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

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

2010000024
Ordinària
20 de setembre de 2010
16:00
17:00

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

CIU
PSC
CIU
PSC
CIU
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARI
Josep González i Ballesteros.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu. Els assumptes sobrevinguts s’han inclòs a l’ordre del dia
també per acord unànime dels membres presents.

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 13 de setembre de
2010.
2. Acceptació subvenció concedida pel Consell Comarcal pel finançament del
servei d'atenció domiciliària realitzat en compliment de LAPAD.
ANTECEDENTS DE FET
Atès que el departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i el
Consell Comarcal del Vallès Occidental tenen un contracte programa pel període 20082011 per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social.
Atès que en data 22 de juliol amb número de registre de sortida 003604 el Consell
Comarcal ens va comunicar la subvenció atorgada al municipi de Sant Quirze del Vallès
en concepte de serveis d’ atenció domiciliària en compliment de la LAPAD.
Atès que en data 9 de setembre amb registre d’entrada 20100012048 arriba a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès la notificació del Consell Comarcal.
Atès que la subvenció corresponent per als Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès de l’exercici 2009 en concepte de serveis d’atenció domiciliària en
compliment de LAPAD, és de 12.686,75€.
Des de la unitat de Benestar social, que és on es gestionen els serveis d’atenció
domiciliària, s’accepta la subvenció concedida i es demana que s’imputi la subvenció a la
partida 5120 2330 2279901 Programa d’atenció a la Dependència.
Considerant l’informe de la tècnica de Benestar Social de data 10 de setembre de 2010.
Considerant l’informe favorable d’intervenció (D.R)
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció del Consell Comarcal del Vallès Occidental, per import
de 12.686,75€ per al finançament del servei d’atenció domiciliària realitzat en compliment
de la LAPAD.
Segon .- Incorporar l’import de 12.686,75€ a la partida de Programa d’atenció a la
Dependència 5120 2330 2279901 del pressupost 2010.
Tercer .- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental i al Servei
d’Economia i Finances de l’Ajuntament
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3. Acatament sentència recurs 311/2009, interposat per dades protegides i
altres, contra desestimació reposició impugnatòria instruments urbanístics El
Castellet
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acatar la sentència dictada en data 25 de maig de 2010, per part del Jutjat
contenciós administratiu 1 de Barcelona, que a la seva part dispositiva rebutja la causa
d’inadmissió al·legada per la representació de l’Ajuntament i estima parcialment el
recurs número 311/2009 interposat per dades protegides, dades protegides,
dades protegides, dades protegides, dades protegides i dades protegides contra
decret d’Alcaldia número 239-S/2009, d’1 d’abril, que desestimava el recurs de
reposició interposat per l’actora contra l’acord de la Junta de Govern Local de 15
d’octubre de 2008, relatiu a l’aprovació de dos convenis urbanístics i una donació
subscrits entre l’Ajuntament i la Junta de Compensació del sector dades protegides.
No efectua pronunciament sobre la imposició de costes processals.
Segon.- El compliment de la sentència suara indicada correspon al tinent d’alcalde
delegat de l’Àrea de Territori, Seguretat Ciutadana i Noves Tecnologies.

4. Inadmetre al·legacions i desestimar reclamació patrimonial expedient 114-10007
MOTIVACIÓ
En data 31 de març de 2010, el Sr. dades protegides va presentar escrit de reclamació
patrimonial pels danys soferts en vehicle de la seva propietat matrícula dades protegides
en data 24 de març de 2010, quan circulava per la dades protegides en el tram
comprès entre l’avinguda dades protegides i el carrer dades protegides, com a
conseqüència, segons manifesta el reclamant, de la col·lisió amb un dels pivots que
es troben situats longitudinalment a sobre de la calçada. Figura com a entrada al
número 2010004532 del registre general municipal.
Instruït l’expedient pel secretari municipal, de les actuacions practicades i dels informes
emesos per l’Àrea de Via Pública, Transports i Serveis Urbans i per la Unitat de la Policia
Local en dates 4 i 10 de juny de 2010, respectivament, es conclou que no queda provat
que el fet causant del resultat danyós sigui conseqüència del funcionament normal o
anormal dels serveis municipal. En concret, l’informe de l’enginyera de l’Àrea de Via
Pública, Transports i Serveis Urbans de 4 de juny d’enguany acredita que la instal·lació
de l’enllumenat de la via era correcte i l’informe de la Policia Local suara indicat fa esment
a que no consta als arxius informàtics de gestió policial cap mena d’intervenció que pugui
acreditar que es van produir els danys pels quals es reclama.
En data 20 de juliol de 2010, la representació del Sr. dades protegides presenta
al·legacions dins del tràmit d’audiència, que no desvirtuen les valoracions de judici
tècnic efectuades als informes de Via Pública i de la Policia Local suara indicats.
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L’asseguradora de l’Ajuntament, com a interessada en el procediment, aporta informe
datat a 21 de juliol de 2010 que conclou que no existeix nexe causal entre el dany
reclamat i el funcionament normal o anormal d’aquesta administració.
Mitjançant escrit segellat a l’Oficina de Correos y Telégrafos en data 8 de setembre de
2010 i registrat d’entrada a l’Ajuntament en data 9 de setembre d’enguany amb número
d’anotació 2010012011, el reclamant presenta al·legacions consistents en aportació de
prova testifical. Aquest escrit s’ha d’inadmetre per extemporani atès que són al·legacions
aportades un cop finalitzat el termini del tràmit d’audiència, de conformitat amb l’article 79
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).
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).
Considerant 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 suara indicada.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Inadmetre per extemporànies les al·legacions aportades pel Sr. dades protegides
a l’expedient de responsabilitat patrimonial número 114-10-007 mitjançant escrit
registrat a l’Ajuntament en data 9 de setembre de 2010, amb número d’anotació
2010012011, d’acord amb els arguments exposats a l’apartat motivació de la present
resolució.
Segon. Denegar la responsabilitat administrativa municipal reclamada pel Sr. dades
protegides, mitjançant instància registrada d’entrada amb data 31 de març de 2010, i
número d’anotació 2010004532. S’uneix a aquesta resolució còpia compulsada dels
informes de l’Àrea de Via Pública, Transports i Serveis Urbans i de la Unitat de la
Policia Local de 4 i 10 de juny de 2010, respectivament, i de l’informe de
l’asseguradora Zurich España Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A de 21 de juliol
de 2010, com a motivació de la decisió.
Tercer. Notificar aquesta resolució al reclamant i a l’asseguradora de l’Ajuntament.

5. Assumptes sobrevinguts

5.1.

Concessió de subvencions a entitats i associacions en matèria de
serveis a les persones

ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant proposta de 15 d’abril de 2010, es va aprovar per Junta de Govern Local les
Bases reguladores particulars de la convocatòria de subvencions a entitats i associacions
en matèria de serveis a les persones.
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L’objectiu d’aquestes bases particulars era la regulació de la concessió de subvencions,
dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, per a l’any 2010, a aquelles
entitats i/o particulars que duguin a terme activitats dins d’aquesta anualitat en l’àmbit de:
cultura, joventut, salut, cooperació, participació ciutadana, gent gran, esports i dona que
completin o supleixin el serveis de competència municipal en aquests àmbits o siguin
d’interès públic local segons s’explicita als programes establerts a les clàusules
específiques annexes.

Un cop transcorregut el termini de presentació de sol·licituds i d’acord amb el que
s’estableix a les bases, la comissió tècnica qualificadora, va elaborar l’informe sobre la
distribució dels imports.
FONAMENTS DE DRET
-

Bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions a entitats i
associacions en matèria de serveis a les persones.
Bases generals reguladores de la concessió de subvencions aprovades en sessió
plenària el 26 de maig de 1999.
Articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la concessió de subvencions a entitats i associacions en matèria de
serveis a les persones d’acord amb el següent detall:
1. Programa de suport per a entitats esportives locals (C – 01 -10)
ENTITAT
F.C. Sant Quirze
C. Handbol Sant Quirze
Sant Quirze Bàsquet Club
U.D. Les Fonts
C.Petanca Sant Quirze
C.Excursionista Sant Quirze
C.Atlètic Sant Joan
C.Escacs Sant Quirze
C. Tennis Taula Sant Quirze
TOTAL

IMPORT
17.123,82€
14.071,12€
11.657,91€
4.874,09€
3.257,92€
3.628,33€
2.581,74€
615,00€
1.277,70€
59.087,63€

2. Programa de suport per a esportistes locals (C – 02 – 10)
ESPORTISTA
Carme García i Frontons
Luis Abadías i Palacín

IMPORT
453,33 €
420,95 €
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Kevin Cortés Ros
Yvette Delgado Perera
Pilar Montolio Vázquez en representació de Marian Garcia Montolio
Pilar Montolio Vázquez en representació de Xavier Garcia Montolio
Salvador Reig Adren
Mª Jesús Pascual Delgado en representació de Judit Armingau Pascual
Ferran Casas Pendón
Jordi Oliver i Sinca
Ramon Lluis Vilaseca i Lladó en representació de Roger Vilaseca i Monforte
Rafael Moraño Montes en representació de Isaac Moraño Menes
Rafael Moraño Montes en representació de Samuel Moraño Menes
Montserrat Paños Martínez
Hermenegildo Martínez Pérez en representació de Daniel Martinez Otero
Hermenegildo Martínez Pérez en representació de Ruben Martinez Otero
Llorenç Esteve i Viñas en representació de Judit Esteve do Nascimento
TOTAL

194,28 €
323,81 €
323,81 €
259,05 €
259,05 €
388,57 €
323,81 €
420,95 €
518,04 €
259,05 €
259,05 €
323,81 €
420,95 €
388,57 €
323,81 €
5.860,89€

3. Programa de suport per a l’activitat i promoció de la cultural local (C – 03 –10)
ENTITAT
Sant Quirze Te Vida
Associació Cultural Cercle de Cultura
GIHSQ
Societat Coral Il.lustració artística
Associació de les Arts i les Lletres de SQ
Associació Grup Rialles de SQ
Associació cultural els Mandukos
Ateneu de Sant Quirze
Associació Cultural Bella Quirze Band
Associació cultural Els Fontins
Diables de Sant Quirze
TOTAL

IMPORT
2.800€
1.250€
2.200€
3.000€
2.250€
3.200€
2.300€
500€
2.000€
1.000€
1.500€
22.000€

4. Programa de suport per al foment i promoció de l’activitat veïnal ( C – 04 -10 )

ENTITAT
AV i Propietaris de les Fonts
AV les Fonts
AV Los Pisos
AV Los Rosales
AV Poble Sec
FAV
TOTAL

IMPORT
713,00€
1.210,00€
790,00€
1.172,00€
1.172,00€
943,00€
6.000€

5. Programa de suport per a activitats solidàries (C – 06 – 10)

ENTITAT
Ateneu del Mon
Acció Solidària Vallès
TOTAL

IMPORT
500 €
500 €
1.000 €
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6. Programa de suport per a activitats de salut (C – 07 – 10)

ENTITAT
AVAN
TOTAL

IMPORT
700€
700€

7. Programes i activitats per a gent gran (C – 08 – 10)
Les disposicions corresponents es van aprovar mitjançant decret 2010001901 de data
10 d’agost de 2010.
8. Programa de suport per al foment de l’igualtat (C – 09 – 10)
ENTITAT
Dones per Sant Quirze
TOTAL

IMPORT
600€
600€

Segon.- Aprovar els documents comptables de disposició i obligació de despesa fase D
de cada una de les entitats sol·licitants amb càrrec a les següents partides
pressupostàries:
CONCEPTE

PARTIDA

Subvencions a entitats esportives
Subvencions esportistes locals
Subvencions entitats culturals
Subvencions ONG solidàries
Subvencions entitats per activitats de salut
Subvencions entitats participació ciutadana
Subvencions entitats igualtat

5150 3400 479000
5150 3400 480000
5110 3340 480000
5133 2320 480000
5122 3130 480000
5130 2320 480000
5150 2300 480000

Un cop adoptat l’acord es tramitarà el 60% de l’import subvencionat per procedir al seu
pagament. En la mesura que tingui lloc la presentació dels justificants per part del
beneficiari, es procedirà a la tramitació del pagament de la resta del 40% que es durà a
terme en el termini màxim de 60 dies després de la presentació i sempre en funció del pla
de disposició de fons de l’Ajuntament.

5.2.

Adjudicació provisional contracte urbanització espai comprès entre
carrers Pep Ventura, Terranova i Av. Vallès (fase 1)

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer. Adjudicar provisionalment el contracte per a l’execució de les obres
d’urbanització de l’espai comprès entre els carrers Pep Ventura, Terranova i Av. del
Vallès (fase 1) en els termes de l’oferta amb què ha concorregut a la licitació, per un
import de 231.082,99€, dels quals, 195.833,04€ corresponen al preu del contracte i
35.249,95€ a l’impost sobre el valor afegit, a la raó social Construcciones A. Feu, SA,
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 9.791,65€.
Tercer. Aquest acte es motiva en la proposta elevada per la Mesa de licitació.
Quart. Notificar aquest acord als interessats.

5.3.

Adjudicació provisional obres d'urbanització espai comprès entre
carrers Pep Ventura, Terranova i Av. Vallès (fase 2)

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar provisionalment el contracte per a l’execució de les obres
d’urbanització de l’espai comprès entre els carrers Pep Ventura, Terranova i Av. del
Vallès (fase 2) en els termes de l’oferta amb què ha concorregut a la licitació, per un
import de 172.743,08€, dels quals, 146.392,44€ corresponen al preu del contracte i
26.350,64€ a l’impost sobre el valor afegit, a la raó social Construcciones A. Feu, SA,
d’acord amb la proposta presentada.
Segon. Requerir l’adjudicatari:
b) Que, en el termini de 8 dies naturals constitueixi a la Tresoreria municipal la
garantia definitiva per import de 7.319,62€.
Tercer. Aquest acte es motiva en la proposta elevada per la Mesa de licitació.
Quart. Notificar aquest 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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