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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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu.
1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 7 de juny de 2016.
2. Acceptació subvencions Diputació de Barcelona - Catàleg de Serveis 2016
ANTECEDENTS DE FET
1. El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, instrument per a l’exercici de les funcions
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol
general. El Protocol general configura el Catàleg de Serveis com un dels instruments
que preveuen i orienten el funcionament del sistema de concertació i l’accés als àmbits
de cooperació.
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 17 de novembre de 2015 va
aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” i en data 4 de gener de 2016 es publica l’anunci al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona.
3. Des de l’Àrea de Territori es sol·liciten, entre d’altres, dos recursos tècnics, “GIAAplicació informàtica per a la gestió de les activitats” (Núm. registre 1640014221) i
“Plans de protecció civil municipals – DUPROCIM” (Núm. registre d’entrada
1640014809).
4. Amb data 19 de maig de 2016 Núm. registre d’entrada 2016006745, la Diputació de
Barcelona ens comunica que l’actuació “Gestor d’Informació d’Activitats (GIA)” s’ha
inclòs com actuació a impulsar durant aquest any 2016.
5. Amb data 19 de maig de 2016 Núm. registre d’entrada 2016006747, la Diputació de
Barcelona ens comunica que l’actuació “DUPROCIM” s’ha inclòs com actuació a
impulsar durant aquest any 2016, amb un import estimat de 5.566€ assumits al 100%
per la Diputació de Barcelona.
6. D’acord amb l’informe de l’enginyer municipal de data 8 de juny de 2016.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb allò establert a l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, article 43 apartats 3, 4 i 5 del Reglament d’Organització i
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986 de 28 de
novembre, article 56 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat per DL 2/2003 de 28 d’abril i Decret de l’Alcaldia 2015001908, de 29 de juny de
2015.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Acceptar les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona, en el marc
del Catàleg de Serveis de l’any 2016 del Pla Xarxa de governs Locals 2016-2019,
següents:
Actuació

Tipus de suport

Import estimat

Gestor d’Informació d’Activitats (GIA)

Tècnic

Realització
propis

DUPROCIM

Tècnic

5.566€

Segon .-

amb

recursos

Notificar el present acord als interessats.

3. Llicència d'obra major, Exp. OMA2016/000024, per a la construcció de piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 12 de maig de 2015, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE.: 2016006441) per a la Construcció de
piscina, emplaçat al dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 02/06/2016 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 Conjunts unitaris, Fileres de Cases (clau dades
protegides), 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.

1. El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte d’execució de la
piscina, s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica
d’aplicació. Durant la realització de les obres no s’alterarà el nivell de terres actual de la
parcel·la, la làmina d’aigua haurà de quedar a 1,50 metres dels límits de la parcel·la i el
recinte de la depuradora es construirà enterrat.

2. 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

3/17

la parcel·la, amb el dipòsit d’una fiança d’un import de 500,00 euros, a retornar
prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.
Si la piscina no pot connectar a la xarxa general de clavegueram, s’haurà de tramitar
la corresponent llicencia d’obra menor per executar la nova connexió. La connexió
haurà de complir les següents condicions: 1. Sempre que sigui possible la connexió
serà a la part mes baixa de la xarxa de clavegueram i mai el tub secundari s’introduirà
en el principal. 2. A la memòria es farà constar el material de la connexió, definir el
diàmetre de la connexió, les capes de compactació (el reblert de a rasa s’executarà
amb material granular de tot-u-natural compactat al 98 % del PM), el tall de l’asfalt
s’executarà amb disc i es reposarà el paviment de la calçada en un franja de 1 m. a
banda i banda del tub i de l’amplada de tot el carrer en el tram afectat. 3. Durant
l’execució de les obres de connexió del clavegueram caldrà garantir la circulació
rodada i de vianants, caldrà disposar de les corresponents proteccions i
senyalitzacions segons el previst per l’estudi de seguretat i el pla de seguretat aprovat
i d’acord amb la policia local.
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 776,05 euros, corresponent
a l’ import de la fiança municipal que s’ha de dipositar quan s’obté la llicencia d’obres,
que per tot tipus de residu el Decret 89/2010 fixa en 11 € / tona, amb un mínim de 150
€.
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. L’ Agencia Estatal de Seguritat 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 d’afectació cònica de l’aeròdrom. En el
cas de que s’hagi d’utilitzar qualsevol tipus de grua fixa o mòbil per realitzar la
construcció de la piscina caldrà l’autorització prèvia de l’Agencia Estatal de Seguridad
Aérea.
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. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
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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 03/06/2016.
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 OMA2016/000024 a dades protegides per a
la Construcció de 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.
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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

201631869 / 0

Concessió de Plaques i patents

201631870 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

200,47 €

201631871 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Vuitè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

4. Exp. resp. patrimonial 114-15-009 - dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data dades protegides de juny de 2015, dades protegides presenta instància dient que
el dia 10 de juny a l’anar a posar flors al nínxol dades protegides del cementiri de Sant
Quirze del Vallès es va caure la làpida, es va trencar i va provocar ferides a la seva filla.
Aporta fotografies del dia dels fets i informe mèdic.
Mitjançant requeriment d’esmena de deficiències, en data 29 de setembre de 2015, es va
demanar a la interessada que reparés els defectes.
En data 7 d’octubre de 2015, la tècnica de Salut Pública emet informe dient que tot i que
va ser la concessionària qui va fer les primeres tasques de col·locar la llosa, només la
van falcar perquè és el personal de l’Ajuntament qui té assignada la tasca de la
col·locació definitiva de les làpides i en aquest cas, aquesta tasca pendent, es
desconeixen els motius, no es va realitzar per part de l’oficial del cementiri, per la qual
cosa conclou: “la conveniència d’assumir, per part de l’Ajuntament com a responsable, el
cost que suposa el treball de realitzar una làpida nova i la seva col:locació al cementeri
municipal de Sant Quirze del Vallès”
En data 22 de desembre, dades protegides presenta de nou escrit i manifesta que la seva
filla va estar 2 dies de baixa impeditius sense estància hospitalària i 10 dies de baixa no
impeditius. Però no aporta cap prova ni informe mèdic que corrobori aquesta valoració.
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En el mateix escrit, diu que “referent a la reparació de la làpida, caldria tractar-ho amb el
hereus del difunt dades protegides i facilita el telèfon del senyor dades protegides.
Posats en contacte amb el senyor dades protegides, aquest, en data 22 de març aporta
pressupost amb la valoració dels danys de la làpida per import de 450€.
FONAMENTS DE DRET
I.- Els principis que regeixen la figura de la responsabilitat patrimonial per culpa
extracontractual o objectiva de les Administracions Públiques es troben regulats
bàsicament a l’article 106.2 de la Constitució, als articles 139 i següents de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener i quan al procediment, al
RD 429/93 de 26 de març, i altra normativa concordant.
II.- L’article 106 de la CE estableix que el particulars, en els termes establerts per la llei,
tindran dret a ser indemnitzats pels danys ocasionats als seus bens i drets …… sempre
que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics”
III.- La Llei 30/92 estableix els requisits que han de concórrer per a que els particulars
tinguin dret a una indemnització fixant els següents: a) que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics i que el dany causat l’administrat no
tingui el deure jurídic de suportar-lo, b) que els dany al·legat sigui efectiu, avaluable
econòmicament i individualitzat, c) l’existència d’un nexe causal directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat.
IV.- Que els esmentats preceptes legals configuren el caràcter objectiu de la
responsabilitat administrativa pel funcionament normal o anormal dels serveis públics que
obliga a prescindir d’elements subjectius relacionats amb la concurrència de culpa o
negligència per part de l’Ajuntament o dels serveis públics.
V.- L’article 13.2 del RD 429/1993, de 26 de març, estableix que la resolució es
pronunciarà necessàriament sobre l’existència o no de la relació de casualitat entre el
funcionament del servei públic i la lesió produïda. Per tant, el requisit indispensable per a
donar dret a un rescabalament dels danys és l’existència d’un nexe casual directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat. La relació de causalitat ha de ser directa,
immediata i exclusiva el que significa que els danys s’han de produir sense la intervenció
de cap altre factor.
Atenent la instrucció de l’expedient, les proves documentals aportades per la interessada
i els informes dels Serveis corresponents, queda provat que la làpida es va caure perquè
no es van realitzar les tasques per part del personal de l’Ajuntament de fixació de la
mateixa. Concorren en conseqüència, els elements i requisits que configuren el
naixement de la responsabilitat patrimonial, hi ha una relació de casualitat directa,
immediata i exclusiva entre el funcionament del servei públic i els danys causats.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Desestimar la petició de la senyora dades protegides, en relació als dies
impeditius i no impeditius de rescabalament pels danys físics soferts per la seva filla, atès
que a l’informe mèdic aportat el 11 de juny de 2015 no consta i no ha presentat cap prova
que corrobori aquesta petició.
Segon.- Indemnitzar a dades protegides amb l’import de 450€ d’acord amb el pressupost
aportat pel mateix i la petició de la senyora dades protegides que siguin els fills del difunt
els que reparin la làpida donat que són els hereus
Tercer.- Traslladar aquest acord a la interessada, al senyor dades protegides i a la
Companyia d’assegurances Zurich perquè procedeixi al pagament de la indemnització
per import de 450€.

5. Aprovació de les Bases reguladores per a l'atorgament d'autoritzacions
d'ocupació temporal de la via pública amb parades de venda de botifarres
durant la Festa Major i Carnestoltes
ANTECEDENTS DE FET
Són nombroses les entitats que demanen l’autorització de venda de botifarres per Festa
Major i Carnestoltes.
Per tal de regular l’atorgament d’autoritzacions d’ocupació temporal de la via pública a
parades de venda de botifarres per Festa Major i Carnestoltes s’han redactat unes bases,
que acompanyen aquest informe, per tal que la Junta de Govern Local les aprovi i poder
definir així un tràmit administratiu.
Podran participar en aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre i/o ONG’s
municipals amb seu social a Sant Quirze del Vallès i la majoria social resident al municipi.
El termini per presentar les sol·licituds serà el que es determini a cada festivitat i que es
farà públic al web municipal amb suficient antelació. Quan l’últim dia del termini sigui
inhàbil s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
Considerant l’informe tècnic de data 15 de juny de 2016.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament d’autoritzacions d’ocupació
temporal de la via pública a parades de venda de botifarres per Festa Major i
Carnestoltes següents:

BASES
REGULADORES
PER
A
L’ATORGAMENT
D’AUTORITZACIONS
D’OCUPACIÓ TEMPORAL DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADES DE VENDA DE
BOTIFARRES DURANT LA FESTA MAJOR I CARNESTOLTES
1. OBJECTE
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L’objecte les presents bases és regular el
procediment per a l’atorgament
d’autoritzacions d’ocupació temporal del domini públic local mitjançant la instal·lació
d’estructures desmuntables destinades a la venda de botifarres a les festes populars.
2. VIGÈNCIA DE LA LLICÈNCIA
La llicència autoritza a l’ocupació, del lloc assenyalat a la via pública, durant la Festa
Major o Carnestoltes, durant la franja horària que es determini en cada acte en concret.
3. COST
D’acord amb l’ordenança fiscal per la taxa de parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i
rodatges cinematogràfics professionals.
4. PARTICIPANTS
Podran participar en aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre i/o ONG’s
municipals amb seu social a Sant Quirze del Vallès.
5. REQUISITS:



Han de figurar degudament inscrites al registre d'entitats de l'Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès
És necessari estar en possessió d’una pòlissa de responsabilitat civil, al corrent de
pagament, amb cobertura suficient per garantir el rescabalament dels danys i
perjudicis que es puguin derivar de l’ocupació a la via pública.

6. TERMINI I LLOC PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini per presentar les sol·licituds serà el que es determini a cada festivitat i que
es farà públic al web municipal amb suficient antel·lació. Quan l’últim dia del termini
sigui inhàbil s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
La sol·licitud es podrà presentar:
-

En línia, a través de la pàgina web www.santquirzevalles.cat.
Presencialment a les oficines d’atenció al ciutadà municipals en horari d’atenció al
públic.
La presentació de la sol.licitud no dóna dret al muntantge de la paradeta.
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Únicament es valoraran les sol·licituds que compleixin els requisits del punt 5 i
entrades en el termini establert en aquestes bases.
7. ESPAIS DISPONIBLES PER A L’OCUPACIÓ I UBICACIÓ DE LES PARADES
S’autoritzarà el muntatge de 17 parades de venda de botifarres, tot i que en funció de
les sol·licituds rebudes, l’Ajuntament es reserva la facultat d’augmentar el número de
llicències sempre respectant l’adequada ordenació de l’espai i la coordinació de l’ús
sol·licitat amb l’ús general del domini públic local.
Les parades s’ubicaran principalment:


Durant la Festa Major: a l’Avinguda Camí del Mas entre la Rambla Lluís
Companys i carrer Moreneta.
L’entitat que s’encarregui de dur a terme el fi de festa tindrà assignada la
posició més propera al Parc de les Morisques i disposarà de més espai per
acollir els elements electrònics necessaris per a la realització de l’activitat.
La Comissió de Festes Populars valorarà cada any les entitats que es
proposin per realitzar el fi de festa de la Festa Major i establirà el criteri que
consideri més oportú per escollir-ne una.



Durant el Carnestoltes: a la Plaça Anselm Clavé.

No està permesa la instal·lació de parades fora dels punts establerts en aquestes
bases. En aquests casos es demanarà el desmuntatge immediat.
8. CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DE LES PARADES
A la Festa Major:
Tindran preferència aquelles entitats que participin en aquesta festa.
En cas que el nombre d’entitats que hi participin sigui superior al nombre de parades,
s’utilitzarà un sistema de puntuació de 0 a 5, en què el tècnic del servei atorgarà una
major puntuació a aquelles entitats que comptin amb una planificació anual
d’activitats populars dins la programació municipal obertes a la ciutadania en general,
tenint en compte la quantitat d’actes organitzats al llarg de l’any i l’interès d’aquests
actes al conjunt de la ciutadania.
Al Carnestoltes:
Tindran preferència aquelles entitats que organitzin una comparsa a la rua.
A més a més, serà imprescindible que les parades estiguin guarnides i els membres
de l’entitat disfressats. En cas que el nombre d’entitats que hi participin sigui superior
al nombre de parades, es farà un sorteig públic.

9. INFRAESTRUCTURES, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES PARADES:
L’ajuntament proporcionarà a cada paradeta:

1 taula

1 graella
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1 bidó amb graella.
1 sac de carbó

El material sol·licitat es deixarà a disposició dels paradistes, el mateix dia de la festa
a partir de les 10 del matí :



Festa Major: a l’Avinguda del Mas entre la Rambla de Lluís Companys i
carrer Moreneta.
Carnestoltes: Plaça Anselm Clavé.

10. LLIURAMENT DE BOTIFARRES:
L’ajuntament proporcionarà botifarres i pa de forma equitativa a cada entitat sol·licitant.
El personal de l’ajuntament lliurarà les botifarres i el pa a l’hora que l’organització
convingui
en
cada
esdeveniment:



Festa Major: a l’Avinguda del Mas entre la Rambla Lluis Companys i carrer
Moreneta.
Carnestoltes: a la Sala Històrica de La Patronal

11. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE L’AUTORITZACIÓ
El sol·licitant accepta i es compromet amb la presentació de la sol·licitud a complir les
següents condicions:
a. L’autorització és personal i intransferible i habilita a la venda d’entrepans i
beguda.
b. No està permesa la venda de begudes alcohòliques i begudes energètiques a
menors de 18 anys.
c. Es compromet a respectar l’horari d’ocupació.
d. Totes les deixalles que produeixi l’activitat s’hauran de dipositar als
contenidors de recollida selectiva que correspongui.
e. Disposar de l’assegurança de responsabilitat civil corresponent i el darrer
rebut vigent i a mostrar-lo a l’organització quan sigui requerit.
f. Seran responsables dels danys i/o perjudicis que es puguin derivar de
l’activitat a la via pública, al mobiliari urbà o a béns/drets o a terceres
persones.
g. Es compromet a mantenir l’espai afectat, les instal·lacions i la seva zona
d’influència en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica.
h. Un cop finalitzat el termini establert per l’ocupació de la via pública, es
procedirà a la retirada de les instal·lacions, i a dipositar el material a les
gàbies habilitades a l’efecte.
i. En cas d’instal·lar para-sols, vetlladors, paravents o qualsevol altre mobiliari
aquests disposaran de les mesures de seguretat necessàries i de la base
estable suficient per evitar que es tombin per l’acció del vent o altra causa
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j.

imprevista. Aquest tipus de mobiliari, en cap cas, ha de superar la mida de la
parada assignada
L’autoritzat es compromet a seguir les mesures higienicosanitàries que
proporcionarà el Departament de Salut de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, per garantir la correcta manipulació d’aliments.

12. FACULTATS DE L’AJUNTAMENT
a. L’Ajuntament es reserva la facultat de limitar el número de llicències en base a
l’adequada ordenació de l’espai
b. L’Ajuntament es reserva el dret de realitzar les inspeccions oportunes i establir
les modificacions pel que fa a la ubicació vetllant per l’interès públic.
c. En el supòsit que es constati que el titular incompleix les condicions de
l’ocupació es formularà per part dels serveis municipals el corresponent
requeriment, i en defecte del seu compliment, si les circumstàncies així ho
exigeixen, es procedirà al cessament de l’activitat.
13. RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA
Un cop valorades les sol·licituds rebudes es resoldrà la concessió o no de l’autorització
junt amb les ubicacions de les parades.
Aquesta resolució es comunicarà a les persones interessades amb la suficient antel·lació
mitjançant el correu electrònic facilitat en el moment de formalitzar la sol·licitud.
Només s’atorgarà una parada per sol·licitant.
14. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
-

Articles 84, 92 (ap. 1, 2, 4, 96 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre reguladora
del Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP).
Articles 19, 56 i 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de patrimoni dels ens locals.(RPEL)
Ordenança municipal d’ocupació de les vies i espais públics i de convivència
ciutadana.
Arts. 3 i 9 a 14 del Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior,
pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18
de febrer i la Llei 23/1991, de 29 de novembre.

15. PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de
documents de l’Ajuntament, així com poden ser objecte d’inclusió en altres fitxers
automatitzats per al seu tractament informàtic. Així mateix, existeix la possibilitat d’exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació
vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol dels punts d’atenció ciutadana.

16. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
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La instal·lació d’una parada suposa la total acceptació de les presents bases.

Segon .-

Publicar d’ aquestes bases al web municipal.

6. 2a Pròrroga del Contracte del servei de manteniment ascensors i dels aparells
elevadors dels edificis i equipaments municipals, del dia 1 de juliol de 2016 i
fins el 30 de juny de 2017

ANTECEDENTS DE FET

1. En data 18 de juny de 2013 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte del
servei de manteniment ascensors i dels aparells elevadors dels edificis i equipaments
municipals de Sant Quirze del Vallès a l’empresa KONE ELEVADORES, S.A, per import
anual de 12.654,18 €.
2. L’article 2.9 del Plec de clàusules administratives particulars que regulen el contracte
estableix que tindrà una durada màxima de 4 anys (2 anys de període principal,
prorrogable anualment fins a 2 anys més).
3. Kone Elevadores, SA ha declarat l’interés en prorrogar el contracte del servei de
manteniment ascensors i dels aparells elevadors dels edificis i equipaments municipals
de Sant Quirze del Vallès, amb efectes 1 de juliol de 2016 i fins a 30 de juny de 2017.
4. El contracte esmentat va iniciar efectivament l’1 de juliol de 2013. Per tant, el 30 de
juny de 2016 finalitza la 1a pròrroga del contracte.
5. L’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 15 de juny de 2016 considera
convenient que es prorrogui per segona i última vegada l’esmentat contracte, pel període
d’un any, a comptar de l’1 de juliol de 2016 al 30 de juny de 2017, en els termes i
condicions establerts ens els plecs de condicions que regulen el contracte.

FONAMENTS DE DRET
1. Plecs de condicions administratives i tècniques que regulen el Contracte del servei de
manteniment ascensors i dels aparells elevadors dels edificis i equipaments municipals
de Sant Quirze del Vallès.

2. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic.
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3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; RD 2568/1986, de 26 de novembre, por
el que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals; Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener;
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i
de Règim local de Catalunya.
4. Resolució d'Alcaldia número 2015001906, de 29 de juny.
Vistos els preceptes legals citats i altres de pertinents aplicació.

DISPOSICIÓ

S’adopta l’acord següent:
1. Prorrogar per segona i última vegada el Contracte del servei de manteniment
ascensors i dels aparells elevadors dels edificis i equipaments municipals de Sant Quirze
del Vallès a l’empresa KONE ELEVADORES, S.A, pel període d’1 any, a partir del dia 1
de juliol de 2016 i fins el 30 de juny de 2017. Aquesta pròrroga es realitzarà amb les
condicions contractuals definides al contracte, el plec de clàusules administratives
particulars i de condicions tècniques i la legislació general d’aplicació.
2. Notificar la present resolució a Kone Elevadores, SA, i als Serveis Econòmics
municipals, condicionant l’efectivitat de la pròrroga a l’aportació per part de l’adjudicatari
de la documentació següent:
•
•

Acreditació que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
Acreditació que no està incurs en la prohibició de contractar amb l’administració
pública, d’acord amb l’article 60 del text refós de la LCSP.

7. Adjudicació del contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions
contra incendis, de l'enllumenat d'emergència i dels sistemes contra intrusió
ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local, en sessió de data 26 d’abril de 2016, va aprovar l’expedient de
contractació, de tramitació ordinària, i l’inici del procediment negociat, per a l’adjudicació
del contracte del servei de manteniment de les instal·lacions contra incendis, de
l’enllumenat d’emergència i dels sistemes de seguretat contra intrusió dels edificis i
equipaments municipals.
La mesa de licitació en sessió amb data 2 de juny de 2016, a la vista de la correcció de la
proposta presentada i la consegüent puntuació assolida per l’únic participant, va elevar
proposta d’adjudicació a favor del licitador Sabico Seguridad, SA, amb CIF A-20202487.
Amb data 6 de juny de 2016 es va trametre al licitador el preceptiu requeriment previ a
l’adjudicació i l’empresa Sabico Seguridad, SA, el dia 16 de juny de 2016, ha dipositat, a
la Tresoreria Municipal, la garantia definitiva, per un total de 1.675,80€.
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FONAMENTS DE DRET
-Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local que la modifica.
-Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic i Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
que aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions
públiques, en tot allò que no contradiguin el Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
-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 les modificacions posteriors.
-Plecs de clàusules administratius particulars i plecs de prescripcions tècniques.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar el contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions contra
incendis, enllumenat d’emergència i sistemes de seguretat contra intrusió, a l’empresa
que es relaciona a continuació:
SABICO SEGURIDAD, SA
Av. Meridiana, 133 bis, baixos
08026 Barcelona
CIF A-20202487
en els termes següents:
per un import anual de 20.277,18€, dels quals 16.758,00€ corresponen al preu del
contracte i 3.519,18€ a l’impost sobre el valor afegit.
La present proposta d’adjudicació es fa d’acord amb l’oferta tècnica i econòmica
presentada per l’esmentat licitador, i en els termes i requisits previstos al plec de
clàusules administratives particulars i al de condicions tècniques.
Segon. Requerir l’adjudicatari per tal que, en un termini de 10 dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de la tramesa de la notificació d’adjudicació, procedeixi a atorgar la
formalització del contracte en document públic administratius autoritzat per la fe pública
de la secretària municipal.
Tercer. Aprovar els documents comptables derivats d’aquesta contractació que es
descriuen a continuació:
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Partida
5106 9204 2270001
5106 9204 2270001
5106 9204 2270001
5106 9204 2270001
5106 9204 2270001

Any
2016
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20

Document
Fase D
Fase D_Fut
Fase D_Fut
Fase D_Fut
Fase D_Fut

Tercer
Sabico Seguridad, SA
Sabico Seguridad, SA
Sabico Seguridad, SA
Sabico Seguridad, SA
Sabico Seguridad, SA

Import (€)
5.069,29
20.277,18
20.277,18
20.277,18
15.207,88

Quart. Notificar aquesta resolució als interessats.

8. Adjudicació del contracte de gestió de serveis, mitjançant concessió, de la
recollida selectiva dels residus al sector a del barri de les Fonts i de la neteja
viària a tot el barri.
La Junta de Govern Local, en sessió de data 12 d’abril de 2016, va aprovar l’expedient de
contractació, de tramitació ordinària, i l’inici del procediment obert, per a l’adjudicació del
contracte de gestió de serveis , mitjançant concessió, del servei de recollida selectiva
dels residus al sector A del barri de les Fonts i de la neteja viària de tot el barri.
La mesa de licitació, en sessió de data 2 de juny de 2016, va elevar proposta
d’adjudicació a favor del licitador, Fomento de Construcciones y Contratas, SA, amb CIF
A-28037224.
Amb data 6 de juny, la Unitat de Contractació, facultada per a efectuar aquest tràmit, va
trametre a Fomento de Construcciones y Contratas, SA, el preceptiu requeriment previ i,
amb data 14 de juny de 2016, la societat va dipositar a la Tresoreria Municipal la garantia
definitiva, degudament validada, per un import de 3.434,65€ y va efectuar una
transferència per la quantitat de 180,32€, en concepte d’anuncis en diaris oficials.
.
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar el contracte de gestió de serveis, mitjançant concessió, del servei de
recollida selectiva de residus del sector A del barri de les Fonts i la neteja viària de tot el
barri que es regirà pel plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques aprovat per l’Ajuntament, a la societat Fomento de Contrucciones y Contratas,
SA, en els termes de l’oferta amb què ha concorregut a la licitació i pels preus que
desglossats es detallen a continuació:
LOT A. Neteja viària i dels espais públics del barri de les Fonts:
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per un import anual 64.170,46€, dels quals 58.336,78€ corresponen al preu del contracte i
5.833,68€ a l’impost sobre el valor afegit.
LOT B. Recollida selectiva residus, sector A, del barri de les Fonts:
per un import anual 11.391,94€, dels quals 10.356,31€ corresponen al preu del contracte i
1.035,63€ a l’impost sobre el valor afegit.
La present proposta d’adjudicació es fa d’acord amb l’oferta tècnica i econòmica
presentada per l’esmentat licitador, i en els termes i requisits previstos al plec de
clàusules administratives particulars i al de condicions tècniques.
Segon. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini de 10 dies hàbils, procedeixi a
atorgar la formalització del contracte en document públic administratiu autoritzat per la fe
pública de la secretària municipal.
Tercer. Aprovar el document comptable de disposició de la despesa (fase D) amb càrrec
a la partida 3016 1621 2270000 del pressupost vigent i per un import de 31.484,33€, i
consignar el crèdit necessari (fase D_Fut) per als exercicis 2017 i 2018, per un import de
75.562,40€ i 44.424,45€, respectivament, per fer front a aquesta contractació.
Quart. Comunicar aquests acords als interessats.
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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