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:

2010000006
Ordinària
1 de març 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.

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. Els assumptes sobrevinguts s’han inclòs a l’ordre del dia
també per acord unànime dels membres presents.
1. Aprovació actes
S’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió extraordinària i urgent
de 31 de desembre de 2009 i sessió ordinària de 15 de febrer de 2010.
2. Desestiment de la llicència d'obres majors i devolució de l'Impost sobre
Construccions, Obres i Instal·lacions. Exp. 189/2006
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 4 de desembre de 2006 la Junta de Govern Local en sessió ordinària va
adoptar l’acord de concedir llicència d’obres majors al senyor dades protegides, senyor
dades protegides i PROMOTEC MA, S.L. , per a la construcció de 4 habitatges
unifamiliars adossats, emplaçat al carrer corretger parcel·la 3.I.10 del Pla Parcial del
dades protegides ( carrer dades protegides del projecte d’urbanització), d’aquest
municipi.
2. En data 30 de setembre de 2009 el senyor dades protegides en representació de
PROMOTEC MA, S.L., dades protegides i dades protegides va entrar sol·licitud de
desestiment de la llicència d’obres majors, número de registre d’entrada
2009013037 i la devolució del import corresponent.
3. Considerant l’informe de l’arquitecte municipal de data 8 de febrer 2010 en el qual
s’especifica que no hi ha cap activitat d’inici d’obres a la parcel·la,
4. Considerant l’informe d’intervenció de data 31 de desembre de 2009,
FONAMENTS DE DRET
-

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per a la tramitació de llicències
urbanístiques
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa sobre concessió de plaques.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Desestimar la llicència d’obres majors atorgada a dades protegides, dades
protegides i PROMOTEC MA, S.L. per a la construcció de 4 habitatges unifamiliars
adossats, emplaçat al carrer de dades protegides Parcel·la dades protegides del Pla
Parcial del dades protegides carrer dades protegides del Projecte d’urbanització),
d’aquest municipi atorgada per la Junta de Govern Local en data 4 de desembre de
2006.
Segon .- Anul·lar la liquidació provisional següents:
Liquidació provisional núm. 200637482, amb el següent desglossament:
Per Impost sobre construccions, instal·lacions i obres ............................ 25.128,47 euros
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Tercer .- Retornar l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, número de
liquidació 200637482 per import de 25.128,47 euros.
Quart .-

Notificar el present acord als interessats.

3. Denegació de la devolució de la Taxa per a llicències urbanístiques i fiança.
Exp. 86/2007
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 3 d’agost de 2009 el senyor dades protegides en representació de CAL
JOSEPET I, S.L. va sol·licitar la devolució de la llicència i fiança corresponent a la
llicència urbanística per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres d’11
habitatges i aparcament de 12 places emplaçada al carrer dades protegides,
d’aquest municipi
2. La llicència urbanística corresponent va ser atorgada per la Junta de Govern Local, en
sessió extraordinària de data 28 de gener de 2008.
3. Considerant l’informe d’intervenció de data 31 de desembre de 2009
4. Considerant l’informe jurídic de data 27 de gener de 2010 d’on es desprèn:
1.1.
Atès l’article 90 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, segons el qual “tot
interessat podrà desistir de la seva sol·licitud o, quan això no estigui prohibit per
l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets”, s’ha d’entendre que la petició primera és
errònia dons l’Ajuntament ha autoritzat o atorgat la llicència d’obres majors, i d’aquest
atorgament neix a favor de la constructora el dret a edificar. L’Ajuntament ha concedit la
llicència i no pot “desestimar” el seu atorgament, sinó que el sol·licitant bé pot desistir
abans de que se li hagués atorgat la llicència, fet que ja no és possible, o bé renunciar al
dret a edificar que pressuposa la seva obtenció.
1.2.
Havent començat les obres, segons determinen els articles 167, 168 i 170, existeix
la obligació de qui ha obtingut una llicència d’edificació, de finalitzar les obres, raó per la
qual no té sentit demanar la devolució d’una part de l’import de construccions, obres i
instal·lacions (ICIO), ni de l’aval, que garanteix la finalització i execució de les obres
sense malmetre cap element d’urbanització del sòl, subsòl i vol de la via pública, segons
l’Ordenança sobre llicencies i ús del sòl municipal, podent tornar-se únicament aquesta
garantia una vegada s’obtingui la llicència de primera ocupació d’edificis de nova planta,
segons determina l’article 76 de la mateixa Ordenança.
FONAMENTS DE DRET
-

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-

Ordenança fiscal de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

-

Ordenança fiscal de la taxa per la tramitació de llicències urbanístiques.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Denegar la devolució de la taxa per a la tramitació de llicències urbanístiques i
Impost sobre construcció, obres i instal·lacions corresponent a la llicència d’obres majors
per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres d’11 habitatges i
aparcament de 12 places emplaçat al carrer dades protegides, d’aquest municipi.
Segon .- Denegar el retorn de la fiança per garantir els elements urbanístics per import
de 1.200,00 € corresponents a la llicència d’obres majors esmentada a l’apartat anterior.
Tercer .-

Notificar el present acord als interessats.

4. Resolució desestimatòria reclamació patrimonial instada per dades
protegides
MOTIVACIÓ
En data 5 de gener de 2010 la Sra. dades protegides, en representació del menor
dades protegides, va presentar davant del registre general municipal la sol·licitud que
va generar l’assentament d’entrada 2010000093, en la qual demanava la
responsabilitat de l’Ajuntament pels danys patrimonials que hauria patit com a
conseqüència del robatori d’un anorac als vestidors del poliesportiu municipal el dia 4 de
gener de 2010.
El servei de gestió del complex esportiu municipal es presta en règim de gestió indirecta
mitjançant concessió administrativa pel contractista Iniciatives per a la Gestió Esportiva,
S.L. i, d’acord amb l’article 97 del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, la responsabilitat dels danys i perjudicis que es causin a un
tercer com a conseqüència de la prestació del servei, si s’escau, haurà de ser exigida al
contractista i no a l’Administració, llevat que es degui a una ordre de l’Administració o a
un vici del projecte.
Del relat dels fets de la reclamació resulta inequívoc que si hi ha hagut una producció
d’un dany no es deu a cap de les dues causes que es contemplen en l’article 97 suara
esmentat.
Atès l’article 89 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (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:
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. dades
protegides, en representació de dades protegides, mitjançant escrit registrat
d’entrada en data 5 de gener de 2010 amb el número 2010000093 al registre
general municipal, d’acord amb els arguments exposats a la motivació de la present
resolució.
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5. Resolució desestimatòria reclamació patrimonial instada per dades protegides

MOTIVACIÓ
En data 5 de gener de 2010 la Sra. dades protegides, en representació del menor
dades protegides, va presentar davant del registre general municipal la sol·licitud que
va generar l’assentament d’entrada 2010000094, en la qual demanava la
responsabilitat de l’Ajuntament pels danys patrimonials que hauria patit com a
conseqüència del robatori d’un anorac als vestidors del poliesportiu municipal el dia 4 de
gener de 2010.
El servei de gestió del complex esportiu municipal es presta en règim de gestió indirecta
mitjançant concessió administrativa pel contractista Iniciatives per a la Gestió Esportiva,
S.L. i, d’acord amb l’article 97 del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, la responsabilitat dels danys i perjudicis que es causin a un
tercer com a conseqüència de la prestació del servei, si s’escau, haurà de ser exigida al
contractista i no a l’Administració, llevat que es degui a una ordre de l’Administració o a
un vici del projecte.
Del relat dels fets de la reclamació resulta inequívoc que si hi ha hagut una producció
d’un dany no es deu a cap de les dues causes que es contemplen en l’article 97 suara
esmentat.
Atès l’article 89 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (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:
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. dades
protegides, en representació de dades protegides, mitjançant escrit registrat d’entrada en
data 5 de gener de 2010 amb el número 2010000094 al registre general
municipal, d’acord amb els arguments exposats a la motivació de la present resolució.

6. Resolució desistiment
Andacar 2000, S.A.

expedient

responsabilitat

patrimonial

114-10-004,

ANTECEDENTS DE FET
El dia 22 de gener de 2009, la Sra. dades protegides en representació de ANDACAR
2000, S.A., va formular reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys
ocasionats, segons manifesta, en el vehicle dades protegides per l’impacte d’una
barra de ferro col·locada
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per sostenir un senyal de trànsit al carrer dades protegides, a l’alçada del número
dades protegides. Figura al registre general municipal amb el número d’entrada
2010001120.
El dia 25 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 a la reclamant en data 29 de gener de 2010.
En data 10 de febrer 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 desistida la Sra. dades protegides en representació de ANDACAR 2000, S.A.,
en la seva reclamació de responsabilitat patrimonial formulada el dia 22 de gener de
2009, que figura al registre general municipal amb el número d’entrada 2010001120 i
arxivar les actuacions.

7. Atorgament de subvenció per a la incineració de difunts
ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern Local de 15 d’octubre de 2007, va aprovar les Bases particulars per a
l’atorgament de subvencions per a la incineració de difunts.
El Sr. dades protegides ha sol·licitat, amb data 04/02/10 i número de registre
d’entrada 2010001804, la subvenció per incineració del difunt dades protegides.
Considerant l’informe de la tècnica de Salut de data 9 de febrer de 2010.
FONAMENTS DE DRET
-

Bases particulars per a l’atorgament de subvencions per a la incineració de difunts.

-

Llei 2/1997, de 3 d’abril, reguladora dels Serveis Funeraris

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Atorgar a dades protegides, amb DNI dades protegides, la subvenció per
incineració del difunt dades protegides, corresponent al 50% del cost dels drets
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d’incineració i la documentació administrativa directament relacionada, per un import de
152,78€.
Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització, compromís i obligació de la
despesa per import de 152,78€ amb càrrec a la partida 5123-1640-4890000 del
pressupost vigent.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat.

8. Assumptes sobrevinguts

8.1.

Aprovació expedient per a l'adjudicació del contracte de
subministrament d'energia elèctrica i de gas per als edificis municipals i
l'enllumenat públic.

ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient de contractació per a l’adjudicació del subministrament d’energia
elèctrica i de gas per als edificis municipals i l’enllumenat públic.
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,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació urgent i procediment obert per a
l’adjudicació del contracte administratiu de subministrament d’energia elèctrica i de gas
per als edificis municipals i l’enllumenat públic, 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 d’un any, amb possibilitat d’una pròrroga
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
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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 868.923,82€ (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.

8.2.

Aprovació expedient de contractació per a l'adjudicació del servei de
manteniment d'ascensors i elevadors dels edificis i dels equipaments
municipals.

ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient de contractació per a l’adjudicació del servei de manteniment dels
ascensors i dels aparells elevadors dels edificis i equipaments municipals.
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,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i procediment negociat
sense publicitat, per a l’adjudicació del contracte del servei de manteniment dels
ascensors i dels aparells elevadors dels edificis i equipaments municipals, 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 dos anys, amb possibilitat
d’una pròrroga d’un any.
Segon. Convidar les empreses següents, atès que es consideren capacitades per a
l’execució d’aquest contracte:

1.- Ascensores Zener Grupo Palencia, SLU
B08902892
Lima, 7
08030 Barcelona
2.- Orona, SCoop.
F20025318
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Polígono Ind. Lastaola, s/n
20120 Hernani
3.- KONE Elevadores, SA
A28791069
Albasanz, 15, edif. B 1ª planta
28037 Madrid
4.- General Elevadores XXI, SL
B41832478
Puig i Valls, 14-16
08028 Barcelona
5.- FAIN Elevadors, SA
A08674616
Casp, 162-170
08013 Barcelona
6.- Zardoya Otis, SA
A28011153
Golfo de Salónica, 73 apartado 354
28033 Madrid
7.- Ascensores Jordà, SAU
A08381535
Av. Fabregada, 65-67
08907 L’Hospitalet del Llobregat
8.- DICTATOR Española, SA
A08326977
Mogoda, 20-24 Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès
Els convidats disposaran d’un termini de 15 dies naturals per a la presentació d’ofertes
comptadors a partir de l’endemà de la data de recepció de la notificació.
Les propostes es lliuraran d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives
que regirà aquesta contractació i que s’aprova en aquest acte.

Tercer. Aprovar els documents comptables d’autorització i d’autorització futura de la
despesa, inherents a aquesta contractació, per un import anual de 22.922,76€ (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.

Quart. Notificar aquest acord als interessats.
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8.3.

Expedients de contractació. Redacció d'un estudi de mobilitat sobre la
C-58. Proposta de declaració de procediment desert (110-09-035) i
proposta d’aprovació d’un nou expedient (110-10-008)

ANTECEDENTS
Amb data 31 de desembre de 2009, es va aprovar l’expedient de contractació per a
l’adjudicació del contracte per a la redacció d’un estudi d’avaluació de la mobilitat
generada per la C-58 en els trams urbans del municipi, l’inici de la negociació, mitjançant
la invitació a tres professionals considerat capacitats per a l’execució del contracte.
Amb data 1 de març de 2010, arran de la detecció de contradiccions en les clàusules del
PCAP i del plec de prescripcions tècniques, i atès que aquest errors donen lloc a diferents
interpretacions sobre l’objecte del contracte, la Mesa decideix elevar proposta al òrgan de
contractació en el sentit de declarar desert el procediment.
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. Declarar desert el procediment de contractació, expedient núm. 110-09-035, de
tramitació ordinària, negociat, per a l’adjudicació del contracte per a la redacció d’un
estudi d’avaluació de la mobilitat generada per la C-58 en els trams urbans de Sant
Quirze del Vallès.
Segon. Aprovar un nou expedient de contractació, de tramitació urgent i procediment
obert, per a l’adjudicació del contracte administratiu per a la redacció d’un estudi
d’avaluació de la mobilitat generada per la C-58 en els trams urbans de Sant Quirze del
Vallès, contractació que es regeix per les condicions definides al plec de clàusules
administratives particulars.
Tercer. 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.
Quart. Incorporar l’autorització de la despesa prèviament aprovada, per un import de
55.000,00 € (IVA inclòs).

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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