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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’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 12 d’abril de 2010.
2. Exp. Núm. 13/2010 Llicència d'obres majors - 2a. Pròrroga per la construcció
d'un edifici plurifamiliar de 16 habitatges i aparcament
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 2 de març de 2010, dades protegides en representació de MAS DURAN, S.A.
ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, pròrroga de la llicència per a la
construcció d’un edifici plurifamiliar de 16 habitatges i aparcaments, a la Rda. Sta.
Julita, núm. 29 -31, d’aquest municipi, concedida el 21 d’abril de 2008 per acord de la
Junta de Govern Local.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 30 de març de 2010
del qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica
d’aplicació.
3. Considerant l’informe de la Lletrada d’Urbanisme de data 6 d’abril 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 181.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme preveu que les persones titulars d’una llicència urbanística tenen
dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament
de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti.
Atès l’article 64 de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl,
el termini per a iniciar les obres es compta des de l’endemà de la notificació de la
mateixa; i el termini per a executar les obres es compta des de el moment efectiu de l’inici
de les mateixes. En defecte, d’assenyalament específic, s’estableix amb caràcter general
per a les llicències d’obres majors el termini 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.
Per la qual cosa procedeix l’atorgament d’una pròrroga per a la meitat dels terminis fixats
en el paràgraf anterior.
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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 pròrroga de la llicència d’obres majors a MAS DURAN, S.A. per a la
construcció d’un edifici plurifamiliar de 16 habitatges i aparcaments, a la Rda. Sta. Julita,
núm. 29 -31, d’aquest municipi, concedida el 21 d’abril de 2008 per acord de la Junta de
Govern Local.
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 .- Advertir que un cop transcorregut el termini de la pròrroga de la llicència per a
l’execució de l’obra, aquesta caducarà.
Quart .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:
Liquidació provisional núm. 201029220, amb el següent desglossament:
Per Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques ........................... 3.769,44 euros
Liquidació provisional núm. 201029221 amb el següent desglossament:
Per concessió de plaques i patents ..................................................11,83 euros

Cinquè .- Notificar el present acord als interessats.

3. Exp. núm. 14/2010 Llicència d'obres majors - 2a. Prórroga per la construcció
d'un edifici plurifamiliar de 12 habitatges, locals i aparcament
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 2 de març de 2010, dades protegides en representació de MAS DURAN, S.A.
ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, pròrroga de la llicència per a la
construcció d’un edifici plurifamiliar de 12 habitatges, locals i aparcaments, a la Rbla
Lluís Companys, núm.17 /Plaça 14 d’abril, núm.11, d’aquest municipi, concedida el 21
d’abril de 2008 per acord de la Junta de Govern Local.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 31 de març de 2010
del qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica
d’aplicació.
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3. Considerant l’informe de la lletrada d’Urbanisme de data 7 d’abril 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 181.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme preveu que les persones titulars d’una llicència urbanística tenen
dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament
de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti.
Atès l’article 64 de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl,
el termini per a iniciar les obres es compta des de l’endemà de la notificació de la
mateixa; i el termini per a executar les obres es compta des de el moment efectiu de l’inici
de les mateixes. En defecte, d’assenyalament específic, s’estableix amb caràcter general
per a les llicències d’obres majors el termini 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.
Per la qual cosa procedeix l’atorgament d’una pròrroga per a la meitat dels terminis fixats
en el paràgraf anterior.
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 prórroga de la llicència d’obres majors a MAS DURAN, S.A. per a la
construcció d’un edifici plurifamiliar de 12 habitatges, locals i aparcaments, a la Rbla Lluís
Companys, núm.17 /Plaça 14 d’abril, núm.11, d’aquest municipi, concedida el 21 d’abril
de 2008 per acord de la Junta de Govern Local.
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 .- Advertir que un cop transcorregut el termini de la pròrroga de la llicència per a
l’execució de l’obra, aquesta caducarà.
Quart .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:
Liquidació provisional núm. 201029190, amb el següent desglossament:
Per Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques ........................... 7.055,81 euros
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Liquidació provisional núm. 201029191 amb el següent desglossament:
Per concessió de plaques i patents ..................................................11,83 euros
Cinquè .- Notificar els presents acords als interessats.

4. Exp. Núm. 15/2010 Llicència d'obres majors - 2a. Prórroga per la construcció
d'un edifici plurifamuiliar de 24 habitatges i aparcament
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 2 de març de 2010, Maria Teresa Solé Pujol en representació de MAS
DURAN, S.A. ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, pròrroga de la
llicència per a la construcció d’un edifici plurifamiliar de 24 habitatges i aparcaments, a
la Rbla. Lluís Companys, 22-24-26, d’aquest municipi, concedida el 21 d’abril de 2008
per acord de la Junta de Govern Local.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 30 de març de 2010
del qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica
d’aplicació.
3. Considerant l’informe de la Lletrada d’Urbanisme de data 7 d’abril 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 181.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme preveu que les persones titulars d’una llicència urbanística tenen
dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament
de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti.
Atès l’article 64 de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl,
el termini per a iniciar les obres es compta des de l’endemà de la notificació de la
mateixa; i el termini per a executar les obres es compta des de el moment efectiu de l’inici
de les mateixes. En defecte, d’assenyalament específic, s’estableix amb caràcter general
per a les llicències d’obres majors el termini 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.
Per la qual cosa procedeix l’atorgament d’una pròrroga per a la meitat dels terminis fixats
en el paràgraf anterior.

5/38

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 pròrroga de la llicència d’obres majors a MAS DURAN, S.A. per a la
construcció d’un edifici plurifamiliar de 24 habitatges i aparcaments, a la Rbla. Lluís
Companys, 22-24-26, d’aquest municipi, concedida el 21 d’abril de 2008 per acord de la
Junta de Govern Local.
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 .- Advertir que un cop transcorregut el termini de la pròrroga de la llicència per a
l’execució de l’obra, aquesta caducarà.
Quart .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:
Liquidació provisional núm. 201029186, amb el següent desglossament:
Per Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques ........................... 12946,56 euros
Liquidació provisional núm. 201029187 amb el següent desglossament:
Per concessió de plaques i patents ..................................................11,83 euros

Cinquè .- Notificar el present acord als interessats.

5. Exp. núm. 16/2010 Llicència d'obres majors - 1a Pròrroga per la construcció
d'un edifici plurifamiliar de 24 habitatges i aparcament.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 2 de març de 2010, dades protegides en representació de MAS DURAN, S.A.
ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, pròrroga de la llicència per a la
construcció d’un edifici plurifamiliar de 24 habitatges i aparcaments, a la Av. Països
Catalans, 22-24-26, d’aquest municipi, concedida 12 de febrer de 2007 per acord de la
Junta de Govern Local.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data del qual es desprèn
que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació.
3. Considerant l’informe de la Lletrada d’Urbanisme de data 7 d’abril 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,
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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 181.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme preveu que les persones titulars d’una llicència urbanística tenen
dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament
de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti.
Atès l’article 64 de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl,
el termini per a iniciar les obres es compta des de l’endemà de la notificació de la
mateixa; i el termini per a executar les obres es compta des de el moment efectiu de l’inici
de les mateixes. En defecte, d’assenyalament específic, s’estableix amb caràcter general
per a les llicències d’obres majors el termini 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.
Per la qual cosa procedeix l’atorgament d’una pròrroga per a la meitat dels terminis fixats
en el paràgraf anterior.
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 pròrroga de la llicència d’obres majors a MAS DURAN, S.A. per a la
construcció d’un edifici plurifamiliar de 24 habitatges i aparcaments, a la Av. Països
Catalans, 22-24-26, d’aquest municipi, concedida el 12 de febrer de 2007 per acord de la
Junta de Govern Local.
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 .- Advertir que un cop transcorregut el termini de la pròrroga de la llicència per a
l’execució de l’obra, aquesta caducarà.
Quart .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:
Liquidació provisional núm. 201029188, amb el següent desglossament:
Per Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques ........................... 12.215,29 euros
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Liquidació provisional núm. 201029189 amb el següent desglossament:
Per concessió de plaques i patents ..................................................11,83 euros
Cinquè .- Notificar el present acord als interessats.

6. Exp. Núm. 17/2010 Llicència d'Obres Majors - 2a. Pròrroga per la construcció
d'un edifici plurifamiliar de 16 habitatges i aparcament
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 2 de març de 2010, dades protegides en representació de MAS DURAN, S.A.
ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, pròrroga de la llicència per a la
construcció d’un edifici plurifamiliar de 16 habitatges i aparcaments, a la Rda. Sta.
Julita, 33-35, d’aquest municipi, concedida el 21 d’abril de 2008 per acord de la Junta
de Govern Local.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 30 de març de 2010
del qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica
d’aplicació.
3. Considerant l’informe de la Lletrada d’Urbanisme de data 12 d’abril 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 181.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme preveu que les persones titulars d’una llicència urbanística tenen
dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament
de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti.
Atès l’article 64 de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl,
el termini per a iniciar les obres es compta des de l’endemà de la notificació de la
mateixa; i el termini per a executar les obres es compta des de el moment efectiu de l’inici
de les mateixes. En defecte, d’assenyalament específic, s’estableix amb caràcter general
per a les llicències d’obres majors el termini 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.
Per la qual cosa procedeix l’atorgament d’una pròrroga per a la meitat dels terminis fixats
en el paràgraf anterior.
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
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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 pròrroga de la llicència d’obres majors a MAS DURAN, S.A. per a la
construcció d’un edifici plurifamiliar de 16 habitatges i aparcaments, a la Rda. Sta. Julita,
33-35, d’aquest municipi, d’aquest municipi, concedida el 12 de febrer de 2007 per acord
de la Junta de Govern Local.
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 .- Advertir que un cop transcorregut el termini de la pròrroga de la llicència per a
l’execució de l’obra, aquesta caducarà.
Quart .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:
Liquidació provisional núm. 201029184, amb el següent desglossament:
Per Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques ........................... 13.716,93 euros
Liquidació provisional núm. 201029185 amb el següent desglossament:
Per concessió de plaques i patents ..................................................11,83 euros

Cinquè .- Notificar el present acord als interessats.

7. Exp. 18/2010 Llicència d'obres majors - 2a Pròrroga per la construcció d'un
edifici plurifamiliar de 16 habitatges i aparcament
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 2 de març de 2010, dades protegides en representació de MAS DURAN, S.A.
ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, pròrroga de la llicència per a la
construcció d’un edifici plurifamiliar de 16 habitatges i aparcaments, al carrer Carme
Karr i Alfonseti, 12-14, d’aquest municipi, concedida el 21 d’abril de 2008 per acord de
la Junta de Govern Local.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 30 de març 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 12 d’abril de 2010.
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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 181.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme preveu que les persones titulars d’una llicència urbanística tenen
dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament
de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti.
Atès l’article 64 de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl,
el termini per a iniciar les obres es compta des de l’endemà de la notificació de la
mateixa; i el termini per a executar les obres es compta des de el moment efectiu de l’inici
de les mateixes. En defecte, d’assenyalament específic, s’estableix amb caràcter general
per a les llicències d’obres majors el termini 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.
Per la qual cosa procedeix l’atorgament d’una pròrroga per a la meitat dels terminis fixats
en el paràgraf anterior.
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 pròrroga de la llicència d’obres majors a MAS DURAN, S.A. per a la
construcció d’un edifici plurifamiliar de 16 habitatges i aparcaments, al carrer Carme Karr i
Alfonseti, 12-14, d’aquest municipi, concedida el 21 d’abril de 2008 per acord de la Junta
de Govern Local.
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 .- Advertir que un cop transcorregut el termini de la pròrroga de la llicència per a
l’execució de l’obra, aquesta caducarà.
Quart .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:
Liquidació provisional núm. 201029180, amb el següent desglossament:
Per Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques ........................... 15.643,30 euros
Liquidació provisional núm. 201029181 amb el següent desglossament:
Per concessió de plaques i patents ..................................................11,83 euros
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Cinquè .- Notificar el present acord als interessats.

8. Exp. núm. 19/2010 Llicència d'obres majors - 1a- Pròrroga per la construcció
d'un edifici plurifamiliar de 6 habitatges, locals i aparcaments
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 2 de març de 2010, dades protegides en representació de MAS DURAN, S.A.
ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, pròrroga de la llicència per a la
construcció d’un edifici plurifamiliar de 6 habitatges, local i aparcaments, a la Rbla.
dades protegides, d’aquest municipi, concedida el 20 d’abril de 2007 per acord de la
Junta de Govern Local.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 30 de març 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 12 d’abril 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 181.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme preveu que les persones titulars d’una llicència urbanística tenen
dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament
de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti.
Atès l’article 64 de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl,
el termini per a iniciar les obres es compta des de l’endemà de la notificació de la
mateixa; i el termini per a executar les obres es compta des de el moment efectiu de l’inici
de les mateixes. En defecte, d’assenyalament específic, s’estableix amb caràcter general
per a les llicències d’obres majors el termini 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.
Per la qual cosa procedeix l’atorgament d’una pròrroga per a la meitat dels terminis fixats
en el paràgraf anterior.
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,
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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 pròrroga de la llicència d’obres majors a MAS DURAN, S.A. per a la
construcció d’un edifici plurifamiliar de 6 habitatges, local i aparcaments, a la Rbla. Lluís
Companys, 15, d’aquest municipi, concedida el 20 d’abril de 2007 per acord de la Junta
de Govern Local.
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 .- Advertir que un cop transcorregut el termini de la pròrroga de la llicència per a
l’execució de l’obra, aquesta caducarà.
Quart .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:
Liquidació provisional núm. 201029182, amb el següent desglossament:
Per Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques ........................... 5.421,42 euros
Liquidació provisional núm. 201029183 amb el següent desglossament:
Per concessió de plaques i patents ..................................................11,83 euros

Cinquè .- Notificar el present acord als interessats.

9. Exp. Núm. 21/2010 Llicència d'obres majors - construcció d'una piscina al carrer
dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 13 d’abril de 2010, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2010005221) per a la construcció d’una
piscina al carrer dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 19 d’abril de 2010 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.
3. Considerant l’informe jurídic de data 19 d’abril 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.
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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’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.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors a dades protegides per a la construcció d’una
piscina al carrer dades protegides, d’aquest municipi amb subjecció a les condicions
tècniques que consten a l’informe tècnic que se li uneix com a annex.
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. 201029216, amb el següent desglossament:
Per Impost sobre construccions, instal·lacions i obres .............. 225,37 euros
Liquidació provisional núm. 201029217, amb el següent desglossament:
Per Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques ........................... 500,74 euros
Liquidació provisional núm. 201029218, amb el següent desglossament:

13/38

Per concessió de plaques i patents .............................................11,83 euros
Setè .-

Notificar el present acord als interessats.

10. Exp. 22/2010 Llicència d'obres majors - Construcció de piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 9 d’abril de 2010, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès llicència urbanística (N. RGE. 2010004950) per a la construcció d’una
piscina al carrer dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 19 d’abril de 2010 del
qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació,
amb les condicions fixades en l’informe tècnic.
3. Considerant l’informe jurídic de data 19 d’abril 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’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.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors a dades protegides per a la construcció d’una
piscina al carrer dades protegides, d’aquest municipi, amb subjecció a les condicions
tècniques que consten a l’informe tècnic que se li uneix com a annex.
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. 201029213, amb el següent desglossament:
Per Impost sobre construccions, instal·lacions i obres ....................... 290,42 euros
Liquidació provisional núm.201029214, amb el següent desglossament:
Per Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques ................................... 500,74 euros
Liquidació provisional núm. 201029215, amb el següent desglossament:
Per concessió de plaques i patents ......................................................11,83 euros
Setè .-

Notificar el present acord als interessats

11. EXP. 10/08. Llicència ambiental annex II.2, codi 12.21 per instal·lació de comerç
a l'engròs de subministres industrials al c/.dades protegides nau dades
protegides del P. I. dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data d’entrada 20 de febrer de 2008, dades protegides, en rep. de RODAMENTS
GIRONA, SL, va sol·licitar a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, la llicència municipal
ambiental, annex II.2 codi 12.21 ( N.RGE.: 2008002655) per la instal·lació de l’activitat de
comerç a l’engròs de subministres industrials al c/. dades protegides, d’aquest municipi.
Atès que en data 14 de febrer de 2010, s’ha intentat notificar a la societat RODAMENTS
GIRONA, SL , l’atorgament de la llicència municipal ambiental que es sol·licitava, per la
instal·lació d’una activitat de comerç a l’engròs de subministres industrials, ubicada al c/.
dades protegides de Sant Quirze del Vallès, concedida per acord de la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament en data 28 de desembre de 2009.
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Atès que en l’intent de notificació de l’atorgament de la llicència, s’ha comprovat que en
l’adreça abans indicada es troba ubicada una altre empresa anomenada ESTUCHADOS
DEL AZÚCAR, SL, es procedeix a l’arxiu de les actuacions.
FONAMENTS DE DRET
Atès l’intent de notificació de l’atorgament de la llicència, i comprovant que la Societat
RODAMENTS GIRONA, SL no es troba ubicada al c/. dades protegides es procedeix a
l’arxiu del procediment per manca o defecte de l’objecte del procediment de conformitat a
allò disposat a l’article 87 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
modificada per la Llei 4/199, de 13 de gener.
Atesos els articles 21.1.q) i 21.3 de la 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; i el Decret 502S/2007, de 19 de juny, modificat pel Decret 783-S/2007, de 26 de setembre, i pel Decret
761-S/2008, de 7 d’octubre de Delegació de Competències i altres vigents de pertinent
aplicació,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acordar l’arxiu de les presents actuacions en virtut de l’exposat als fonaments
jurídics.
Segon.- Notificar els presents acords als interessats.

12. Diposar que COMU realitzi la funció d'Oficina Local d'Habitatge

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
1. Disposar que l’empresa municipal d’habitatge COMU Sant Quirze del Vallès, SL realitzi
la funció d’Oficina Local d’Habitatge.
2. L’ajuntament cedirà al COMU l’import de les subvencions que se li atorguin per
gestionar l’Oficina Local d’Habitatge.

13. Conveni entre ADIGSA i l'Ajuntament pel qual es cedeix l'ús del programa
informàtic Registre de Sol·licitants d'Habitatge en Protecció Oficial

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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1. Aprovar el Conveni entre l’empresa pública Administració, Promoció i Gestió, SA i
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, pel qual es cedeix l’ús del programa informàtic de
Registre de Sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial, que es transcriu a continuació:
“CONVENI ENTRE L’EMPRESA PÚBLICA ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ I GESTIÓ, SA
(ADIGSA), I L’AJUNTAMENT DE ......................, PEL QUAL ES CEDEIX L’ÚS DEL
PROGRAMA INFORMÀTIC DE REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGES AMB
PROTECCIÓ OFICIAL
Barcelona, .................................
REUNITS
D’una banda, la senyora dades protegides, presidenta d’Adigsa, segons les
facultats atorgades pel Consell d’Administració d’aquesta societat en data 4 de
novembre de 2009.
I de l’altra, l’alcalde president, el senyor ....................... de l’Ajuntament de
..................
Les dues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal d’obligar-se i atorgar
aquest conveni.
EXPOSEN
1. Que Adigsa és propietària de l’aplicació informàtica anomenada “Registre de
sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial”.
Aquesta aplicació informàtica facilitarà la gestió del Registre de sol·licitants
d’habitatges amb protecció oficial, d’acord amb el que estableix el títol V, capítol IV,
secció segona de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge.
Que l’Ajuntament de ....................... està interessat a fer ús de l’aplicació informàtica
esmentada per gestionar la informació relativa a les persones sol·licitants
d’habitatge amb protecció oficial del municipi.
Ambdues parts estan interessades a establir una relació en la qual se cedeix l’ús de
l’aplicació informàtica esmentada, d’acord amb els següents
PACTES
1. Objecte
1.1 És objecte d’aquest conveni establir el marc contractual, els termes i les
condicions de la cessió de l’ús de l’aplicació informàtica “Registre de sol·licitants
d’habitatges amb protecció oficial”.
2. Obligacions d’Adigsa
2.1 Facilitar l’ús de l’eina informàtica i la formació necessària a les persones per
dur a terme la seva gestió segons els perfils necessaris.
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2.2 Assistir i col·laborar amb l’ajuntament en el seguiment i la gestió de les dades
del registre.
2.3 Protecció de dades:
2.3.1 Adigsa reconeix que la legislació vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal estableix una sèrie d’obligacions quant al tractament de dades de
caràcter personal, aplicables als encarregats del tractament. En aquest sentit,
Adigsa, sota la condició d’encarregat del tractament, haurà de complir les
obligacions següents:
2.3.1.1 Complir amb el deure de confidencialitat en relació amb les dades personals
respecte de les que l’altra part contractant tingui la condició de responsable del
fitxer i a les quals tingui accés durant la prestació dels serveis contractats.
2.3.1.2 Tractar solament aquestes dades personals seguint les instruccions que li
doni l’altra part contractant.
2.3.1.3 No aplicar ni utilitzar les dades per a una finalitat diferent a la de la prestació
mateixa dels serveis contractats, ni comunicar-les per a la seva conservació a
altres persones.
2.3.1.4 Implantar als sistemes informàtics i documentals que allotgin aquestes
dades les mesures de seguretat definides pel Reial decret 1720/2007, de 21 de
desembre, pel qual s’aprova el reglament que desenvolupa la LOPD (RD LOPD) de
nivell bàsic, mitjà o alt, segons la naturalesa de les dades personals tractades.
2.3.1.5 Una vegada acomplerta la prestació de serveis, ha de destruir o retornar les
dades de caràcter personal a l’altra part contractant, així com qualsevol suport o
documents que continguin alguna dada de caràcter personal objecte de tractament.
2.3.1.6 Les obligacions de confidencialitat i tractament de dades personals
establertes en aquest contracte tenen una duració indefinida, mantenint-se en vigor
amb posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de la relació entre Adigsa i
l’altra part contractant.
3. Obligacions de l’Ajuntament de ........................
3.1 Comunicar a Adigsa la identitat de la persona nomenada com a representant o
interlocutor de l’Ajuntament.
3.2 Facilitar a Adigsa en qualsevol moment l‘accés a l’aplicació informàtica sempre
que sigui necessari per causes justificades.
3.3 Utilitzar i mantenir l’aplicació informàtica correctament d’acord amb la seva
funció.
3.4 Donar el tractament d’informació confidencial a la informació continguda en
qualsevol suport, d’acord amb la Llei de protecció de dades i amb les indicacions
que li pugui transmetre Adigsa, i assumir l’àmbit de responsabilitat que li
correspongui a l’Ajuntament sobre aquesta qüestió.
3.5 En general, col·laborar amb Adigsa en allò que tingui relació amb la millora i
conservació de l’aplicació, així com allò relatiu als seus processos i certificació.
4. Serveis exclosos
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No es consideren inclosos en aquest conveni els serveis que siguin necessaris per
causa d’accident, negligència no imputable a Adigsa, utilització indeguda o, en
general, qualsevol altra causa que excedeixi el marc de la utilització dels elements
d’acord amb les especificacions tècniques pertinents.
5. Vigència
El conveni té una vigència d’un any i serà prorrogat per períodes iguals, excepte
denúncia d’una de les parts, amb una antelació mínima d'un mes, del venciment del
termini inicial o d’alguna de les seves pròrrogues.
6. Resolució per incompliment
L’incompliment d’una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni
faculta l’altra part per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es
produeixi, la seva resolució.
Adigsa es reserva el dret de restringir l’ús de l’aplicació informàtica que és objecte
d’aquest conveni, en cas d’incompliment de la seva finalitat, i de qualsevol pacte
d’aquest conveni.
7. Resolució de controvèrsies
És competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la
interpretació i execució d’aquest conveni el Tribunal Arbitral de Barcelona, al qual
les parts intervinents se sotmeten, que s’encarrega de designar l’àrbitre o àrbitres,
obligant-se les parts a complir la decisió arbitral. El laude i la protocol·lització es
duen a terme a la ciutat de Barcelona.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat.

dades protegides
Presidenta d’Adigsa

............................
Alcalde de l’Ajuntament de......”

2. Disposar que l’empresa municipal d’habitatge COMU Sant Quirze del Vallès, SL realitzi
la gestió del Registre de Sol·licitants d’Habitatge.
3. L’Ajuntament cedirà al COMU l’import de les subvencions que se li atorguin per
gestionar el Registre de Sol·licitants d’Habitatge.
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14. Aprovació del Protocol de Gestió de Dades Corporatives
ANTECEDENTS DE FET
1. Definit el Protocol de gestió de dades corporatives, que explicita les normes comunes
de gravació i manteniment de les bases de dades corporatives de Tercers i de Ciutat,
que contenen els interlocutors de l’Ajuntament i les adreces d’aquest, respectivament,
i amb la finalitat d’assegurar la qualitat i integritat de les dades que s’introduiran en el
sistema.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la versió 1.0 del Protocol de Creació i Manteniment de BD
Corporatives de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès que s’annexa.
Segon .- Fer arribar l’esmentat protocol a totes les Unitats de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès per a la seva aplicació.

15. Aprovació Projecte Servei de Joventut 2010-2011 per a sol·licitud de subvenció
de la Secretaria de Joventut
ANTECEDENTS
La Secretaria General de Joventut ha publicat en el DOGC núm. 5601 de 6.4.2010 la
Resolució ASC/939/2010, de 23 de març, per la qual es convoca concurs públic per a la
concessió de subvencions als projectes per a joves que ajuntaments, mancomunitats de
municipis, consorcis constituïts per ens locals i entitats municipals descentralitzades
elaborin en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, per als anys 2010 i 2011.
L’Ajuntament de Sant Quirze va aprovar el Pla Local de Joventut en data 18-02-2009
seguint les directrius de l’esmentat Pla Nacional de Joventut de Catalunya.
Els projectes descrits tant en el Pla Local de Joventut com en el Projecte del Servei de
Joventut- Espai Canya Jove 2010-2011 s’ajusten als requisits exigits a la convocatòria de
subvencions abans indicada. Per a aquesta convocatòria pública, l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, des de la regidoria de Joventut, vol presentar sol·licitud de subvenció
per al Projecte del Servei de Joventut- Espai Canya Jove 2010-2011, emmarcat dins el
Pla Local de Joventut 2009-2012 hores d’ara encara vigent.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 38/2003 General de Subvencions
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, articles 58 i 59

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el Projecte del Servei de Joventut- Espai Canya Jove 2010-2011, que
s’adjunta com annex.
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Segon.- Notificar el present acord a la Secretaria de Joventut de la Generalitat de
Catalunya

16. Acceptació subvenció de la Generalitat per a l'Escola Municipal de Música, curs
2009-2010
ANTECEDENTS DE FET
Amb data 9-10-09 es va presentar una sol·licitud de subvenció al Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment de les despeses de l’Escola
Municipal de Música de Sant Quirze del Vallès, per al curs 2009-2010.
D’acord amb la Resolució EDU/726/2010, de 15 de març, per la qual la Generalitat atorga
subvencions a les corporacions locals titulars d’escoles de música i de dansa per al curs
2009-2010, correspon presentar l’acceptació de l’esmentada subvenció per al període
indicat.
L’import atorgat a la corporació local és de 265.800 € i tal com estableix la Resolució
esmentada, es tramitarà el pagament d’una bestreta corresponent al 50% de l’import total
de la subvenció del curs 2009-2010, i el 50% restant una vegada s’hagi presentat, un cop
finalitzat el curs, la documentació justificativa de la subvenció.
Atès el que disposa l’acord de la Junta de Govern Local de data 30-12-08, que aprova la
pròrroga del contracte de concessió administrativa per a la gestió indirecta dels serveis de
l’Escola Municipal de Música, a la clàusula 5.2 s’estableix que el pagament de la
subvenció es realitzarà una vegada aquesta hagi estat notificada per la Generalitat i
acceptada per l’Ajuntament.
Considerant l’informe de la tècnica de la Unitat d’Educació de data 24 de març de 2010,

FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003 de 17 de novembre , general de subvencions.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar la subvenció referida al curs 2009-2010, per import de 265.800 €, tal
com recull la Resolució EDU/726/2010, de 15 de març, per la qual la Generalitat atorga
subvencions a les corporacions locals titulars d’escoles de música i de dansa per al curs
2009-2010.
Segon.- Incorporar a la partida 5102 3240 480 00 00 l’import de 5.800,-€ corresponent a
la diferència entre l’import atorgat (265.800 €) i el previst al pressupost (260.000 €).
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Tercer.- Aprovar el document comptable ADO, per import de 132.900 € (50% del total de
la subvenció) a càrrec de la partida 5102 3240 480 00 00, a favor de l’empresa NOUS
GRAVATS, SCCL, d’acord amb el contracte de concessió administrativa abans esmentat.
Quart.- Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, a l’empresa NOUS
GRAVATS, SCCL i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

17. Aprovació de les Bases reguladores particulars de la convocatòria de
subvencions a entitats i associacions en matèria de serveis a les persones
ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient corresponent, i d’acord amb l’informe de la tècnica de la Unitat de
Participació Ciutadana de data 23 de març de 2010.
FONAMENTS DE DRET
-

Articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis aprovat pel decret
179/1995.
Llei 38/2003 General de Subvencions.
Bases generals per a l’atorgament de subvencions aprovades pel Ple de
l’Ajuntament el 26 de maig de 1999.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovació de les Bases reguladores particulars de la convocatòria de
subvencions a entitats i associacions en matèria de serveis a les persones i clàusules
específiques d’annexes, que s’adjunten com annex:
Segon.- Aprovar els documents comptables d’autorització de les despeses següents:
Import
22.000,00€
3.005,00€
600,00€
700,00€
60.286,30€
6.184,70€
6.000,00€
1.000,00€
6.000,00€

Partida pressupostària 2010
5110.3340.480.00.00
5140.2300.480.00.00
5160.2300.480.00.00
5122.3130.480.00.00
5150.3400.479.00.00
5150.3400.480.00.00
5130.2320.480.00.00
5133.3220.480.00.01
5121.2320.480.00.00

Tercer.- Publicar les presents bases al Butlletí Oficial de la Província, a l’efecte d’inici del
procés de sol·licitud de subvenció, que serà d’un mes a partir de l’endemà de la seva
publicació.

18. Conveni de dinamització comercial amb l'Associació de Comerciants per l'any
2010
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ANTECEDENTS DE FET
1. Acreditat a l’expedient la conveniència de signar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament

de Sant Quirze del Vallès i l’Associació de Comerciants de Sant Quirze del Vallès, per a l’execució
del Pla d’actuació comercial de Sant Quirze del Vallès per l’exercici 2010,

2. Considerant l’informe tècnic de l’Àrea d’Economia, Indústria, Comerç i Promoció de la
Ciutat de data 19 d’abril de 2010,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, i l’Associació de Comerciants de Sant Quirze del Vallès, per a l’execució del Pla
d’Actuació Comercial del Comerç Urbà de Sant Quirze del Vallès per l’any 2010 següent:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE, L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS I L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, PER
A L’EXECUCIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ COMERCIAL DEL COMERÇ URBÀ DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS DE 2010
A Sant Quirze del Vallès, abril de 2010
REUNITS
D’una banda, l’Il·lma. M.Montserrat Mundi i Mas, Alcaldessa de Sant Quirze del Vallès,
amb seu corporativa a la Pl. de la Vila, núm. 6, de la mateixa ciutat,
I de l'altra, el senyor dades protegides, President de l’Associació de Comerciants de
Sant Quirze del Vallès, amb seu a l’avinguda dades protegides, núm. dades protegides
de la mateixa ciutat.
Es reconeixen mútuament, en la representació que actuen, capacitat legal suficient per
aquest acte, i
Es reconeixen mútuament capacitat legal per a obligar-se.
MANIFESTEN
1.- Que l’entitat Associació de comerciants de Sant Quirze del Vallès, en el marc del
projecte de dinamització del centre comercial urbà de Sant Quirze del Vallès i
conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès organitza durant l’any 2010
les actuacions de dinamització del comerç urbà, que representen un cost total de
41.160,00€ (quaranta-un mil cent seixanta euros).
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2.- Atesa la necessitat de regular la col·laboració entre l’Ajuntament de i l’Associació de
Comerciants de Sant Quirze del Vallès, per a l’execució del projecte de dinamització
del centre comercial urbà de Sant Quirze del Vallès.
3.- Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès vol assolir el compromís de subvencionar
les activitats organitzades per l’Associació de Comerciants de Sant Quirze del Vallès,
d’acord amb el pressupost municipal de l’any 2010. El present conveni fixarà les
condicions per a l’atorgament de la subvenció.

ACORDEN
PRIMER.- OBJECTE

1.1.- L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’Associació de comerciants de Sant Quirze
del Vallès es comprometen a establir criteris d’actuació estable i conjunta per a
determinar estratègies de futur i definir el règim de planificació, gestió i execució de les
actuacions encaminades a la modernització i dinamització del sector comercial local,
concretament les que s’assenyalen en annex a aquest conveni.
1.2.- Que ambdues parts estan interessades en impulsar les accions necessàries per
garantir l’èxit i consolidació de l’eix comercial delimitat territorialment pels carrers del CCU
de Sant Quirze del Vallès.
SEGON.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Ambdós ens constituiran una comissió de seguiment per a treballar en la dinamització i la
consolidació del centre comercial del CCU de Sant Quirze del Vallès, integrada per
representants de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i representants de l’Associació
de comerciants de Sant Quirze del Vallès, que tindrà com a funcions fer la planificació
conjunta de la dinamització, el seguiment i el control de l’assoliment dels objectius
establerts i de resoldre els dubtes d’interpretació que puguin sorgir durant la seva
execució.
TERCER.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
El present conveni té una vigència fins al 31 de desembre de 2010, si bé serà
prorrogable per períodes anuals si no existeix denuncia expressa de qualsevol de les
parts, amb la corresponent definició de les noves actuacions mitjançant addenda al
conveni que especifiqui les actuacions de dinamització i/o consolidació per al període
previst en cada any.
QUART.- OBLIGACIONS PER PART DE L’AJUNTAMENT
4.1.- L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, realitzarà una aportació econòmica a
l’Associació de Comerciants, de suport al Pla d’actuació comercial del Comerç Urbà, de
fins a un màxim de 6.000 euros, que d’acord amb les propostes de l’Associació de
comerciants, detallades al annex del present conveni, es destinaran a les següents
actuacions de promoció i comunicació:
- Senyalització comercial, banderoles: 500 euros
- Mostra de Comerç: 3.000 euros
- Campanyes de comerç sectorial: 2.500 euros
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4.2.- L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, realitzarà una aportació econòmica de fins
a un màxim de 3.000 euros, als comerços participants en la Mostra de Comerç, amb
l’objectiu d’incentivar i facilitar la participació d’acord amb les propostes de l’Associació
de comerciants al pla de dinamització comercial. L’aportació econòmica als comerços
serà com a màxim de 60 € per comerç participant i la resta es realitzarà a l’Associació de
Comerciants.
4.3.- Fomentar i donar continuïtat a les accions previstes en el mateix annex, per a la
dinamització i consolidació del Centre comercial de Sant Quirze del Vallès, al qual
aportarà els compromisos per l’execució de les accions destinades a aquesta finalitat.
CINQUÈ.- OBLIGACIONS PER PART DE L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS
5.1.- L’Associació de comerciants de Sant Quirze del Vallès haurà de justificar l’aplicació
de la subvenció a la finalitat per a la que fou concedida mitjançant la presentació de la
documentació establerta, dins el termini màxim de 30 dies a comptar des de la finalització
de cada activitat subvencionada i com a molt tard el 1 de desembre de 2010.
5.2.- Assumir una despesa de cofinançament de les accions de dinamització i/o
consolidació, i promoció del sector que es concretarà anualment.
5.3.- La justificació tècnica i econòmica de la subvenció serà requisit imprescindible per al
reconeixement i posterior pagament de la mateixa.
5.4.- L’incompliment de qualsevol requisit establert, com també la falta de justificació de
les despeses o la falta de presentació de la documentació acreditativa, comportarà
l’anul·lació de l’atorgament de la subvenció.
5.5.- Aportar, en general, els recursos materials, econòmics i també humans a l’abast de
l’associació que siguin necessaris per al bon funcionament i desenvolupament de les accions de
dinamització i consolidació que són objecte d’aquest conveni.
SISÈ.- SENYALITZACIÓ I DIFUSIÓ DE LES ACTUACIONS
L’Associació de comerciants de Sant Quirze del Vallès haurà de fer esment del suport de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en tota la documentació generada pels elements
informatius i de difusió de les actuacions que es portin a terme al ampar d’aquests pactes,
mitjançant la inclusió del logotip de l’Ajuntament segons format reglamentàriament
aprovat.

SETÈ.- MODIFICACIÓ DELS PACTES
Les parts poden denunciar o modificar els pactes d’aquest conveni per mutu acord en
qualsevol moment. De no ser per mutu acord, l’alteració de les estipulacions contingudes
en aquest document permetrà a l’altra part optar per exigir-ne el compliment o la
resolució.
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VUITÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ
Aquest conveni pot extingir-se o resoldre’s, entre d’altres causes que siguin d’aplicació,
per les següents:
-

-

La realització del seu objecte.
La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que
se’n deriven.
L’incompliment de les obligacions que se’n deriven. Si la causa és imputable a
l’Associació de Comerciants es produirà la pèrdua de l’aportació econòmica, o el
retorn de les quantitats que per aquest concepte hagin estat percebudes.
L’avinença de les parts signatàries.

NOVÈ.- JURISDICCIÓ COMPETENT
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir en la
seva aplicació seran resoltes per mutu acord entre ambdues parts, i quan la situació ho
faci necessària les parts podran acollir-se a la jurisdicció contenciós-administrativa
corresponent al domicili de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

En prova de conformitat de tot el damunt dit, es signa el present conveni per duplicat en
el lloc i data indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès

Per l’Associació de Comerciants de
Sant Quirze del Vallès

L’Alcaldessa

El President

Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització i disposició de despesa (AD) per
import de 6.000,00 euros, amb càrrec a la partida 4200.4300.4890000 del pressupost
vigent, a favor de l’Associació de comerciants de Sant Quirze del Vallès en concepte
Subvenció del Conveni de Dinamització comercial.
Tercer.- Aprovar el document comptable d’autorització de despesa (A) per import de
3.000,00 €, amb càrrec a la partida 4200 4300 4890001 del pressupost vigent, en
concepte de subvenció als comerços locals participants a la Mostra de Comerç.
Quart.- Notificar el present acord als interessats.

19. Bases Mostra Gastronòmica
ANTECEDENTS DE FET
1. D’acord amb la necessitat d’establir les bases i condicions de participació a la X Mostra
Gastronòmica que tindrà lloc els dies 11 i 12 de juny a Sant Quirze del Vallès,
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2. Vist l’informe tècnic de l’Àrea d’Economia, Indústria, Comerç i Promoció de la Ciutat,

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les Bases i condicions de participació a la X Mostra Gastronòmica,
següents:
BASES I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
X MOSTRA GASTRONÒMICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

1. Objecte de la Mostra.
La Mostra es constitueix com un element dinamitzador del municipi amb l’objectiu de
donar a conèixer, al teixit socioeconòmic local i comarcal, l’oferta gastronòmica de Sant
Quirze del Vallès, i és considerat un esdeveniment d’interès públic i cultural.

2. Dates de celebració i horaris de l’esdeveniment.
La mostra tindrà lloc els dies 11 i 12 de juny de 2010 a l’entorn de la Masia Can Feliu.
El dia 11 de juny entre les 20.00 h i les 24.00 h.
El dia 12 de juny entre les 20.00 h i les 24.00 h.
Els participants i establiments del municipi, podran organitzar durant la setmana, prèvia
sol·licitud i autorització, activitats complementàries, relacionades amb l’esdeveniment i
seran programades.
3. Condicions de participació.
La participació dels expositors es durà a terme d'acord amb els apartats següents:
3.1. Inscripcions:
Per a participar com a expositor caldrà presentar la sol·licitud de participació segons
el model adjunt, en el registre general de l’Ajuntament adreçat a l’Àrea d’Economia,
Indústria, Comerç i Promoció de la Ciutat, com a màxim el dia 30 d’abril.
3.2. Muntatge i desmuntatge del interior dels estants, a realitzar per l’expositor:
Muntatge:

A partir de les 9.00h del divendres 11 de juny
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Desmuntatge:
A partir de les 1.00 hores del diumenge 13 de juny i fins a les 14.00
h. del mateix dia.

3.3. Preus públics:
Els preus d’ocupació d’espais per a la instal·lació dels estants s’entenen per metres
quadrats i per tota la durada de la Mostra.

Lloguer de l’estant: - Establiment de Sant Quirze del Vallès

0 euros

- Bodegues de vins i cava en col·laboració
amb establiments de Sant Quirze del Vallès
- Establiments de fora de Sant Quirze del Vallès

0 euros
200 euros

3.4.Consumicions:
Plat (inclou: pa, safata, coberts, plat i tovalló)

6 euros

(el pa, inclòs en el plat, és a càrrec del expositor)
Postres o entrants

3 euros

Beguda (beguda gasosa, aigua, o cafè)

1 euro

Tast de vi o cava (3 tast i una copa de vidre)

4 euros

Del total dels consums gastronòmics realitzats, el 20% es destinarà a l’Ajuntament de
Sant Quirze en concepte de despeses d’organització de la Mostra Gastronòmica, i el
80% restant es distribuirà entre els participants en funció de les vendes efectuades
per cada expositor, en un termini màxim de quinze dies hàbils a partir de l’acabament
de la Mostra.

3.5.Admissió i adjudicació d’espais:
L’admissió i adjudicació es farà en funció dels següents criteris:
-

Únicament seran admesos aquells establiments que desenvolupen una activitat
diària que correspon amb els objectius de la Mostra.
Només es permetrà la participació de restaurants i establiments d’alimentació de
fora de Sant Quirze, si queden llocs vacants i no hi ha suficient oferta
gastronòmica amb els establiments locals participants.
Es considerarà la data de sol·licitud, l’antiguitat de l’expositor, metros quadrats i
qualsevol altra circumstància que a judici de l’organització incideixin a la millora
de la Mostra, per a l’adjudicació de l’espai.

Un cop adjudicat l’espai es comunicarà a l’expositor la situació del mateix.
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L’organització pot rescindir el contracte, sense previ avís, sempre que es demostri
que l’expositor incorre en competència deslleial o qualsevol infracció del dret
establert. En aquest cas l’expositor no podrà exigir drets d’indemnització.
L’expositor es compromet a tenir atès l’estant durant les hores d’obertura de la Mostra
i a exhibir i oferir productes. Si es dona de baixa de la Mostra, ho haurà de comunicar
amb 15 dies d’antelació a la celebració de l’esdeveniment, en cas contrari, haurà
d’abonar el cost de lloguer del seu estant si aquest no es pot adjudicar a un altra
expositor.
L’expositor que ofereix alimentació, no podrà oferir ni vins ni caves, si hi ha a la
Mostra com a mínim 3 estants exclusius de degustació de vins i caves.

3.6.Assegurança de responsabilitat civil, incendi i robatori
L’expositor es farà càrrec de l’assegurança del material que tingui a l’estant en cas de
robatori, així com en cas d’incendi i de responsabilitat civil.
4. Competències de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès:
Servei de neteja:
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es farà càrrec de la neteja del recinte:
mantenir netes les taules i el servei de WC, els bidons de les deixalles i l’entorn de la
Masia.
La neteja interna de l’estant serà realitzada pel propi expositor.
Serveis tècnics:
Totes les instal·lacions elèctriques de connexió general i de l’interior dels estants
hauran de ser realitzades pels serveis de l’Ajuntament o per personal contractat a tal
efecte.
Sonorització del recinte i actuació musical.
S’instal·larà el servei de taules i cadires necessari, així com l’espai i el personal
habilitat per la venda de tiquets.
Servei de vigilància
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès contractarà el servei de seguretat que vigilarà
el recinte firal i els seus estants des de les 15.00 h. del dijous 11 de juny fins a les
9.00 h del dilluns 15 de juny.
El personal de la Policia Municipal serà present al recinte firal les hores d’obertura
dels estants dels expositors.
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Els organitzadors no es responsabilitzen del material que cada expositor tingui dins el
seu estant, ni del risc que puguin córrer les persones dependents dels expositors, així
com les seves instal·lacions i mercaderies.
Catàleg i publicitat
L’Organització de la Mostra disposa del dret de redacció, publicació i difusió del
catàleg oficial de l’esdeveniment i de la comunicació als mitjans de comunicació
adients.
Les dades necessàries per a l’elaboració del catàleg seran aportades pels expositors
sota la seva responsabilitat i donats abans de la data límit d’inscripció.
L’Organització no es fa responsable d’omissions, errades de reproducció, de
composició o d’altres. L’Organització podrà refusar la inserció o modificar una
redacció, si no s’ajusta a les disposicions generals, o que puguin perjudicar a la resta
d’expositors o a la pròpia Mostra.
-

Estructures i material d’hosteleria

Estant de 4,00 m x 2,00 m, rètol amb nom de l’establiment, il·luminació amb
fluorescent i quadre elèctric de 2.200 w i dos endolls (cas de necessitar més potència
s’ha d’especificar el consum). Un punt d’aigua de servei per a tots els participants.
Equipament de l’estant (1 nevera i un mostrador de la Coca Cola).
Taules i cadires per l’ocupació total del recinte (1.400 cadires).
Material hosteleria: plats de 22 i 17 cm., coberts, safates i copes, que es repartiran
als establiments participants, en funció de la seva demanda, una setmana abans de
la Mostra. El dia de la Mostra no es farà repartiment de material.
5. Causa de força major:
Per circumstàncies de força major, l’Ajuntament de Sant Quirze podrà suspendre la
celebració de la Mostra sense dret per part dels expositors admesos a indemnització
de cap tipus.
Tots els participants, pel sol fet de signar la sol·licitud de participació a la Mostra,
estan obligats en tot al present reglament, que, respecte als expositors i en la part que
els és d’aplicació, constitueix el plec de condicions de contractació.
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X Mostra Gastronòmica de Sant Quirze del Vallès
11 i 12 de juny de 2010
Full de reserva per a la participació a la X Mostra Gastronòmica

Nom de l’establiment

Nom del responsable

Adreça de l’establiment

Codi Postal

Població

Telèfon

Fax

Preu estand 0 €
Estand de 4,00 m x 2,00 m, rètol amb nom de l’establiment, il·luminació amb fluorescent i
quadre elèctric de 2.200 w i dos endolls (cas de necessitar més potència s’ha
d’especificar el consum). Un punt d’aigua de servei per a tots els participants. Equipament
de l’estand (1 nevera i un mostrador de la Coca Cola).
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Elaboració del plats:

1er plat

2n plat

Postres

Observacions

Firma i segell de l’establiment

Data

Remetre, abans del 30 d’abril, a la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, Masia Can Barra Passeig, Can Barra, s/n – 08192 Sant Quirze del
Vallès – Fax 93 7211576 Tlf. 937215208 e.mail comerc@santquirzevalles.cat
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COMANDA DE MATERIAL

X Mostra Gastronòmica de Sant Quirze del Vallès
11 i 12 de juny de 2010
Nom de l’establiment

Nom del responsable

Adreça de l’establiment (on es farà l’entrega del material)

Codi Postal

Població

Telèfon

Fax

Unitats
sol·licitades

Plats de 22 cm
Plats de 17 cm
Coberts (inclou tovalló, forquilla, ganivet i cullera)
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Copes de vi o cava
(Les Safates, s’entregaran el mateix dia de la Mostra donat el seu
pes)

Observacions

Firma i segell de l’establiment

Data

Remetre, abans del 30 d’abril, a la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, Masia Can Barra Passeig, Can Barra, s/n – 08192 Sant Quirze del
Vallès – Fax 93 7211576 Tlf. 937215208 e.mail comerc@santquirzevalles.cat
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Segon.- Comunicar aquest acord als serveis Econòmics als Serveis Econòmics d’aquest
Ajuntament i als establiments participants a la Mostra.

20. Adjudicació provisional del contracte per a la redacció d'estudi de la mobilitat
generada per la C-58 en els trams urbans.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar provisionalment el contracte per a la redacció d’estudi de la mobilitat
generada per la C-58 en els trams urbans de Sant Quirze del Vallès, en els termes de
l’oferta amb què ha concorregut a la licitació, per un import de 37.120,00 €, dels quals,
32.000,00€ corresponen al preu del contracte i 5.120,00€ a l’impost sobre el valor afegit,
a l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. dades protegides, amb DNI 38124193-Z,
d’acord amb la proposta presentada.
Segon. Requerir l’adjudicatari:
a) Que en el termini de 8 dies naturals constitueixi a la Tresoreria municipal la
garantia definitiva per import de 1.600,00€.
b) Que en el termini de 8 dies naturals faci el pagament a la Tresoreria municipal, de
les despeses de publicitat de la licitació, per import de 420,48€.
Tercer. Motivar aquest acte en la proposta elevada per la Mesa de licitació.
Quart. Notificar aquest acord a l’interessat.
21. Assumptes sobrevinguts

21.1.

Declarar caducitat expedient instat per dades protegides en representació
dades protegides danys en vehicle dades protegides per caiguda
arbre via pública.

MOTIVACIÓ
El dia 2 de novembre de 2009, el Sr. dades protegides, en representació de la Sra. dades
protegides, va formular reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys causats en
vehicle amb matrícula dades protegides, segons manifestava, com a conseqüència de la
caiguda d’un arbre a la via pública en data 20 d’octubre d’enguany. Figura al registre
general municipal amb el número d’entrada 2009014878.
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El dia 4 de novembre de 2009, per mitjà de provisió del secretari municipal es va requerir
l’esmena de les deficiències que presentava la sol·licitud.
Exhaurit amb escreix 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
i de conformitat amb l’article 92 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:
Declarar la caducitat de l’expedient de petició de responsabilitat patrimonial de
l’Ajuntament iniciat a sol·licitud del Sr. dades protegides, en representació de la Sra.
dades protegides mitjançant escrit registrat d’entrada en data 2 de novembre de 2009,
que figura al registre general municipal amb el número d’entrada 2009014878, i arxivar
les actuacions.

21.2.

Aprovació tràmits pàgina web

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Aprovar el contingut de la publicació a la pàgina electrònica www.santquirzevalles.cat, de
la informació sobre tràmits referida al següent:
Llistat de tràmits
1.Ajuts del programa d’atenció social a les persones amb discapacitat 2010
2.Ajuts per a l’adaptació o accessibilitat de l’habitatge de persones amb discapacitat
3.Alta d’una entitat al Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes de Sant
Quirze del Vallès
4.Parada al mercat ambulant
5.Modificació de l’autorització de parada al mercat ambulant
6. Servei de recollida de mobles o andròmines
7.Sol·licitud de subvenció per l’any 2010 en matèria de serveis personals.
8.Ajuts de solidaritat i cooperació 0.855%
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21.3.

Modificació de les bases reguladores específiques per a la provisió
d'una plaça d'agent de policia local per mobilitat i de les bases
reguladores de dues places de sergent de la policia local.

ANTECEDENTS DE FET
1. Vist que l'Ajuntament, per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 15 de
març de 2010, va aprovar la convocatòria per a la provisió de les següents places de la
plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: una plaça d’agent de
la policia local, mitjançant concurs-oposició, per mobilitat interadministrativa; dues
places de sergent de la policia local mitjançant concurs-oposició, per promoció interna;
dues places de tècnic/a de gestió A2 de l’escala d’administració general; essent una
de les places per ocupar un lloc de tècnic/a de gestió de qualitat i prevenció de riscos
laborals, mitjançant concurs-oposició lliure; i una altra plaça per ocupar un lloc de
tècnic/a de gestió de la subàrea de Serveis Personals, mitjançant concurs-oposició de
promoció interna. El temari general és comú en ambues places de tècnic/a de gestió
A2.
2. Atès que aquestes bases s’han publicat al BOP núm. 73 de data 26/03/10 i l’anunci de
la convocatòria en el DOGC núm. 5602 de 07/04/10.
3. Vist l’informe del Cap del Servei de Recursos Humans de data 26 d’abril de 2010.
FONAMENTS DE DRET









Art. 105 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú
Article 55 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic.
Articles 282, 291 i 305 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.
Article 42 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic del precepte de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de funció pública.
Articles 63 i següents del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.
Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el reglament d’accés,
promoció i mobilitat de les policies locals.
Bases generals que han de regir les convocatòries de l’Oferta Pública d’Ocupació
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Modificar les bases de convocatòria de la plaça d’agent de policia local per
mobilitat en els termes següents:
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A la Base Sisena, afegir un apartat, posterior a l’apartat de “Prova Psicotènica”, amb
l’enunciat “Prova Mèdica” que estableixi que “Per tal que l’aspirant/a seleccionat/da
acrediti que posseeix les condicions físiques i psíquiques necessàries per exercir les
funcions de la categoria objecte de la convocatòria, haurà de realitzar les oportunes
proves mèdiques al centre mèdic que determini la corporació local. El resultat de les
proves serà d’apte o no apte.”.
Segon.- Modificar les bases de convocatòria de les places de sergent de policia local en
els termes següents:
A la Base Segona, desprès de l’aparta g) s’ha d’eliminar el text:
“A aquests efectes de titulació, es considerarà equivalent el curs bàsic de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya o de l’antiga Escola de Policia de Catalunya, conforme al
que s’estableix a l’article 2 de l’Ordre del Departament d’Educació EDU/272/2008, de 23
de maig, per la qual s’estableix l’equivalència, en l’àmbit de Catalunya, de la categoria
d’agent dels cossos de les policies locals de Catalunya al títol de tècnic corresponent a la
formació professional del sistema educatiu.”.
Per substituir-lo per aquest altre text:
“A efectes d’equivalència s’estarà al que disposa la Orden EDU/1603/2009, de 10 de
junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, i la demés legislació que sigui d’aplicació a aquests efectes.
Tercera.- Publicar les esmenes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

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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