal.

ANTECEDENTS DE FET
1. Mitjançant sol·licitud presentada davant el Servei de Programació de la Diputació de
Barcelona, de data 24 de desembre i registre d’entrada 1500068262, l’Ajuntament va
demanar la constitució d’un crèdit de 59.683,21 Euros amb càrrec al programa Caixa
de Crèdit. L’objecte d’aquest crèdit és el finançament del projecte d’inversió per la
pavimentació de la pista esportiva del pavelló municipal.
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2. Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant registre d’entrada número 2016007775
de data 07 de juny de 2016, ha comunicat l’aprovació de la concessió del crèdit
sol·licitat en els següents termes:
Núm. expedient: 2016/0003777
Referència:

105/2015

Actuació:

Paviment pista poliesportiva pavelló

Import:

59.683,21 Euros

Interès:
Anualitats:

0,00 %
10

Atès que la formalització d’aquesta operació queda condicionada a l’aprovació, per part
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, de l’operació concedida i la subscripció del
conveni regulador d’aquest programa de finançament.
3. Vist l’informe de la intervenció municipal.
FONAMENTS DE DRET
RD 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals,
articles 48 i següents.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, article 21, apartat
primer, lletra f.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar i acceptar el crèdit concedit per la Diputació de Barcelona , per valor
de 59.683,21 Euros, d’acord condicions detallades en el punt segon de la part expositiva
del present acord .
Segon .- Aprovar i subscriure el conveni regulador del programa Caixa de Crèdit de la
Diputació de Barcelona, el qual es procedeix a transcriure literalment.
CONVENI

I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel seu president, el Sr. _______________________,
assistit per la secretària general, la Sra. Petra Mahillo García.

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS , representat per l’Il.lma. Sra. Elisabeth
Oliveras i Jorba , alcalde/essa, amb assistència del/la.Sra., Helena Muñoz Amorós , secretari/ària de
la Corporació.

II. FINALITAT
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Concertar un préstec concedit per la Diputació de Barcelona, i les condicions que el
regiran.

III. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 26 de maig de 2016,
va prendre l'acord d'atorgar a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès un crèdit amb càrrec a la
Caixa de Crèdit, les característiques del qual es detallen al pacte primer.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès , en data __ de juliol de 2016, va acceptar el
préstec i les condicions reflectides en aquest conveni.

Per tot això, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTES

3. Concessió - La Diputació de Barcelona concedeix a l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, un crèdit amb càrrec a la Caixa de Crèdit per un import de 59.683,21 euros, destinat
al finançament de l'actuació “Paviment pista poliesportiva del pavelló municipal” , amb un
tipus d’interès del 0 %, que s'haurà de tornar en 10 anualitats, amb la referència
105/2015, segons les condicions que s'expressen en aquest conveni.
4. Acceptació - L'Ajuntament accepta el crèdit esmentat i hi dóna conformitat plena, com
també a les condicions que el regulen, en particular al Reglament de la Caixa de Crèdit i la
normativa legal aplicable.
4. Lliurament - L'import final del crèdit que l'Ajuntament pot disposar no superarà l'import
concedit ni el cost de l'actuació. El conjunt del finançament, inclòs el préstec, no podrà
sobrepassar el cost d'execució de l'actuació.
9. Devolució - L’import de les anualitats de devolució del crèdit resultarà d’aplicar l’interès
fixat sobre la quantitat realment disposada. Si s'aplica interès, la Diputació podrà revisar-lo
segons el que estableix l'article 3è del Reglament de la Caixa de Crèdit. Les anualitats
venceran el 30 de juny de cada any , i el seu pagament es realitzarà entre l’1 de juliol i el
30 de setembre de cada any, mitjançant l'ingrés del seu import a la Tresoreria de la
Diputació de Barcelona. L'Ajuntament té l'obligació d'efectuar aquest ingrés sense esperar
la notificació de la Diputació.
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10. Consignació pressupostària - L'Ajuntament es compromet a consignar en l'estat de
despeses dels seus pressupostos dels exercicis en què s'hagi de reintegrar el crèdit les
partides corresponents que permetin pagar a la Diputació l'import de les anualitats fixades.
11. Garanties - L’Ajuntament, en garantia de la devolució del capital prestat i dels interessos
vençuts, afectarà recursos suficients, d’entre qualsevol dels ingressos que legalment té
establerts, durant el període de durada del préstec. La Diputació de Barcelona quedarà
facultada per requerir dels organismes pagadors o recaptadors la totalitat de les quantitats
vençudes i no satisfetes. La Diputació podrà rescabalar-se dels deutes en primer lloc a
través de la seva compensació per les subvencions o altres lliuraments dels quals sigui
beneficiari l’Ajuntament.
12. Compensació de deutes - Si en el moment de l'abonament parcial o total del crèdit
concedit, l'Ajuntament tingués deutes vençuts amb la Diputació per qualsevol concepte,
s'accepta sense que calgui cap més tràmit, que s'efectuï la corresponent compensació de
deutes.
13. Facultats de la Diputació - La Diputació de Barcelona podrà en qualsevol moment
comprovar el compliment de les obligacions i els compromisos contrets per l'ens prestatari,
com també l'aplicació efectiva del crèdit al finançament de l'actuació per a la qual ha estat
concedit. Així mateix, la Diputació es reserva la facultat d'interpretar les clàusules d'aquest
conveni, com també la de resoldre els dubtes que sorgeixin del seu compliment.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en el lloc i
la data que s’assenyalen.

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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