D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les indicacions de
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta de
Govern Local publicades no incorporen dades de caràcter personal identificades o
identificables. No obstant això, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a través dels tràmits relacionats www.santquirzevalles.cat

ACTA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:
Aixecament:

2010000009
Extraordinària urgent
25 de març de 2010
15:00
15:30

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Antoni Rebolleda Calendario
Pep Llamas i Gironés
Lluïsa Cobo i Fernández
Àngels Ponsa i Roca
Edelmiro Balboa Blanco

CIU
PSC
CIU
PSC
CIU
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARI
Josep González i Ballesteros.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.

ADNSQ-03a
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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. Denegar a Vías y Construcciones SA la recepció de les obres d'urbanització del
sector del Pla parcial urbanístic de Castelltort
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 24 de juliol de 2009, es va signar un conveni entre l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès i VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. en relació a la finalització de
l’execució del projecte d’urbanització del sector del Pla Parcial urbanístic de Castelltort.
2. En data 30 d’octubre de 2009 (N.RGE.: 2009014557) es va rebre escrit de VIAS
sol·licitant la recepció de les obres esmentades i es va reiterar la sol·licitud amb data
22 de gener de 2010 (N.RGE.: 2010001131).
3. Considerant l’informe del Cap d’Àrea de Territori de data 15 de març de 2010.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Reglament de Contractes.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Denegar a VIAS Y CONSTRUCCIONES SA la recepció d’obres d’urbanització
de l’àmbit del Pla Parcial de Castelltort.de conformitat amb l’informe del Cap d’Àrea de
Territori de data 15 de març de 2010.
Segon .-

Notificar el present acord als interessats.

2. Desistiment de l’acord d’aprovació de l’expedient de contractació de les obres
de millora de la via pública, noves actuacions i reparacions de ferms.
MOTIVACIÓ
La Junta de Govern Local, en sessió mantinguda el dia 15 de març de 2009, va aprovar
l’expedient de contractació i l’inici de la licitació per a la contractació de l’execució d’obres
ordinàries de la via pública, noves actuacions i reparacions de ferms, en diversos carrers
del municipi. La licitació es va publicar al BOP núm. 66 de data 18 de març d’enguany, al
perfil del contractant i al tauler d’anuncis. A data d’avui, no ha tingut entrada al Registre
General d’Entrada de l’Ajuntament cap proposició per prendre part en aquest concurs.
Amb l’objecte de millorar els criteris d’adjudicació del plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte d’obres ordinàries de la via pública, i
amb el propòsit d’incloure en aquesta contractació nous elements que incentivin i valorin
el foment de l’ocupació,
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FONAMENTS DE DRET
D’acord amb l’article 139 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, amb la Llei reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament
d’aquesta, amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Desistir de la licitació iniciada arran de l’aprovació de l’expedient de contractació
núm. 110-10-002, incoat per a l’adjudicació del contracte d’execució d’obres ordinàries de
la via pública, noves actuacions i reparacions de ferms, en diversos carrers del municipi i
declarar, alhora, la terminació d’aquest procediment i l’arxiu de l’expedient.
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al perfil del contractant i al
tauler d’anuncis municipal.

3. Aprovació expedient de contractació de les obres de millora de la via pública,
noves actuacions i reparacions de ferms

ANTECEDENTS
Instruït expedient per a l’adjudicació del contracte d’obres ordinàries de la via pública,
noves actuacions i reparacions de ferms, en diversos carrers del municipi.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els informes preceptius d’Intervenció i Secretaria, el que es disposa al plec
de clàusules administratives 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 la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, amb la
Llei reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament d’aquesta, amb la Llei
municipal i de règim local de Catalunya,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació urgent, procediment obert, per
a l’adjudicació del contracte d’execució d’obres ordinàries de la via pública, noves
actuacions i reparacions de ferms, en diversos carrers del municipi, contractació que es
regeix per les condicions definides al plec de clàusules administratives particulars i pel
projecte bàsic i executiu aprovat per l’Ajuntament.
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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 els documents comptables d’autorització de la despesa, inherents a
aquesta contractació, per imports de 366.737,18 € i 83.262,82 € amb càrrec a les partides
3011 4331 6110000 i 2110 1510 60900000, respectivament, del pressupost vigent.

4. Sol·licitud a la Generalitat dels ajuts per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a
3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides durant el
curs 2009-2010
ANTECEDENTS DE FET
Des de l’1 d’octubre de 2007 es troba en funcionament l’Escola Bressol Municipal El
Patufet de Sant Quirze.
Amb data 11 de març de 2009 el Departament d’Educació de la Generalitat ha publicat
l’ORDRE EDU/85/2009 per la qual s’aproven les bases generals de la línia d’ajuts i
subvencions a les entitats locals, i les bases específiques dels diversos programes que la
integren, i s’obre la convocatòria pública per a l’any 2009.
Segons s’estableix al Programa C, s’obre una línia d’ajuts als ajuntaments titulars de llars
d’infants per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions
socioeconòmiques desfavorides.
Amb data 20 de juliol de 2009 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va aprovar les
bases que regeixen el procés selectiu de concurrència pública per a l’atorgament dels
esmentats ajuts a les famílies que tinguin nens escolaritzats a l’Escola Bressol Municipal
El Patufet.
En el segon termini d’aquesta convocatòria, tal com estableixen les bases abans
esmentades en el període de l’1 al 15 de març, s’han presentat 3 sol·licituds que han
estat convenientment estudiades i valorades pels responsables tècnics de la Unitat
d’Educació de l’Ajuntament
Considerant l’informe de la tècnica d’Educació de data 18 de març de 2010,
FONAMENTS DE DRET
-

Articles 239 al 241 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Test refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

-

Articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny de 1995

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
.Primer.- Acollir-se al segon termini de la convocatòria d’ajuts del Departament d’Educació
de la Generalitat i sol·licitar una subvenció per a les famílies, amb nens escolaritzats a
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l’Escola Bressol Municipal, que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides
durant el curs 2009-2010, d’acord amb les Bases publicades a l’ORDRE EDU/85/2009.
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, a l’Escola Bressol Municipal, als Serveis Econòmics de l’Ajuntament, i a les
famílies sol·licitants.
5. Aprovació Addenda II i III al Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la
Diputació de Barcelona pel desenvolupament del programa d'Agents Locals
d'Igualtat
ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en data 21 de juliol
de 2008, va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i la Diputació de Barcelona pel desenvolupament del programa d’agents locals
d’igualtat durant el període de desembre 2007 fins a 31 d’octubre de 2010.
Atesa la notificació rebuda de la Diputació de Barcelona, en data 16 de febrer de 2010,
amb l’Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i
la Diputació del programa d’agents locals d’igualtat durant el període de desembre 2007
fins a 31 d’octubre de 2010.
Considerant l’informe de la responsable de la Unitat d’Igualtat de data 16 de març de
2010.

FONAMENTS DE DRET
-

-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú
Programa d´Agents Locals d´Igualtat

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar les Addendes II i III al conveni vigent de col·laboració entre les dues
administracions pel període comprès entre el 3 de desembre de 2007 i el 2 de desembre
de 2010, que s’annexen a aquesta proposta.
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Segon .- Aprovar la justificació de la contractació i la documentació sol·licitada per part
de la Diputació per tal de percebre en dos pagaments la subvenció per l’agent d’igualtat
local contractada a finals del 2009.
Tercer .-

Facultar a l’Alcaldessa per a la signatura de les esmentades Addendes.

Quart .-

Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

6. Aprovació inici expedients de contractació de les obres incloses en el FEOSL
2010
MOTIVACIÓ
En data 22 de gener de 2010, la Junta de Govern Local va aprovar la sol·licitud d’inclusió
al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (en endavant FEOSL) dels
projectes d’inversió següents:
1. Actuacions per la mobilitat sostenible entre el Parc de Can Feliu i l’estació de
Ferrocarrils.
2. Projecte per la millora de l’eficiència energètica de la biblioteca.
3. Projecte de millores al Casal d’Avis.
4. Projecte de millores als Centres Escolars.
5. Projecte d’adequació del Gimnàs Municipal i ventilacions dels vestidors de la
piscina municipal de Can Casablanques.
6. Projecte de millores a l’edifici dels vestidors de la piscina municipal de les Fonts.
7. Projecte de reparació del col·lector de Can Pallars.
8. Actuacions de millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic.
Per Resolucions del secretari d’estat de Cooperació Territorial de dates 25 de febrer i 3
de març de 2010, s’ha autoritzat el finançament amb càrrec al FEOSL dels projectes
d’inversió suara esmentats.
La Junta de Govern Local va aprovar l’acceptació de la inclusió al FEOSL d’aquestes
inversions mitjançant acord de 15 de març de 2010.
Per decret d’Alcaldia número 2010000515, de 23 de març de 2010, es va resoldre
solicitar a la Direcció General de Cooperació Local, que es prorrogués el termini que
l’Ajuntament té per iniciar la licitació d’aquestes inversions. Aquesta pròrroga no
procedeix per raons d’economia processal.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’inici de la licitació per a l’adjudicació dels contractes administratius per
a l’execució de les obres incloses a les actuacions d’inversió finançades pel FEOSL que
es citen a continuació:
1. Actuacions per la mobilitat sostenible entre el Parc de Can Feliu i l’estació de
Ferrocarrils
2. Projecte per la millora de l’eficiència energètica de la biblioteca.
3. Projecte de millores al Casal d’Avis.
4. Projecte de millores als Centres Escolars.
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5. Projecte d’adequació del Gimnàs Municipal i ventilacions dels vestidors de la
piscina municipal de Can Casablanques.
6. Projecte de millores a l’edifici dels vestidors de la piscina municipal de les Fonts.
7. Projecte de reparació del col·lector de Can Pallars.
8. Actuacions de millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic.
Segon. Encarregar al secretari la redacció dels plecs de clàusules administratives
particulars que regiran aquestes contractacions.
Tercer. Encarregar a l’interventor municipal que certifiqui l’existència de crèdit adequat i
suficient per a fer front a les despeses inherents a aquestes contractacions.
Quart. Deixar sense efecte el decret d’Alcaldia número 2010000515, de 23 de març de
2010, que resolia solicitar a la Direcció General de Cooperació Local que es prorrogués el
termini que l’Ajuntament tenia per iniciar la licitació de les inversions indicades al punt
primer de la part dispositiva d’aquesta resolució.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Josep González i Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a
efectes d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el
desenvolupament de la sessió de la Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la
data de la sessió.
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