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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. Llicència d'obres majors- Exp. núm. 255/2006- Modificació projecte d'obres
d'edifici plurifamiliar de 8 habitatges al carrer dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 21 d’abril de 2008 i en la inspecció feta de l’expedient de llicència de primera
ocupació 06/08, es va detectar que l’obra executada no s’ajustava al projecte aprovat.
2. En data 7 de maig de 2010 el senyor dades protegides en representació de LAQ- 64,
S.L. va presentar proposta de modificació del projecte d’obres per la construcció d’un
edifici plurifamiliar de 8 habitatges al carrer dades protegides d’aquest municipi. ( N.
RGE.
2010006683).
3. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 17 de maig de 2010
del qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica
d’aplicació.
4. Considerant l’informe jurídic de data 20 de maig de 2010.
FONAMENTS DE DRET
-

Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a
la legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 180.2 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, amb la incorporació de les modificacions introduïdes pel Decret Llei
1/2007, de 16 d’octubre, de Mesures Urgents en Matèria Urbanística, sent
d’aplicació a aquest efecte l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens Locals.

-

L’article 179 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme estableix que estan subjectes a la llicència
urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament
urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de transformació o
utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament
d’obres. En aquest sentit també es manifesta l’article 234 del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

-

L’apartat 2.b) de l’esmentat article 179 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
determina que resten subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i
d’edificació de nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació
d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les
llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o
d’establiments.

-

Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si
compleixen les determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò
que estableix l’article 180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme; l’article 3 del Reglament de
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Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la modificació de la llicència d’obres majors concedida a LAQ-64, SL
per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 8 habitatges, 9
aparcaments i 6 trasters, emplaçat al carrer dades protegides, número dades protegides,
d’aquest municipi, atorgada per decret número 103T/2007 de data 16 de març de 2007.
Segon .-

Notificar els presents acords als interessats.

2. Llicència d'obra major. Exp. 28/2010 - Construcció d'una piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 19 de maig de 2010, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2010007396) per a Construcció d'una
piscina emplaçada a l’avinguda dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 3 de juny 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 15/06/2010.
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
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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 Construcció d'una
piscina emplaçada a l’ 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, 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:

Número liquidació

Concepte

Import

201030731 / 0

Concessió de Plaques i patents

201030732 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

135,80

201030733 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74

Setè .-

11,83

Notificar el present acord als interessats.

3. Llicència d'obres majors. Exp. 29/2010 - Construcció d'una piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 28 de maig de 2010, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2010007774) per a Construcció d'una
piscina emplaçada al cami de dades protegides, d’aquest municipi.
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2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 03/06/2010 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 15/06/2010.
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:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors a dades protegides per a Construcció d'una
piscina a 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.
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Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, 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:

Número liquidació

Concepte

Import

201030727 / 0

Concessió de Plaques i patents

201030728 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

240,00

201030729 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74

Setè .-

11,83

Notificar el present acord als interessats.

4. Llicència d'obra major. Exp. núm. 24/2010- Construcció de 4 habitatges
unifamiliars adossats amb piscines
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 19 d'abril de 2010, dades protegides en representació de EDIFICACIONES
PROMODAVI, S.L., ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència
urbanística ( N.RGE. 2010005585) per a Construcció de 4 habitatges unifamiliars
adossats amb piscines emplaçat al camí dades protegides, parcel·la dades protegides
de dades protegides.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 09/06/2010 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades següents:
-

Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de
vorera del carrer Camí antic de Rubí, en el tram on està situada la parcel·la, amb
el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 3.785,00 €. Caldrà preveure les
canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia,
enllumenat i electricitat que afectin a la façana del tram de vorera on està situada
la parcel·la. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per
preveure aquestes canalitzacions amb les respectives companyies i d’acord amb
l’Enginyer municipal.

-

D’acord amb el projecte d’urbanització aprovat definitivament i les prescripcions
imposades en els acords d’aprovació definitiva, resten pendents d’executar les
obres corresponents als projectes tècnics necessaris per complimentar la totalitat
de les obres previstes en els continguts dels informes tècnics de l’aprovació del
projecte d’urbanització:
−

S’han de realitzar les obres corresponents als projectes d’execució dels
sistemes d’espais lliures públics a que fa referència la proposta
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d’enjardinament dibuixada en el plànol 21 del projecte d’urbanització
aprovat.
−

D’acord amb els informes previs a l’aprovació del projecte d’urbanització
s’han d’executar les obres corresponents al projecte de solució
paisatgistico-urbanistica de la riera paral·lela al passeig de Can Barra que
resolgui la transició entre la nova urbanització del Castellet i Sant Quirze
Parc de forma suau mitjançant un parc de ribera que respecti la riera i que
permeti fer les funcions d’eix vertebrador del territori.

−

Aquestes obres estan incloses als projectes d’urbanització complementaris
aprovats per la junta de govern local els dies 3 i 17 de desembre de 2007. La
totalitat de les despeses necessaris per a l’execució d’aquestes obres, incloses les
relatives a l’execució de les obres, direccions facultatives, autoritzacions i
legalitzacions de tot ordre i tribus així com les despeses administratives i de
formalització seran a càrrec de la Junta de Compensació.

-

S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar
la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la
senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.
(Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ).
Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de
conservació les tanques i altres elements de precaució; observar les normes
establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases;
retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions
de policia aplicables.

-

S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la
llicència i sol·licitar el corresponent permís abans de la llicencia d’ús.

-

El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.

3. Considerant l’informe jurídic de data 15/06/2010.
4. La llicència de primera ocupació restarà condicionada a la recepció de les obres
d’urbanització de el Castellet.
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
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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 Construcció de 4
habitatges unifamiliars adossats amb piscines a 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, 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:

Número liquidació

Concepte

Import

201030734 / 0

Concessió de Plaques i patents

201030735 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

33620,79

201030736 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

14288,83

Setè .-

11,83

Notificar el present acord als interessats.
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5. Llicència d'obra major. Exp. núm. 31/2010. Construcció d'un habitatge
unifamiliar aïllat
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 2 de juny de 2010, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2010007930) per
a Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat emplaçat al carrer dades protegides.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 04/06/2010 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions següents:
-

Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics
afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està
situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 1.040,52 €, a
retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals. Si la parcel·la no disposa
de connexió a la xarxa general de clavegueram, la nova connexió s’haurà
d’incloure en la documentació del projecte executiu i del final d’obra, i haurà de
complir les següents condicions: 1. Sempre que sigui possible la connexió serà a
la part mes baixa de la xarxa de clavegueram i mai el tub secundari s’introduirà en
el principal. 2. A la documentació final d’obra es farà constar el material de la
connexió i es definirà el diàmetre de la connexió i les capes de compactació (el
reblert de a rasa s’executarà amb material granular de tot-u-natural compactat al
98 % del PM). El tall de l’asfalt s’executarà amb disc i es reposarà el paviment de
la calçada en una franja de 1 m. a banda i banda del tub i de l’amplada de tot el
carrer en el tram afectat. 3. Durant l’execució de les obres de connexió del
clavegueram caldrà garantir la circulació rodada i de vianants, caldrà disposar de
les corresponents proteccions i senyalitzacions segons el previst per l’estudi de
seguretat i el pla de seguretat aprovat i d’acord amb la policia local.

-

S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar
la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la
senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.
Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ). Durant
la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les
tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre
càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i
els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

-

Cal aportar el projecte d’execució visat pel Col·legi oficial d’Arquitectes amb la
memòria descriptiva i constructiva, l’estat d’amidaments, el plec de condicions
tècniques i facultatives, el pressupost, i la justificació i càlcul de l’estructura i les
instal·lacions i els corresponents plànols abans de l’inici de les obres.

-

S’ha de presentar el projecte bàsic i d’execució en suport informàtic.

-

El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
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-

Les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia,
enllumenat, electricitat, que afecten a la façana del tram de vorera on està situada
la parcel·la hauran de quedar soterrades. No es permetrà cap xarxa aèria penjada
a les façanes, totes les canalitzacions aèries que passin per davant de la façana
hauran d’anar soterrades d’acord amb els projectes tècnics de les respectives
companyies. En el cas de telefònica s’haurà de sol·licitar l’estudi tècnic previ de
canalització i soterrament de les línies a l’adreça ingenieriaeste@telefonica.es.
Quan l’espai de la vorera no permeti la ubicació de les arquetes d’entrada que fixa
la companyia per obtenir la unió entre les xarxes d’alimentació dels serveis de
telecomunicacions dels diferents operadors i la infraestructura comú de
telecomunicacions de l’immoble, es realitzarà la conversió d’aèria a soterrada a
l’inici i final de façana i s’habilitarà un punt general d’entrada en funció de la
ubicació del RITI en el projecte.

-

S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per les connexions
amb les respectives companyies i d’acord amb l’Enginyer municipal. En cas
d’impossibilitat del soterrament s’haurà de justificar tècnicament d’acord amb
l’enginyer municipal la solució adoptada per cada servei.

3. Considerant l’informe jurídic de data 16/06/2010.
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:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors a dades protegides per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat emplaçat al C dades protegides,

,
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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, 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:

Número liquidació

Concepte

Import

201030741 / 0

Concessió de Plaques i patents

201030742 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

6.333,19 €

201030743 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

2.691,60 €

Setè .-

11,83 €

Notificar el present acord als interessats.

6. Llicència d'obres majors. Exp. 25/2010 - Construcció de 4 habitatges
unifamiliars adossats amb piscines
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 19 d’abril de 2010, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2010005586) per a Construcció de 4
habitatges unifamiliars adossats amb piscines emplaçat al carrer de dades protegides
número dades protegides, parcel·la dades protegides de dades protegides.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 25/05/2010 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions següents:
1. S’ha presentat la justificació tècnica necessària per incorporar l’energia solar
tèrmica a l’edifici seguint el criteri de l’ordenança reguladora municipal: dades
generals, càlcul de la demanda energètica, i característiques de la instal·lació
solar. D’acord amb el punt 8 de l’annex tècnic, les instal·lacions d’energia solar
incorporades al projecte i regulades per aquesta ordenança no alteren la
perspectiva del paisatge instal·lant els panells solars dins el díedre virtual traçat a
45 º des del cantell de l’últim forjat, i un planell horitzontal situat a 300 cm.
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d’alçada, mesurat des de la cara inferior de l’últim forjat, la distancia mesurada
des de la part mes propera del panell al plànol de façana serà igual o superior a la
distancia existent entre la cars superior del forjat de coberta i la part mes alta del
panell. En cap cas els panells han de ser perceptibles en el pla de façana.
Obligatòriament amb el certificat de final d’obra, s’haurà d’emetre un certificat
signat per un tècnic instal·lador competent, que justifiqui el compliment de la
normativa tècnica d’aplicació (RITE, ITE10.1 i ITE 10.2). Si s’escau s’haurà de
presentar també el full d’acceptació d’encàrrec el tècnic responsable del projecte
de la instal·lació en cas de que sigui diferent del que signa el projecte
d’instal·lació.
2. S’haurà d’aportar el projecte d’execució visat pel Col·legi oficial d’Arquitectes amb
la memòria descriptiva i constructiva, l’estat d’amidaments, el plec de condicions
tècniques i facultatives, el pressupost, i la justificació i càlcul de l’estructura i les
instal·lacions i els corresponents plànols abans de inici de les obres. D’acord amb
l’article 53 del Pla Parcial vigent i del Planejament aprovat, en l’execució de l’obra
s’haurà d’enjardinar l’espai lliure privat, com a referència es pot computar un total
d’arbres que resultin en els espais no ocupats per l’edificació i els accessos que
siguin aproximadament d’un exemplar per cada 50 m2. Caldrà presentar en el
projecte d’execució la proposta d’enjardinament d’aquest espai lliure privat.
3. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de
vorera del carrer dades protegides i dades protegides, en el tram on està situada
la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 8.077,00 €. Caldrà
preveure les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de
telefonia, enllumenat i electricitat que afectin a la façana del tram de vorera on està
situada la parcel·la. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per
preveure aquestes canalitzacions amb les respectives companyies i d’acord amb
l’Enginyer municipal.
4. D’acord amb el projecte d’urbanització aprovat definitivament i les prescripcions
imposades en els acords d’aprovació definitiva, resten pendents d’executar les
obres corresponents als projectes tècnics necessaris per complimentar la totalitat
de les obres previstes en els continguts dels informes tècnics de l’aprovació del
projecte d’urbanització:
−

S’han de realitzar les obres corresponents als projectes d’execució dels
sistemes d’espais lliures públics a que fa referència la proposta
d’enjardinament dibuixada en el plànol 21 del projecte d’urbanització aprovat.

−

D’acord amb els informes previs a l’aprovació del projecte d’urbanització s’han
d’executar les obres corresponents al projecte de solució paisatgisticourbanistica de la riera paral·lela al passeig de dades protegides que resolgui
la transició entre la nova urbanització del dades protegides i dades protegides
de forma suau mitjançant un parc de ribera que respecti la riera i que permeti
fer les funcions d’eix vertebrador del territori.

−

Aquestes obres estan incloses als projectes d’urbanització complementaris
aprovats per la junta de govern local els dies 3 i 17 de desembre de 2007. La
totalitat de les despeses necessaris per a l’execució d’aquestes obres,
incloses les relatives a l’execució de les obres, direccions facultatives,
autoritzacions i legalitzacions de tot ordre i tribus així com les despeses
administratives i de formalització seran a càrrec de la Junta de Compensació.

5. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar
la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la
senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.

12/32

(Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ).
Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de
conservació les tanques i altres elements de precaució; observar les normes
establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases;
retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions
de policia aplicables.
6. S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la
llicència i sol·licitar el corresponent permís abans de la llicencia d’ús.
7. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
3. Considerant l’informe jurídic de data 02/06/2010.
4. La llicència de primera ocupació restarà condicionada a la recepció de les obres
d’urbanització de el Castellet.
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.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors a dades protegides per a Construcció de 4
habitatges unifamiliars adossats amb piscines emplaçat al carrer de dades protegides,
número dades protegides, parcel·la dades protegides de 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, 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:

Número liquidació

Concepte

Import

201030696 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

45152,73

201030697 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

19189,91

201030698 / 0

Concessió de Plaques i patents

Setè .-

11,83

Notificar el present acord als interessats.

7. Acceptació subvenció per desenvolupar els Plans d'Ocupació d'acord amb el
Decret 43/2010, de 23 de març, pel qual s'aproven mesures urgents per pal·liar
els danys ocasionats i reduir els riscos al medi natural amb motiu del temporal
de neu de març de 2010.
ANTECEDENTS DE FET
Atès que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha comunicat en data 17 de maig de 2010
l’atorgament d’una subvenció de 14.000,00 € per a realitzar accions per l’ocupació
d’acord amb el Decret 43/2010, de 23 de març, pel qual s’aproven mesures urgents per
pal·liar els danys ocasionats i reduir els riscos al medi natural amb motiu del temporal de
neu de març de 2010.
De conformitat amb l’informe tècnic de la Responsable del Servei a l’Ocupació de data 15 de
juny de 2010.
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FONAMENTS DE DRET
1. Decret 43/2010, de 23 de març, pel qual s’aproven les mesures urgents per pal·liar els
danys ocasionats i reduir els riscos al medi natural amb motiu del temporal de neu de
març de 2010.
2. Ordre TRE/235/2009, de 8 de maig, per la qual s’estableixen les bases reguladores i
s’obre la convocatòria per al 2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores i
s’obre la convocatòria per al 2009 per a la concessió de subvencions per a la
realització dels plans d’ocupació i per les actuacions de la xarxa d’orientació per
l’ocupació modificada per l’Ordre TRE/351/2009, de 7 de juliol (DOGC núm. 5379, de
15.5.2009).
3. Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2010.
4. Article 9 de l’Ordre TRE/395/2008, d’1 d’agost, per la qual cosa s’estableix el règim de
justificació econòmica de les subvencions previstes en els programes de polítiques
actives d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya. (DOGC núm.
5197, de 19.08.2008, modificada per l’Ordre TRE/260/2009, de 15 de maig (DOGC
núm. 5386, de 25.05.2009).
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per import de
14.000,00 € (catorze mil euros) amb l’objectiu de contractar persones aturades per a
realitzar obres i serveis d’interès general i social (plans d’ocupació).
Segon.- Notificar el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya.

8. Acceptació de la subvenció per a desenvolupar els Plans d'Ocupació
Extraordinaris 2010 i signatura del conveni de col·laboració amb el SOC per a
desenvolpar el pla extraordinari d'ocupació local en el marc del Projecte
Impuls-Treball.
ANTECEDENTS DE FET
Atès que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha comunicat en data 15 de juny de 2010
l’atorgament d’una subvenció de 157.487,96 € per a realitzar accions per l’ocupació
d’acord amb l’Ordre TRE/84/2010, de 22 de febrer, per la qual s’estableixen les bases
reguladores i s’obre la convocatòria per al 2010 per a la concessió de subvencions a
entitats locals per a la realització de plans extraordinaris d’ocupació locals (Projecte
Impuls-Treball) (DOGC núm. 5574, de 24.2.2010), modificada per l’Ordre TRE/213/2010,
de 9 d’abril (DOGC núm. 5605, de 12.4.2010).
De conformitat amb l’informe tècnic de la Responsable del Servei a l’Ocupació de data 15 de
juny de 2010.
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FONAMENTS DE DRET
1. l’Ordre TRE/84/2010, de 22 de febrer, per la qual s’estableixen les bases reguladores i
s’obre la convocatòria per al 2010 per a la concessió de subvencions a entitats locals
per a la realització de plans extraordinaris d’ocupació locals (Projecte Impuls-Treball)
(DOGC núm. 5574, de 24.2.2010), modificada per l’Ordre TRE/213/2010, de 9 d’abril
(DOGC núm. 5605, de 12.4.2010).
2. Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2010.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per import de
157.487,96 € (cent cinquanta set mil quatre-cents vuitanta-set euros amb noranta-sis
cèntims) amb l’objectiu de contractar persones aturades per a realitzar obres i serveis
d’interès general i social (pla extraordinari d’ocupació local en el marc del Projecte ImpulsTreball), desenvolupant els projectes:
•
•
•
•
•
•
•

Rehabilitació i millora de l'eficiència energètica en diversos edificis i instal·lacions
municipals.
Millora dels centres educatius del municipi.
Rehabilitació PAES del municipi.
Dinamització en TIC’s de persones que busquen feina.
Digitalització i telematització de diversos serveis de l'Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès.
Dinamització TIC's Casal de Gent Gran.
Implementació del portal d’entitats de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Webmaster.

Segon.- Aprovar el Conveni de col·laboració per a l’any 2010 entre el Departament de
Treball, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès per el desenvolupament d’un pla extraordinari d’ocupació local en el marc del Projecte
Impuls-Treball, que s’annexa.
Tercer.-

Notificar el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya.

9. Acceptació subvenció de la Generalitat de Catalunya per l'Escola Bressol
Municipal curs 2007-2008
ANTECEDENTS DE FET
En data 12 de març de 2008 es va signar el conveni per crear l’escola bressol municipal,
El Patufet, entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.
Fetes les gestions amb el Departament d’Educació per l’atorgament de la subvenció per
alumne pel curs 2007-2008, en escrit de data 10 de novembre de 2008, la Direcció
General de Recursos del Sistema Educatiu de la Generalitat de Catalunya, ens comunica
que en data 4 de març de 2008 es va publicar al DOGC la resolució per la qual
s’atorguem les subvencions a les corporacions titulars de llar d’infants per al curs 2007-
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2008 i que atès que el conveni entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès es va signar el 12 de març de 2008, la resolució esmentada no incloïa la
subvenció de la nostra llars, i per aquest motiu en el pressupost de l’any 2008, no tenen
crèdit suficient per atendre la nostra subvenció, passant a l’exercici de 2009 l’abonament .
En el mateix escrit també ens comuniquen que els endarreriments del curs 2007-2008, es
finançaran a raó de 1.800,00 € per alumne i curs proporcional als efectes que esmenta el
conveni signat, donant un import de 68.670,00 €.
Anteriorment, i en escrit de data 7 de novembre de 2008, s’ha sol·licitat la formalització
d’una addenda al conveni en la que quedi recollit que l’escola bressol municipal, El
patufet va iniciar la seva activitat el mes d’octubre del 2007 i no el mes de març de 2008 i
d’aquesta manera poder optar a la percepció de la subvenció corresponent per tot el curs
2007-2008. Aquesta sol·licitud ha estat reiterada novament en data 17 de novembre de
2008 en contestació a l’escrit de 10 de novembre de 2008, la Direcció General de
Recursos del Sistema Educatiu de la Generalitat de Catalunya esmentat anteriorment.
En data 9 de febrer de 2009, es va signar l’addenda del conveni esmentada a l’apartat
anterior en la qual es reconeix els efectes retroactius fins l’1 de setembre de 2007, a la
data d’efectes del conveni de 12 de març de 2008, fet que va generar l’increment de la
subvenció en 127.530,00 €.
D’acord amb tot l’anterior, en data 19 d’abril de 2010 des de la direcció General de
Recursos del Sistema Educatiu, ens notifica que s’ha atorgat subvenció per import de
127.530,00 € la qual ha de ser acceptada per l’Ajuntament.
Considerant l’informe del tècnic d’educació de data 17 de juny de 2010.
FONAMENTS DE DRET
-Articles 239 al 241 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim locall de Catalunya.
Articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel
Decret 179/1995 de 13 de juny de 1995.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció de 127.530 € correspont als endarreriments del curs
200-2008, finançats a raó de 1.800,00 € per alumne i curs, pel període de l’1 de setembre
de 2007 a l’11 de març de 2008, d’acord amb l’addenda del conveni.
Segon .- Comunicar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat, i al
Serveis Econòmics de l’Ajuntament.
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10. Acceptació de la subvenció de l'Institut Català de les Dones per a la
implementació dels projectes i activitats del Programa d'igualtat entre dones i
homes 2010
ANTECEDENTS DE FET
L’any 2000, la Regidoria de Benestar mitjançant el Programa Dona va posar en
funcionament el servei d’assessorament per a dones al nostre municipi, gràcies al suport
de la Diputació de Barcelona.
Els primers anys van posar-se en funcionament els serveis de suport jurídic i psicològic,
així com els programes d’activitats per a Dones (8 de març, Dia de les Dones i 25 de
novembre, Dia contra la violència de gènere) amb suport econòmic i tècnic de l’Oficina de
Promoció de les Polítiques d’Igualtat Dona - Home. Posteriorment es creà la Regidoria de
la Dona i l’any 2007 la Regidoria d’Igualtat, que des del març del 2009 és la Regidoria
d’Igualtat i Ciutadania. L’any 2007 s’aprovà el Pla municipal d’Igualtat entre dones i
homes, marc d’acció de les polítiques d’igualtat al nostre municipi, i es signà el conveni
de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per impulsar la figura de l’agent d’igualtat.
Enguany, un dels eixos principals de la política d’aquesta regidoria és la posada en
funcionament del Centre d’Informació i Recursos per a Dones, potenciant els serveis
d’atenció (psicològic i jurídic), les polítiques d’igualtat entre dones i homes i la participació
de les dones al nostre municipi.
En data 5 de març de 2010 es va sol·licitar a l’Institut Català de les Dones una subvenció
per a la implementació dels projectes i activitats inclosos en el Pla de polítiques de dones
per a l’any 2010, desenvolupat per la Regidoria d’Igualtat i Ciutadania.
Aquesta subvenció ens ha estat atorgada per import de 7.032 euros, segons notificació
de l’Institut Català de les Dones, de data 19 de maig de 2010.
Considerant l´informe favorable del Cap d’Àrea de Serveis Personals.
Considerant l´informe favorable d´intervenció (D.R)
FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el seu Reglament,
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
3/2002, de 24 de desembre.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció atorgada per l’Institut Català de les Dones per a la
implementació dels projectes i activitats del Programa d’Igualtat entre dones i homes, per
un import de 7.032 € per a l’any 2010.
Segon .- Incorporar els 7.032 € a la partida 5160.2300.2260901 “Activitats per la
igualtat de la dona” del pressupost d’enguany.
Tercer .- Notificar l´acceptació de la subvenció a l´Institut Català de les Dones i a l’Àrea
de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
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11. Aprovació de l'operació jurídica complemetària del Projecte de reparcel·lació
voluntària "Illa de Buda"
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local en la sessió ordinària del dia 14 de setembre de 2009 va
aprovar inicialment el projecte de delimitació del polígon d’actuació “Illa de Buda” i del
projecte de reparcel·lació voluntària de l’esmentat polígon presentat per Bequatro, S.L.
corresponent als carrers Illa de Buda, carrer Mallorca, Carrer “B” i plaça “A”.
2. En data 12 de novembre de 2009 l’aprovació esdevé definitiva una vegada finalitzada
l’exposició pública sense que s’hagués presentat cap reclamació i/o al·legació.
3. En data 28 d’abril de 2010 la senyora dades protegides en nom i representació de
l’empresa BEQUATRO, S.L. va presentar operació Jurídica Complementària del
Projecte de Reparcel·lació Voluntària de l’esmentat polígon i on sol·licitava l’aprovació
corresponent.
4. Considerant l’informe jurídic de data 24 de maig de 2010.
FONAMENTS DE DRET
-

article 168 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’Urbanisme.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar l’operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació
voluntària “Illa de Buda” presentada per Bequatro, S.L. en el sentit de que la superficie de
la finca 2 aportada és de 6.734,15 metres quadrats en lloc de 5.981,26 metres quadrats.
Segon .-

Notificar el present acord als interessats.

12. Projecte d'urbanització del polígon B del Pla Parcial Pallas - Llobateras
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 15 de febrer de 2008, la Sra. dades protegides, com a presidenta de la Junta
de Compensació del Polígon B del Pla Parcial Pallas – Llobateras, presenta
documentació relativa al Projecte d’Urbanització del mateix, per tal d’iniciar els tràmits
per la seva aprovació. S’acompanya en la documentació, entre d’altres, la memòria i el
pressupost d’execució.
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2. L’arquitecte municipal ha emès informe favorable de data 27 de juliol de 2009, segons
el qual la documentació aportada reuneix els requisits de projecte executiu, i permet
executar i desenvolupar el planejament vigent. El projecte modifica el projecte visat en
data 10 de desembre de 2004, per tal de donar compliment a les determinacions de la
Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Quirze del Vallès de l’any 2000,
que introduí una sèrie de determinacions del sector Can Llobateras que afectaven als
projectes d’urbanització i de compensació, amb una nova distribució de les parcel·les
properes a la llera del torrent, i creant dos nous vials d’accés a les mateixes, el
passatge Llevant i el carrer de Garbí.
3. La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de febrer de 2006, va aprovar
definitivament l’expedient d’adaptació del projecte de compensació del Polígon B del
Pla Parcial Pallàs Can Llobateras, per complir la modificació del PGOU.
4. Segons el tècnic municipal, el projecte incorpora les modificacions necessàries per
donar compliment a les determinacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en
relació als murs d’escollera de contenció de terres de les parcel·les que limiten amb el
torrent de la Betzuca. Els murs d’escollera s’han projectat segons les condicions
particulars generals fixades per la resolució de l’autorització d’obres en zona de policia,
dictada per l’Agència Catalana de l’Aigua en data 20 de desembre de 2007. Les
característiques del traçat i les instal·lacions del carrer Grípia no han variat respecte al
projecte visat de l’any 2004.
5. L’ACA al mes de novembre de 2007, informa que les obres previstes no afectaran el
sistema hídric del torrent de la Betzuca i els habitatges previstos en trobaran fora de la
zona inundable.
6. Un cop aprovat el projecte d’urbanització modificat caldrà comunicar a l’ACA la data
d’inici de les obres, i sol·licitar l’oportuna autorització a Aigües Ter Llobregat ( ATLL)
per l’execució de les obres en la zona de servitud de la canonada d’abastament.
7. L’enginyer municipal informa favorablement en data 12 de març de 2010, amb els
condicionants continguts en el seu informe.
8. Considerant l’informe jurídic de data 16 de març de 2010.
FONAMENTS DE DRET
Atès el contingut dels informes dels tècnics municipals, la documentació aportada per
modificar el projecte d’Urbanització del Polígon B del Pla Parcial Pallas – Llobateras,
s’han de seguir els tràmits d’aprovació fixats a l’article 113.1 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
L’informe favorable es condiciona tanmateix, al compliment dels requisits fixats a l’informe
de l’arquitecte municipal.
Atesos els articles 21.1.q) i 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, l’alcalde pot delegar en la Junta de Govern Local la competència
per aprovar els projectes d’urbanització, i atès que l0article 3.2.i) del Decret 502-S/2007,
aprovat en data 19 de juny de 2007, estableix aquesta delegació de l’alcaldessa en favor
de la Junta de Govern Local.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del Polígon B del Pla Parcial Pallas
– Llobateras considerant els informes de l’arquitecte municipal, l’enginyer municipal i la
lletrada d’urbanisme.
Segon .-

Posar a informació pública per un termini d’un mes l’esmentat projecte.

Tercer .- Donar audiència del projecte d’urbanització a les persones interessades dins
del termini d’informació pública d’un mes.
Quart .Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si no s’efectuen
al·legacions durant la informació pública i l’audiència.
Cinquè .- Notificar els presents acords als interessats.

13. Assumptes sobrevinguts

13.1.

Adjudicació provisional contracte administratiu subministament LOT 3
energia elèctrica i gas.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar provisionalment el LOT 3 de gas i electricitat, que correspon a part del
contracte administratiu de subministrament d’energia elèctrica i gas per als edificis
municipals i l’enllumenat públic, a l’empresa GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, amb NIF
A08431090, societat que compta amb els recursos d’UNIÓN FENOSA COMERCIAL, SL,
amb NIF B82207275, atès que ambdues companyies pertanyen al mateix grup empresarial,
article 52 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic.
L’adjudicació s’aprova d’acord amb la proposta econòmica presentada pel licitador, en els
termes i requisits previstos al plec de clàusules administratives particulars aprovat per
l’Ajuntament i per un import de:
ENERGIA ELECTRICA
LOT
3

POTÈNCIA

DISCRIMINACIÓ

TARIF
A

10 kW < P ≤ 15
Kw
2 PERÍODES
2.1.DH
Total Contracte18% IVA inclòs
Total Prórroga 18 % IVA inclòs
Preu mensual 6.192,70 €

Nº
PUNTS
17

IMPORT sense IVA
62.976,58 €
74.312,37 €
74.312,37 €

GAS
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LOT
3

CONSUMS
CONTRACTE TUR
Total Contracte18% IVA inclòs
Total Prórroga 18 % IVA inclòs
Preu mensual 98,48 €

Nº
PUNTS
1

IMPORT sense IVA
1.001,51 €
1.181,78 €
1.181,78 €

Segon. Requerir l’adjudicatari:
a) Que en el termini de 8 dies naturals constitueixi a la Tresoreria municipal la garantia
definitiva per import de 3.198,90€.
Tercer. Motivar aquest acte en la proposta elevada per la Mesa de licitació.
Quart. Notificar aquest acord als interessats.

13.2.

Aprovació de programació del programa de la Festa Major

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

DISPOSICIÓ
D’acord amb el que recull l’informe del servei de Cultura en el que es justifica la
conveniència d’aprovar la programació d’actes per la Festa Major 2010 així com el
corresponent documents comptables que se’n deriven.
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la relació d’actes que constitueixen el programa de la Festa Major
del municipi per a l’any 2010 i autoritzar l’execució de les actuacions que es derivin de
l’esmentat programa per part dels responsables tècnics.
Aprovar els document comptable ADOPJ següent:

Segon .-

Document comptable

Càrrec partida

Import

ADOFJ a justificar cultura

5110 3380 2260900

47.000 €

13.3.

Resolució denegatòria de la reclamació patrimonial formulada pel
senyor dades protegides en representació de la Sra. dades
protegides.

MOTIVACIÓ
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El dia 2 de setembre de 2009, el Sr. dades protegides en representació de la Sra. Eva
Sanandres Marquez, va formular reclamació de responsabilitat patrimonial per danys
físics causats com a conseqüència d’una caiguda al carrer dades protegides d’aquest
municipi provocada, segons literalment expressa el reclamant, “a causa del mal estado
de los panos que hay en la acera”. Figura com a entrada al número 2009011484 del
registre general municipal.
De les actuacions practicades i dels informes emesos per la Unitat de Policia Local,
l’arquitecte tècnic municipal, l’aparellador municipal i l’asseguradora de l’Ajuntament, que
s’uneixen com a motivació d’aquest acte, es conclou que no queda provat que el fet
causant del resultat danyós sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels
serveis municipals. Manca, per tant, acreditar els fets causants de la responsabilitat i la
relació de causalitat que es condició necessària per al reconeixement de la
responsabilitat.
Atès l’article 25.2 de la Llei reguladora de les bases de règim local (redactada conforme a
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, amb la incorporació de les modificacions vigents introduïdes
per les lleis orgàniques 1/2003, de 10 de març i 14/2003, de 20 de novembre, per les lleis
34/1988, de 7 d’octubre, 11/1999, de 21 d’abril, 55/1999, de 29 de desembre, 14/2000, de
29 de desembre i 57/2003, de 16 de desembre).
De conformitat amb els articles 89.3 i 139 i concordants de la Llei 30/1992, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (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).
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Denegar la responsabilitat administrativa municipal reclamada pel Sr. Fernando
Muñoz Muñoz en representació de la Sra. dades protegides, mitjançant instància
registrada d’entrada amb data 2 de setembre de 2009, i número d’anotació 2009011484.
Segon. Notificar aquesta resolució al reclamant i a l’asseguradora de l’Ajuntament.

13.4.

Modificació bases convocatòria procés selectiu agents de policia local

ANTECEDENTS DE FET
1. Atès que l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per acord de la Junta de Govern
Local en sessió de data 24 de maig de 2010, va aprovar la convocatòria per a la
provisió de dues places d’agent, del grup de classificació C2, escala d’administració
especial, subescala serveis especials, classe policia local, escala bàsica, de la plantilla
de funcionaris de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Aquestes bases s’han
publicat al BOP núm. 134 annex II de data 05/06/10.
2. Vist l’informe del Cap del Servei de Recursos Humans de data 14 de juny de 2010.
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3. D’acord amb el cartipàs municipal.
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.
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 dues places d’agent de policia local en
els termes següents:
•

•
•

A la Base Segona, apartat a) on diu “Posseir els permisos de conduir vehicles
de la classe A i B” ha de dir: “Posseir els permisos de conduir vehicles de la
classe A2 i B.”.
A la Base Sisena, 6.1 E) Proves mèdiques, s’ha d’afegir un paràgraf al final del
text que especifiqui: “El resultat d’aquestes proves serà d’apte o no apte”.
A l’annex II Proves d’aptitud física, substituir els barems per aquests altres:
Puntuació

Puntuació
VELOCITAT (50 metres)

Homes

Fins 35 anys Fins 45 anys Dones

Temps (seg.)

Fins 35 anys

Fins 45 anys

Temps (seg.)

De 7,20 a 7,29

10

10

De 8,70 a 8,79

10

10

De 7,30 a 7,39

9

10

De 8,80 a 8,89

9

10

De 7,40 a 7,49

8

9

De 8,90 a 8,99

8

9

De 7,50 a 7,59

7

8

De 9,00 a 9,09

7

8

De 7,60 a 7,69

6

7

De 9,10 a 9,19

6

7

De 7,70 a 7,79

5

6

De 9,20 a 9,29

5

6

De 7,80 a 7,89

4

5

De 9,30 a 9,39

4

5

De 7,90 a 7,99

3

4

De 9,40 a 9,49

3

4

De 8,00 a 8,09

2

3

De 9,50 a 9,59

2

3

De 8,10 a 8,19

1

2

De 9,60 a 9,69

1

2

De 8,20 a 8,29

0

1

De 9,70 a 9,79

0

1
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Igual o superior a
8,30

0

0

Igual o superior a
9,80

0

0

Fins 35 anys

Fins 45 anys

POTÈNCIA DE BRAÇOS
Homes

Fins 35 anys Fins 45 anys Dones

Temps

Temps

D'1'06" a 1'10"

10

10

De 0’46” a 0’50”

10

10

D'1'01" a 1'05"

9

10

De 0'41" a 0'45"

9

10

De 0'56" a 1'00"

8

9

De 0'36" a 0'40"

8

9

De 0'51" a 0'55"

7

8

De 0'31" a 0'35"

7

8

De 0'46" a 0'50"

6

7

De 0'26 a 0'30"

6

7

De 0'41" a 0'45"

5

6

De 0'20" a 0'25"

5

6

De 0'36" a 0'40"

4

5

De 0'16" a 0'20"

4

5

De 0'31" a 0'35"

3

4

De 0'11 a 0'15"

3

4

De 0'26" a 0'30"

2

3

De 0'06" a 0'10"

2

3

De 0’21” a 0’25”

1

2

De 0'01 a 0'05"

1

2

De 0'16" a 0'20"

0

1

0'00"

0

1

Igual
0'15"

0

0

0'00"

0

0

Fins 35 anys

Fins 45 anys

o

inferior

POTÈNCIA DE CAMES
Homes

Fins 35 anys Fins 45 anys Dones

Metres

Metres

De
2,31
endevant

en
10

10

D'1,91 en endevant

10

10

De 2,21 a 2,30

9

10

D'1,81 a 1,90

9

10

De 2,11 a 2,20

8

9

D'1,71 a 1,80

8

9

De 2,01 a 2,10

7

8

D'1,61 a 1,70

7

8

D'1,91 a 2,00

6

7

D'1,51 a 1,60

6

7
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D'1,81 a 1,90

5

6

D'1,41 a 1,50

5

6

D'1,71 a 1,80

4

5

D'1,31 a 1,40

4

5

D'1,61 a 1,70

3

4

D'1,21 a 1,30

3

4

D'1,51 a 1,60

2

3

D'1,11 a 1,20

2

3

D’1,41 a 1,50

1

2

D’1,01 a 1,10

1

2

D'1,31 a 1,40

0

1

D'0,91 a 1,00

0

1

Igual o inferior a
1,30

0

0

Igual o inferior a
0,90

0

0

Fins 35 anys

Fins 45 anys

RESISTÈNCIA (1000 metres)
Homes

Fins 35 anys Fins 45 anys Dones

Temps

Temps

Igual o inferior a
3'40"

10

10

Igual o inferior a
4'10"

10

10

De 3'41" a 3'45"

9

10

De 4'11" a 4'15"

9

10

De 3'46" a 3'50"

8

9

De 4'16" a 4'20"

8

9

De 3'51" a 3'55"

7

8

De 4'21" a 4'25"

7

8

De 3'56" a 4'00"

6

7

De 4'26" a 4'30"

6

7

De 4'01" a 4'05"

5

6

De 4'31" a 4'35"

5

6

De 4'06" a 4'10"

4

5

De 4'36" a 4'40"

4

5

De 4'11" a 4'15"

3

4

De 4'41” a 4'45"

3

4

De 4’16" a 4’20"

2

3

De 4’46” a 4’50

2

3

De 4’21” a 4’25”

1

2

De 4’51” a 5’00”

1

2

De 4'26" a 4'30"

0

1

De 5'01" a 5'10"

0

1

De 4'31” o superior

0

0

De 5'11" o superior

0

0

Segon.- Publicar les esmenes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

13.5.

Plans especials d'assignació d'usos a la dotació de l'Illa Eduard Toldrà,
avinguda del Vallès, carrer Enric Morera i Parc de Can Feliu

ANTECEDENTS DE FET
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1. En data 22 de març de 2000, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va aprovar
definitivament el Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Quirze del Vallès (PGOU).
2. En data 22 de setembre de 2005, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va aprovar
definitivament el Text Refós de les Normes Urbanístiques del planejament General.
3. Considerant l’informe tècnic del Cap d’Àrea de Territori de data 15 de juny de 2010.
4. Considerant l’informe jurídic de data 17 de juny de 2010.
FONAMENTS DE DRET
La normativa aplicable i jeràrquicament superior és la continguda, a més del Text Refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i el Reglament que la desenvolupa, en el Pla
General d’Ordenació de Sant Quirze del Vallès i en el Text Refós de les Normes
Urbanístiques del planejament General, aprovat en data 22 de setembre de 2005 per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona. La proposta s’ajusta jeràrquicament al Pla General
d’Ordenació vigent i no modifica la seva estructura fonamental, respectant els
paràmetres urbanístics definits en aquest i concretant i regulant els paràmetres
urbanístics basics que definiran l’avantprojecte del equipament sanitari-assistencial
proposat.
La proposta es refereix a l’illa formada pels carrers d’Eduard Toldrà, carrer d’Enric
Morera, Avinguda del Vallès i el Parc de Can Feliu, de titularitat municipal i superfície
18.085 m2, i pretén modificar parcialment l’ús de dotació cultural de part de l’illa per
ubicar un equipament soci -sanitari consistent en una residència assistida amb centre de
dia per a gent gran, cobrint les necessitats d’aquest equipament en el municipi.
La proposta modifica parcialment l’ ús de la dotació comunitària cultural-social prevista al
PGOU aprovat en data 22 de març de 2000, de manera que part estigui destinat a un ús
soci- sanitari d’aquests equipaments al municipi, sense que sigui necessari ampliar les
instal·lacions dels equipaments existents entre la Masia Can Feliu i la Biblioteca
municipal, la qual cosa millorarà el control social de l’espai dels voltants fins el Parc de
Can Feliu.
Tanmateix es concreta i fixa l’edificabilitat màxima destinada a l’equipament soci-sanitari,
els criteris d’implantació arquitectònica que calguin per elaborar l’avantprojecte
arquitectònic per desenvolupar aquest àmbit del planejament i l’equipament, i es fixen els
criteris urbanístics pel Pla Especial Volumètric de desenvolupament de tota l’illa
d’equipaments, d’acord amb l’avantprojecte arquitectònic abans esmentat,
desenvolupant
el sostre
que d’acord amb el Pla General s’adeqüi a les
característiques de l’edificació de l’entorn , resolen els problemes d’implantació
arquitectònica i possibilitant la viabilitat del nou equipament proposat.
El programa funcional de l’ àmbit respon a les necessitats programàtiques de
l’equipament socio-sanitari, amb les dimensions que l’ICCAS sol·licita per donar servei al
municipi i complementar les necessitats generals de la comarca del Vallès, sense
modificar l’àmbit, però si la seva edificabilitat.
S’aporta la documentació exigida per aquests instruments a l’article 67.4 del TRLUC.
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No cal justificació mediambiental donat que no es modifica substancialment les
estratègies, directrius i propostes del Pla General amb aquesta proposta d’ordenació, ni
es canvia la classificació vigent de sòl urbà , ni es proposa modificacions que comportin
canvis d’ ús del sòl, sinó que es concreta i assigna l’ús de l’equipament comunitari previst
al Pla General, i, per tant, no afectant els efectes previstos sobre el medi ambient, de
conformitat amb l’article 7 de la Llei 6/2009, d’Avaluació ambiental de plans i programes.
La proposta de Pla especial per concretar l’ús de la dotació comunitària tampoc comporta
un augment de mobilitat obligada, donat que es destina als usuaris del propi sector, i
resol el nombre de places d’aparcament necessàries.
Programa de participació ciutadana: Es garantirà la participació ciutadana mitjançant la
informació pública d’un mes, una vegada aprovada inicialment la Proposta per la Junta de
Govern Local, incorporant-se qualsevol observació o modificació adient derivada de la
mateixa. No és necessari la participació prèvia a la aprovació inicial, donat que la figura
de planejament derivat respecta les determinacions tant del PGOU com del Pla Parcial El
Castellet, fent únicament concreció de l’ús de la dotació comunitària prevista.
També compleix els requisits dels articles 105 i 108 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, que exigeixen que el sistema d’equipaments comunitaris sigui de titularitat
pública, i que l’ordenació i edificació en les àrees d’equipaments s’adeqüin a les
característiques d’edificació de la zona on s’ubiquin.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Iniciar d’ofici per iniciativa municipal el procediment administratiu per
l’aprovació del Pla Especial d’assignació d’usos a la dotació de l’Illa p Eduard Toldrà,
avinguda del Vallès, carrer Enric Morera i Parc de Can Feliu
Segon .- Aprovar inicialment el Pla Especial d’assignació d’usos a la dotació de l’Illa
Eduard Toldrà, avinguda del Vallès, carrer Enric Morera i Parc de Can Feliu en els
termes de l’instrument incorporat a l’expedient administratiu.
Tercer .- Sotmetre a informació pública el procediment durant un termini d’un mes,
previ al seu anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a un dels diaris de
premsa diària de més divulgació a Sant Quirze del Vallès, el qual termini es computarà
des de la darrera d’aquestes publicacions, conforme a l’article 23.4 del Reglament de la
Llei d’Urbanisme.
Quart .Sol·licitar durant el mateix termini informe als organismes afectats per raó de
les seves competències sectorials, els quals l’hauran d’emetre en el termini d’un mes,
llevat que la disposició autoritzi un de més llarg.
Cinquè .- Exposar l’acord i el projecte mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província
(BOP), a un diari dels de més circulació en l’àmbit municipal i al tauler d’anuncis
municipal per un termini de 30 dies per tal de que els interessats puguin presentar les
al·legacions que considerin adients.

13.6.

Aprovació de la Liquidació del Pressupost de 2009.

ANTECEDENTS DE FET
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Atès l’expedient instruït per a la liquidació de despeses i ingressos del Pressupost
General de la Corporació per a l’exercici de 2009 i l’informe de la Intervenció General.
Atès el decret 783 S/2007, en virtut del qual l’Alcaldessa va delegar en la Junta de
Govern Local la competència per a l’aprovació de la liquidació del Pressupost.
FONAMENTS DE DRET
Ateses les regles 78 i següents de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la
qual s’aprova la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local, en relació amb els
articles 191 a 193 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i amb les Bases
d’Execució del Pressupost General.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de la Corporació de l’exercici de 2009,
segons el resum següent:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Drets reconeguts nets de l’exercici
Operacions Corrents
Altres Operacions no Financeres
Passius Financers

25.446.122,66 €
18.032.172,99 €
6.413.949,65 €
1.000.000,00 €

b) Obligacions reconegudes netes
Operacions Corrents
Altres Operacions no Financeres
Passius Financers

23.899.903,25 €
15.900.455,46 €
6.676.315,98 €
1.323.131,81 €

c) Resultat Pressupostari de l’exercici
Desviaments Positius finançament de l’exercici
Desviaments Negatius finançament de l’exercici
Despeses Finançades amb R.T.D.G.
Resultat Pressupostari ajustat

1.546.219,39 €
2.600.650,83 €
3.620.818,81 €
0,00 €
526.051,41 €

ROMANENT DE TRESORERIA
a) Fons líquids de tresoreria a fi de l’exercici

1.177.960,00 €

b) Deutors pendents de cobrament a 31.XII.2009

9.293.017,55 €

De l’exercici corrent

5.968.724,24 €
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D’exercicis tancats
D’altres operacions no pressupost
Ingressos pendents d’aplicació definitiva (-)
c) Creditors pendents de pagament a 31.XII.2009
De l’exercici corrent

3.246.751,29 €
128.802,18 €
51.260,16 €
4.918.753,18 €
3.983.422,85 €

D’exercicis tancats

225.060,92 €

D’altres operacions no pressupost.

718.457,10 €

Pagaments pendents d’aplicació definitiva (-)

8.187,69 €

d) Romanent de Tresoreria total

5.552.224,37 €

e) Saldos de dubtós cobrament (-)

1.357.429,53 €

f) Romanent de Tresoreria amb finançament afectat

4.873.316,78 €

g) Romanent de Tresoreria per a despeses generals

-678.521,78 €

Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació a la primera sessió que
es celebri.
Tercer.- Trametre còpia de la Liquidació a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya.
Quart.- Prendre el compromís, d’acord amb les previsions de l’informe de la
Intervenció, de destinar una part del possible Romanent per a despeses generals que
es puguin generar el 2010 i els anys següents a dotar econòmicament l’eventual
compliment de la sentència 00/7962/2008, de 24 de març de 2009, del a la devolució de
1.356.921,54 € a la mercantil ALCAMPO, S.A. per l’anul·lació de diverses liquidacions de
l’Impost obre Activitats Econòmiques (IAE) corresponent als anys 1994 a 2004.

13.7.

Pròrroga contracte de gestió del servei públic municipal del complex
esportiu municipal de Sant Quirze del Vallès

ANTECEDENTS
Amb data 23 de juny de 2004, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’empresa
Iniciatives per a la Gestió Esportiva, S.L. van signar un contracte de gestió del servei
pública municipal del Complex Esportiu Municipal de Sant Quirze del Vallès.
Donat que aquest contracte estableix en la seva clàusula tercera que el termini serà de
cinc anys, també “es podrà prorrogar expressament per anualitats, fins a un màxim de
deu anys”.
Iniciatives per a la Gestió Esportiva, S.L. ha presentat una sol·licitud amb data 28/05/10
núm. d’entrada 2010007791, en la qual demanen una pròrroga d’un any de gestió de
l’actual concessió administrativa.
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D’acord amb l’informe del servei d’Esports de data 31 de maig de 2010, del qual es
desprèn la conveniència de prorrogar l’esmentat contracte per un any.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Prorrogar el contracte de gestió del servei públic municipal del Complex Esportiu
Municipal de Sant Quirze del Vallès a Iniciatives per a la Gestió Esportiva, S.L.
(IGESPORT,S.L.), per una durada d’un any, amb finalització el 23 de juny de 2011, i
tindrà efectes des de la finalització del període anterior de vigència del contracte.
Segon.- Ratificar aquest acord pel Ple municipal.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.

13.8.

Aprovació programa Barraques 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.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, articles 58 i 59

DISPOSICIÓ
D’acord amb el que recull l’informe del servei de Joventut en el que es justifica la
conveniència d’aprovar la programació d’actes per les Barraques de 2010.
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la relació d’actes que constitueixen el programa de les Barraques (
vessant juvenil de la Festa Major) del municipi per a l’any 2010 i autoritzar l’execució de
les actuacions que es derivin de l’esmentat programa per part dels responsables tècnics.
Segon .- Aprovar el document comptable ADOFJ següent:
Tercer
ADOFJ a justificar Joventut

13.9.

Partida
5140 2300 2279900

Import
8.500 €

Pròrroga del contracte amb Igesport, SL del servei de monitors i
socorristes activitats esportives municipals i manteniment i cura piscina
les Fonts.
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ANTECEDENTS DE FET
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió del 4 de juny de 2007 va adjudicar el
contracte administratiu de prestació del servei de monitors i socorristes per a les activitats
esportives municipals i del servei de manteniment i cura de la piscina municipal de Les
Fonts a Iniciatives per a la Gestió Esportiva, S.L.
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió de 16 de juny de 2008 va acordar una
pròrroga al contracte administratiu esmentat, així com també en la sessió d’1 de juny de
2009, es va acorda la pròrroga del contracte esmentat per un altre any.
D’acord amb l’informe del servei d’Esports de data 14 de juny de 2010, del qual es
desprèn la conveniència de prorrogar l’esmentat contracte per un any, amb la revisió
d’activitats i preus que es detallen en l’informe.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Prorrogar per un any el contracte administratiu de prestació del servei de
monitors i socorristes per a les activitats esportives municipals i del servei de
manteniment i cura de la piscina municipal de les Fonts a Iniciatives per a la Gestió
Esportiva, S.L. (IGESPORT,S.L.), per un import de 56.953,83€, d’acord amb els
pressupostos que s’adjunten com annex.
Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització i compromís de despesa (AD) a
Iniciatives per a la Gestió Esportiva, S.L. per un import de 33.970,96€ amb càrrec a la
partida pressupostària 5150.3400.227.99.00 del pressupost vigent, i el document
comptable d’autorització i compromís de despesa per al pressupost de l’any 2011
(ADFUT) a Iniciatives per a la Gestió Esportiva, S.L. per un import de 22.982,87€.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.

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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