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:

2010000004
Ordinària
15 de febrer de 2010
16:00
16:30

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.
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu. Els assumptes sobrevinguts s’han inclòs a l’ordre del dia
també per acord unànime dels membres presents.
En la votació dels punts 6 i 7 de l’ordre del dia la Sra. Ponsa s’absté.

1. Aprovació actes
S’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió extraordinària i urgent
de 22 de gener de 2010 i sessió ordinària d’1 de febrer de 2010.
2. Resolució de desistiment de l'interessat en expedient de responsabilitat
patrimonial 114-09-022, dades protegides.
ANTECEDENTS DE FET
El dia 15 de desembre de 2009, el Sr. dades protegides va formular reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats, segons manifesta, en el vehicle
dades protegides com a conseqüència del parany metàl·lic que la Policia Local fa servir
pel transport de vehicles al dipòsit municipal. Figura al registre general municipal
amb el número d’entrada 2009017257.
El dia 15 de gener de 2010, per mitjà de provisió del secretari municipal es va requerir
l’esmena de les deficiències que presentava la sol·licitud. Aquest requeriment va ser
notificat al reclamant en data 18 de gener de 2010.
En data 29 de gener d’enguany, s’ha exhaurit el termini de deu dies hàbils atorgat pel
requeriment de referència sense que s’hagin esmenat les deficiències detectades per part
de la persona interessada.
FONAMENTS DE DRET
Aquest acte es dicta de conformitat amb l’article 71 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (redactada conforme a la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, amb la incorporació de les modificacions vigents
introduïdes per la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre i per les lleis 4/1999, de 13
de gener, 24/2001, de 27 de desembre, 57/2003, de 16 de desembre, 62/2003, de 30 de
desembre, i interpretada quant als preceptes afectats per la sentència del Tribunal
Constitucional 50/1999, de 6 d’abril de 1999).
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Tenir per desistit el Sr. dades protegides en la seva reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada el dia 15 de desembre de 2009, que figura al registre
general municipal amb el número d’entrada 2009017257 i arxivar les actuacions.

3. ACATAMENT SENTÈNCIA RECURS dades protegides, dades protegides
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acatar la sentència dictada en data 21 de desembre de 2009, per part del Jutjat
Contenciós administratiu 4 de Barcelona, que a la seva part dispositiva desestima el
recurs contenciós administratiu número 617/07 interposat per dades protegides, contra la
liquidació tributària d’aquest Ajuntament número 200728596 pel concepte de l’Impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, amb número
d’expedient municipal 624/2007. No efectua pronunciament sobre la imposició de costes
processals.
4. Acceptació de les ajudes i normativa del Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya 2008-2012
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 11 d’abril de 2008 número de registre d’entrada 2008005229 es va rebre
notificació del Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya comunicant l’aprovació inicial de la proposta de planificació
del POUSC per al quinquenni 2008-2012.
2. En data 26 de febrer de 2009 número de registre d’entrada 2009002866 es va rebre
comunicació del Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya en referència a l’aprovació de les subvencions atorgades
dins del programa PUOSC per l’any 2009 i l’estat actualitzat de les actuacions
planificades per a les anualitats 2010, 2011 i 2012.
FONAMENTS DE DRET
Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen els criteris de finançament del
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la distribució i el
finançament de les obres i serveis a incloure-hi (modificada per la Llei 13/1988 i la
Sentència del Tribunal Constitucional 109/1998, de 21 de maig).
Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012.
Bases d’execució, del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al quinquenni 20082012.
ACORD GOV/133/2008, de 22 de juliol, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya, any 2008.
ACORD GOV/44/2009, de 17 de febrer , d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya, any 2009.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar les subvencions atorgades per l’anualitat 2008-2012 del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya, aprovada per Decret GOV/44/2009, de 17 de febrer de les
obres següents:
-

ET 2009/979: Adequació del Casal d’avis – import subvenció 15.000,00 €

-

PG 2009/978: Centre de telecomunicacions a la serra de Galliners – import
subvenció: 105.000,00 €

-

PG 2009/977: Millora de la via pública – import subvenció: 180.000,00 €

Segon .- Acceptar les bases d’execució del Pla del quinquenni 2008-2012 i d’altra
normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Tercer .- Notificar el present acord al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya.

5. Llicència d’obra major exp. OMA2010/000002
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 5 de gener de 2010, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, llicència urbanística (N.RGE.: 2010000092) per a la construcció
d’una piscina al carrer dades protegides, núm.dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 4 de febrer de 2010
del qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica
d’aplicació.
3. Considerant l’informe jurídic de data 5 de febrer de 2010,
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 180.2 del Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, amb la incorporació
de les modificacions introduïdes pel Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de Mesures
Urgents en Matèria Urbanística, sent d’aplicació a aquest efecte 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 179 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme estableix que estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en
els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació,
de construcció o d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es manifesta l’article
234 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
L’apartat 2.b) de l’esmentat article 179 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina
que resten subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de
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nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions
i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de contenir
necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix l’article
180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme; l’article 3 del Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Atesos els articles 53.1.r) del 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; l’article 43 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals; i el Decret 502-S/2007, de 19 de juny,
modificat pel Decret 783-S/2007, de 26 de setembre, de Delegació de Competències i
altres vigents de pertinent aplicació, la competència per proposar a la Junta de Govern
Local l’atorgament de les llicències d’obres majors correspon al tinent d’alcalde delegat
de l’Àrea de Territori, Seguretat Ciutadana i Noves Tecnologies..

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .-

Atorgar la llicència d’obres majors a dades protegides, per a la
construcció d’una piscina emplaçada al carrer dades protegides, d’aquest municipi.

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 .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

Quart .-

En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any per a iniciar-les; dos anys per a acabar-les, si es tracta de la construcció
d’edificis plurifamiliars, i divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop
transcorregut el termini per a iniciar o executar l’obra, la llicència caducarà.

Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Liquidació provisional núm. 201000466, amb el següent desglossament:
Per Impost sobre construccions, instal·lacions i obres .............. 381,84 euros
Liquidació provisional núm.201000467, amb el següent desglossament:
Per Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques ........................... 500,74 euros
Liquidació provisional núm. 2010000468, amb el següent desglossament:
Per concessió de plaques i patents .............................................11,83 euros
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Setè .-

Notificar presents acords als interessats.

6. Desestiment de la llicència d'obres majors per a la construcció de 5
habitatges adossats al carrer Clar de Lluna, parcel·la 3.J.5 El Castellet
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 21 d’abril de 2008, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió
ordinària va acordar atorgar la llicència d’obres majors a SANT QUIRZE HABITATGES
2007, S.L. i SANT QUIRZE LLAR, S.L. per a la construcció de cinc habitatges
adossats emplaçats al carrer Clar de Lluna, parcel·la 3.J.5 El Castellet, d’aquest
municipi.
2. En data 16 de desembre de 2009, número de registre d’entrada 2009017353, es va
rebre sol·licitud de SANT QUIRZE HABITATGES 2007, S.L. on sol·licitava el
desestiment de la llicència d’obres majors per a la construcció de cinc habitatges
adossats al carrer Clar de Lluna, parcel·la 3.J.5 El Castellet.
3. En data 22 de gener de 2010 número de registre d’entrada 2010001160 es va rebre
sol·licitud de SANT QUIRZE HABITATGES 2007, S.L. on sol·licitava la devolució de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres al no haver-se iniciat les obres, així
l’aplicació a les taxes derivades de la llicència atorgada del percentatge corresponent a
la participació dels promotors: SANT QUIRZE HABITATGE 2007, S.L. 60% i SANT
QUIRZE LLAR, S.L. 40%.
4. Considerant l’informe de l’arquitecte municipal de data 23 de desembre de 2009 on fa
constar que no hi ha cap activitat d’obres iniciada a la parcel·la.
5. Considerant l’informe d’intervenció de data 28 de gener de 2010,
FONAMENTS DE DRET
-

Article 102 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-

Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la tramitació de llicències
urbanístiques.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Desestimar la llicència d’obres majors a SANT QUIRZE HABITATGES 2007,
S.L. i SANT QUIRZE LLAR, S.L. per a la construcció de 5 habitatges adossats al carrer
Clar de Lluna, parcel·la 3.J.5 El Castellet, d’aquest municipi.
Segon .-

Anul·lar les liquidacions provisionals següents:

Liquidació provisional núm. 200825991, amb el següent desglossament:
Per Impost sobre construccions, instal·lacions i obres .............. 32.825,48 euros
Liquidació provisional núm. 200825992, amb el següent desglossament:
Per Taxa Tramitació llicències urbanístiques ............................. 13.950,83 euros
Tercer .-

Determinar les noves liquidacions amb el següent desglossament:
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Liquidació número 201000556, amb el següent desglossament:
Per Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques ........................... 8.370,50 euros
Liquidació número 201000557, amb el següent desglossament:
Per Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques ........................... 5.580,33 euros
Quart .-

Notificar els presents acords als interessats.

7. Llicència d’obra major exp. OMA2010/000004
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 15 de gener de 2010, dades protegides en representació
d’EDIFICACIONES OBRAS QUEDAN, S.L., ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, llicència urbanística (N. RGE.: 2010000725) per a la construcció de cinc
habitatges unifamiliars amb 5 piscines, al carrer Clar de Lluna, parcel·la 3J5 de El
Castellet, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 4 de febrer de 2010
del qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica
d’aplicació, amb les consideracions fixades en l’informe tècnic, segons el qual caldrà:
1. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de
vorera del carrer Clar de Lluna i Avinguda de la Via Augusta, en el tram on està
situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 7.945,00 €.
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.
2. D’acord amb el projecte d’urbanització 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 dibuixada 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 paisatgisticourbanística 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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−

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.

5. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar
la tanca de protecció 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 ).
Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de
conservació les tanques i altres elements de precaució; observar les normes
establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases;
retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions
de policia aplicables.
6. S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la
llicència i sol·licitar el corresponent permís abans de la llicencia d’ús.
7. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
3. Considerant l’informe de la lletrada d’urbanisme de data 5 de febrer de 2010,

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 180.2 del Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, amb la incorporació
de les modificacions introduïdes pel Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de Mesures
Urgents en Matèria Urbanística, sent d’aplicació a aquest efecte 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 179 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme estableix que estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en
els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació,
de construcció o d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es manifesta l’article
234 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
L’apartat 2.b) de l’esmentat article 179 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina
que resten subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions
i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de contenir
necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix l’article
180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme; l’article 3 del Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals
Atesos els articles 53.1.r) del 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; l’article 43 del Reial

8/19

Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals; i el Decret 502-S/2007, de 19 de juny,
modificat pel Decret 783-S/2007, de 26 de setembre, de Delegació de Competències i
altres vigents de pertinent aplicació, la competència per proposar a la Junta de Govern
Local l’atorgament de les llicències d’obres majors correspon al tinent d’alcalde delegat
de l’Àrea de Territori, Seguretat Ciutadana i Noves Tecnologies..
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors a EDIFICACIONES OBRAS QUEDAN, S.L.
per a la construcció de 5 habitatges unifamiliars adossats amb 5 piscines al carrer Clar de
Lluna, parcel·la 3J5 de El Castellet, d’aquest municipi, amb les condicions especificades a
l’informe tècnic.
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 .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any per a iniciar-les; dos anys per acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis
plurifamiliars, i divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el
termini per iniciar o executar l’obra, la llicència caducarà.
Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Liquidació provisional núm. 201000464 amb els següent desglossament:
Per Impost sobre construccions, instal·lacions i obres ..............................40.417,61 €
Liquidació provisional núm. 201000463 amb els següents desglossament:
Per Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques ...........................................17.177,48 €
Liquidació provisional núm. 201000465 amb el següent desglossament:
Per concessió de plaques i patents .................................................................. 11,83 €
Setè .-

Notificar el present acord als interessats.

8. Suport econòmic. Implantació d'una Oficina Local d'Habitatge al municipi de
Sant Quirze del Vallès - 09/X/59086
ANTECEDENTS DE FET
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1. En data 20 de desembre de 2007, El Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el
Protocol general del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20082011.
2. En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació i l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la implantació
d’una oficina Local d’Habitatge al municipi de Sant Quirze del Vallès.
3. En data 31 de desembre de 2009 la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i habitatge ha aprovat la proposta de la Gerència de Serveis d’Habitatge,
Urbanisme i Activitats per la qual s’atorga suport econòmic per l’actuació Implantació
d’una Oficina Local d’Habitatge al municipi de Sant Quirze del Vallès, codi XBMQ
09/X/59086 per import de 15.000,00 €.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb el que disposa l’article 21 de la Llei7/1985, 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.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona – Xarxa de
Municipis núm. expedient 2009/11616, codi XBMQ 09/X/59086 per l’actuació
“Implementació d’una Oficina Local d’Habitatges al municipi de Sant Quirze del Vallès”
per import de 15.000,00 €.
Segon .- Notificar el present acord a la Gerència de Serveis d’Habitatges, Urbanisme i
Activitats de la Diputació de Barcelona.

9. Expedient de contractació del servei de manteniment de l'enllumenat públic i
dels semàfors - Aprovació i inici de la licitació.
ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte del servei de
manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic i de semàfors.
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 de serveis i
subministrament, d’obres i a d’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 7!1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local i, en desenvolupament d’aquesta, amb el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,
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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 de manteniment de les
instal·lacions de l’enllumenat públic i dels semàfors, contractació que es regeix per les
condicions definides al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
prescripcions tècniques i que tindrà una durada de quatre anys, amb possibilitat de dues
pròrrogues d’un any.
Segon. Aprovar l’inici de la licitació per a l’adjudicació de l’esmentat contracte, mitjançant
publicació al Diari Oficial de la Unió Europea, al Butlleti Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província, al perfil de contractant i al
tauler d’anuncis municipal.
Tercer. Aprovar els documents comptables d’autorització i d’autorització futura de la
despesa, inherents a aquesta contractació, per un import anual de 180.787,30 € (IVA
inclòs), amb càrrec a les partides consignades amb aquesta destinació al pressupost
vigent i al compromís de consignació i dotació de crèdit necessaris, en exercicis futurs,
per fer front a la despesa generada per aquesta contractació.

10. Assumptes sobrevinguts

10.1 Projecte d'urbanització Fase 1 i 2 de l'espai comprès entre els carrers Pep
Ventura, Terranova i l'avinguda del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
1. La Comissió de Govern en sessió ordinària de data 1 d’octubre de 2002 va aprovar
definitivament el projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació , de Can Tuset.
Aquest acord es van notificar personalment als propietaris inclosos en l’àmbit
reparcel.latori i es va realitzar la publicació corresponent al Diari Oficial de l Generalitat
de Catalunya de 18.10.2002 (Núm.3743), al BOP de 17.10.2002 (núm.249) i al diari “El
Periódico” de 16.10.2002.
2. En data 29 de juliol de 2004 la Comissió de Govern va aprovar inicialment el projecte
d’urbanització de l’espai comprès entre el carrer Pep Ventura, el carrer Terranova i
l’Avinguda del Vallès de les obres d’urbanització de l’espai públic resultant del
desenvolupament del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Quirze del Vallès a
l’àmbit de la Unitat d’Actuació número 7 de Can Tuset.
3. En data 9 de desembre de 2004 la Comissió de Govern va aprovar definitivament el
projecte d’urbanització realitzat per l’arquitecte dades protegides, sense que en els
terminis d’audiència i d’informació pública constes la presentació de cap al·legació.
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4. Per acords de la Comissió de Govern de data 29.07.2005 es van aprovar la
contractació, els plecs i la convocatòria de licitació de les obres d’aquest espai públic.
Amb data 03.10.2005 es van adjudicar les obres a l’empresa Building Factori. Les
obres no es van arribar a iniciar i en data 12 de setembre de 2007, la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament va resoldre el contracte administratiu d’obres per l’execució de
la urbanització de l’UA7 de Can Tuset.
5. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament en la sessió extraordinària i urgent que va
tenir lloc el dia 29 de juny de 2009 va aprovar la divisió en fases del projecte
d’urbanització. El projecte redactat recull els documents tècnics, memoris, plànols,
amidaments i pressupost de l’àmbit de la fase 1.

FONAMENTS DE DRET
-

-

-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el 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 del Règim Local, amb la
incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local
Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar inicialment, per el procediment d’urgència, el projecte d’urbanització
fase 1 de l’espai comprès entre els carrers Pep Ventura, Terranova i l’avinguda del
Vallès redactat per l’arquitecte - Cap de l’Àrea de Territori dades protegides, número
de col·legiat 28011/9, l’ arquitecte municipal dades protegides i l’arquitecte tècnica
municipal dades protegides representant un pressupost d’execució per contracte de
231.515,46 € amb l’IVA del 16% inclòs.
Segon .- Aprovar inicialment, per el procediment d’urgència, el projecte d’urbanització
fase 2 de l’espai comprès entre els carrers Pep Ventura, Terranova i l’avinguda
del Vallès redactat per l’arquitecte - Cap de l’Àrea de Territori dades protegides,
número de col·legiat 28011/9, l’ arquitecte municipal dades protegides i l’arquitecte
representant un pressupost d’execució per
tècnica municipal dades protegides
contracte de 171.392,47 € amb l’IVA del 16% inclòs.
Tercer .- Exposar l’acord i els projectes mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província (BOP) i al taulell d’anuncis municipal per un termini de 15 dies per tal de que els
interessats puguin presentar les al·legacions que considerin adients.
Quart .Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si no s’efectuen
al·legacions durant la informació pública.

10.2

Adhesió a conveni marc de col·laboració (AOC)

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer. Aprovar l’adhesió al Conveni marc de col·laboració entre el Departament de
Governació i Administracions Públiques, en nom de la Generalitat de Catalunya, el
Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta de
Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes
d’informació de les administracions catalanes.
Segon. Nomenar el Sr. dades protegides, secretari municipal, com a interlocutor
davant el Consorci AOC.

10.3 Acceptació de la subvenció del Consell Comarcal, en relació al programa
d'acolliment lingüístic.
ANTECEDENTS DE FET
El Consorci per a la Normalització Lingüística organitza cursos de català bàsic dirigits a
persones immigrants en col·laboració amb els ajuntaments i el Consell Comarcal,
mitjançant convenis triennals.
L’Ajuntament ve aprovant els convenis, any rera any, sent l’últim l’aprovat el 26 d’octubre
de 2009, en Junta de Govern Local.
A la vista de la comunicació del Consell Comarcal de data 1 de febrer de 2010, amb
registre d’entrada 1543, es notifica a aquest Ajuntament l’aprovació de l’atorgament d’una
subvenció de 4.174,80€ per al desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment
lingüístic.
Considerant l’informe del tècnic d’educació de data 4 de febrer de 2010
FONAMENTS DE DRET
-

Article 53 del 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.

-

Llei 1/1998 de 7 de gener, de política lingüística

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar la subvenció de 4.174,80 € del Consell Comarcal, pels programes
conveniats d’acolliment lingüístic desenvolupats al nostre municipi, pel Consorci de
Normalització Lingüística.
Segon.- Incorporar l’import de la subvenció indicada a la partida: 5104 3241 467 00 00,
Aportació Consorci Normalització Lingüística, del pressupost de l’Ajuntament de l’any
2010.
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Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal al Vallès Occidental i als Serveis
Econòmics de l’Ajuntament.

10.4 Acceptació subvenció de la Diputació de Barcelona per a la campanya
"Coneguem els nostres parcs"
ANTECEDENTS DE FET
Atès el que disposen les bases reguladores de les subvencions als ajuntaments de la
província de Barcelona, aprovades en la sessió de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona de data 25 de juny de 2009, per a fer front a les despeses de transport escolar
en la campanya “Coneguem els nostres parcs”
A la vista de la comunicació presentada per l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona, en data 12 de gener de 2010, amb registre d’entrada 411, per la qual es
notifica a aquest Ajuntament l’aprovació de l’atorgament de subvenció de 750,00€,
corresponent al 50% de les despeses de transport escolar en la campanya “Coneguem
els nostres Parcs”
Considerant l’informe del tècnic de la Unitat d’Educació de data 4 de febrer de 2010,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar la subvenció de 750,00 € de la Diputació de Barcelona, corresponent al
50% de la despesa del transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres parcs”.
Segon.- Incorporar l’import de la subvenció indicada, a la partida d’activitats Educatives
5101 3200 226 09 00 del pressupost 2010.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona i als Serveis Econòmics de
l’Ajuntament.

10.5 Acceptació redactat del conveni i acceptació de la subvenció de Diputació
per a l'activitat "Anem al teatre", dirigit a l'alumnat dels centres educatius.
ANTECEDENTS DE FET
Les escoles públiques de Sant Quirze participen des del curs 2002-2003 en la campanya
escolar de teatre, dansa i música, junt amb diversos ajuntaments del Vallès Occidental,
promoguda per la Diputació de Barcelona.
Aquesta campanya té com a finalitat, impulsar un programa de promoció, difusió i
formació de les arts per a infants i joves a l’àmbit dels centres educatius, en col·laboració
amb diferents ajuntaments, donada la coincidència d’objectius, criteris i metodologia.
Considerant l’informe de la tècnica d’Educació de data 4 de febrer de 2010,
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FONAMENTS DE DRET
-

Arts. 31.2 i 36.1 i 2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LRBRL)

-

Article 92 del 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 (LMC)

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar el redactat del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per al curs 2009-2010, proposat per l’Àrea de
Cultura i Educació de la Diputació de Barcelona, per a la realització del programa de
promoció, difusió i formació de les arts per a infants i joves, segons annex adjunt.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni.
Tercer.- Acceptar la subvenció que atorga la Diputació per import de 4.750 € pel
finançament d’aquest programa.
Quart.- Incorporar l’import de la subvenció indicada, a la partida d’activitats Educatives
5101 3200 226 09 00 del pressupost 2010.
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona i als Serveis Econòmics de
l’Ajuntament.

10.6

Subvencions als centres educatius exercici 2010

ANTECEDENTS DE FET
L’educació és un dels eixos d’actuació municipal i considerat de gran interès públic i
social, l’Ajuntament de Sant Quirze dins de l’àmbit de les seves competències té
l’objectiu d’assistir i cooperar amb els centres educatius del seu àmbit territorial que
necessitin suport per la realització d’activitats educatives que li són pròpies i que no
puguin dur a terme per ells mateixos, i amb especial atenció a projectes educatius.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2008, pel que es va
aprovar els convenis entre l’Ajuntament i els centres educatius d’educació infantil,
primària i secundària obligatòria.
Atès que tots els centres educatius van justificar, mitjançant certificació, la despesa de
l’exercici de 2009, abans de l’últim pagament, d’acord amb el conveni vigent de cada
centre.
Considerant l’informe del tècnic d’Educació de data 4 de febrer de 2010,
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FONAMENTS DE DRET
-

Articles 303 a 311 del Decret 179/1995 de 13 de juny pels quals s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals

-

Bases generals municipals par a la concessió de subvencions aprovades pel Ple
de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 26 de maig de 1999

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions als centres educatius: Purificació Salas
Xandri, Pilarín Bayés, el Turonet, Taula Rodona, Onze de Setembre, Lola Anglada i IES
Sant Quirze del Vallès per l’exercici de 2010.
Segon.- Aprovar les autoritzacions i disposicions de despesa a càrrec de la partida 5101
3200 480000, per les quantitats següents:
Centre Educatiu
Escola Taula Rodona
O. Setembre
Escola Pilarín Bayés
IES Sant Quirze

10.7

Subvenció
15.517,38 €
18.406,08 €
17.250,54 €
21.294,93 €

Centre Educatiu
Escola El Turonet
Escola P. Salas
Escola Lola Anglada

Subvenció
12.628,39 €
18.983,85 €
11.472,85 €

Oferta Pública d'Ocupació 2010-2012.

ANTECEDENTS DE FET
1. Vist d’acord del Ple de 28 de gener de 2010, d’aprovació definitiva dels
Pressupostos i Plantilla per l’exercici 2010.
2. Vist l’informe del Cap del Servei de Recursos Humans de data 11 de febrer de
2010.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que preveu l’art. 69 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic; els articles 25-27 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre i
els articles 56-62 del Decret 214/1990, de 23 de juliol sobre l’oferta pública d’ocupació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació per al període 2010-2012, d’acord amb els
termes següents:
Plantilla de Funcionaris
1

SUBESCALA

CATEGORIA/CLASSE

2 3 4

5
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G Tècnica

Tècnic/a d’administració general.

A1 3 L CO

G Gestió

Tècnic/a de gestió.

A2 9 L CO

G Gestió

Tècnic/a de gestió.

A2 1 I CO

G Administrativa

Administratiu/va.

C1 1 L CO

G Aux. Administrativa Auxiliars administratius/ves.

C2 7 L CO

G Subalterna

Subalterns/es.

AP 4 L CO

E Tècnica

Titulat/da superior. Periodista

A1 1 L CO

E Tècnica

Titulat/da superior. Arquitecte/a.

A1 1 L CO

E Tècnica

Titulat/da superior. Salut i consum.

A1 1 L CO

E Tècnica

Tècnic de grau mitjà. Arquitecte/a tècnic/a

A2 1 I CO

E Tècnica

Tècnic/a de grau mitjà. Educador/a social.

A2 2 L CO

E Tècnica

Tècnic/a de grau mitjà. Treballador/a social.

A2 2 L CO

E Tècnica

Tècnic/a de grau mitjà. Enginyer/a tècnic/a.

A2 1 L CO

E Tècnica

Tècnic/a de grau mitjà. Tècnic/a d’Igualtat

A2 1 L CO

E Tècnica

Tècnic/a de grau mitjà. Tècnic/a de Via Pública

A2 1 L CO

E Serveis Especials

Policia local i els seus vigilants. Sergent/a

C1 2 I CO

E Serveis especials

Policia local i els seus vigilants. Agents.

C2 4 L CO

E Serveis especials

Comeses especials. Dinamitzador/a juvenil.

C1 1 L CO

E Serveis especials

Comeses especials. Auxiliar tècnic seguretat i salut.

C2 1 L CO

E Serveis especials

Comeses especials. Vigilant d’ordenances i mercat.

C2 1 I CO

Total places plantilla funcionaris

44
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Columnes:
1 ESCALA: G- Administració general. E- Administració especial.
2 GRUP
3 NÚMERO DE PLACES
4 L- Torn lliure. I- Promoció interna
5 SiSTEMA SELECTIU: O- Oposició. CO- Concurs-oposició. C-Concurs

Quadre Laboral
CATEGORIA/ DENOMINACIÓ

2 3 4 5

Tècnic/a superior. Periodista

A1

1 L CO

Tècnic/a de Cultura

A1

1 L CO

Diplomat/da en Educació

A2

2 L CO

Tècnic/a ADE

A2

1 L CO

Tècnic/a de Promoció Econòmica

A2

1 L CO

Delineant/a

C1

1 L CO

Tècnic/a Auxiliar de Ràdio

C1

1 L CO

Tècnic/a Auxiliar Coordinador Esports C1

1 L CO

Auxiliar Administratiu/va

C2

1 L CO

Subaltern/a

AP

2 L CO

Subaltern/a (quota d’integració)

AP

1 L CO

Oficial de 1a

AP

1 L CO

Peó/na

AP

2 L CO

Total places quadre laboral

16

Segon.- Aquesta oferta pública d’ocupació s’entendrà automàticament ampliada amb les
vacants que es produeixin amb posterioritat a la seva aprovació, així com amb les
vacants que resultin de la requalificació dels llocs de treball de la corporació, amb
independència de la seva naturalesa, temporal o permanent, reservant-se aquesta
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Corporació la facultat de contractar mitjançant el procediment d’urgència en aquells
supòsits previstos en la normativa vigent.
Tercer.- Disposar la publicació de l’oferta aprovada al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i trametre’n còpia a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya i a l’Administració General de l’Estat.

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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