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

2010000025
Ordinària
27 de setembre de 2010
16:05
16:30

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

CIU
PSC
CIU
PSC
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Àngels Ponsa i Roca

CIU

PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARI
Carme López García.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.

ADNSQ-03a

1/13

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 20 de setembre de
2010.
2. Adjudicació provisional contracte obres de millora al Casal d'Avis
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar provisionalment el contracte per a l’execució de les obres de millora de
l’edifici del Casal d’Avis, en els termes de l’oferta amb què ha concorregut a la licitació,
per un import de 40.000,00€, dels quals, 33.898,30€ corresponen al preu del contracte i
6.101,70€ a l’impost sobre el valor afegit, a la raó social Puccini Desygn, SL, d’acord amb
la proposta presentada.
Segon. Requerir l’adjudicatari:
a) Que, en el termini de 8 dies naturals constitueixi a la Tresoreria municipal la
garantia definitiva per import de 1.694,92 €.
b) Que, en el mateix termini, presenti certificats de trobar-se al corrent amb les
obligacions tributàries amb la Hisenda Pública i amb les de la Seguretat Social.
Tercer. Aquest acte es motiva en la proposta elevada per la Mesa de licitació.
Quart. Notificar aquest acord als interessats.

3. Adjudicació provisional contracte millora edifici dels vestidors de la piscina
municipal de les Fonts
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar provisionalment el contracte per a l’execució de les obres de de millora
dels vestidors de la piscina del barri de les Fonts, en els termes de l’oferta amb què ha
concorregut a la licitació, per un import de 101.724,14€, dels quals, 86.206,90€
corresponen al preu del contracte i 15.517,24€ a l’impost sobre el valor afegit, a la raó
social Frank Font Construcciones, SA, d’acord amb la proposta presentada.
Segon. Requerir l’adjudicatari:
c) Que, en el termini de 8 dies naturals constitueixi a la Tresoreria municipal la
garantia definitiva per import de 4.310,35€.
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d) Que, en el mateix termini, presenti certificats de trobar-se al corrent amb les
obligacions tributàries amb la Hisenda Pública i amb les de la Seguretat Social.
Tercer. Aquest acte es motiva en la proposta elevada per la Mesa de licitació.
Quart. Notificar aquest acord als interessats.

4. Adjudicació provisional contracte d'obres de reparació del col·lector d'aigües
residuals de Can Pallars.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar provisionalment el contracte per a l’execució de les obres de reparació
del col·lector d’aigües residuals de Can Pallars, en els termes de l’oferta amb què ha
concorregut a la licitació, per un import de 101.723,85€, dels quals, 86.206,65€
corresponen al preu del contracte i 15.517,20€ a l’impost sobre el valor afegit, a la raó
social Frank Font Construcciones, SA, d’acord amb la proposta presentada.
Segon. Requerir l’adjudicatari:
e) Que, en el termini de 8 dies naturals constitueixi a la Tresoreria municipal la
garantia definitiva per import de 4.310,33€.
f)

Que, en el mateix termini, presenti certificats de trobar-se al corrent amb les
obligacions tributàries amb la Hisenda Pública i amb les de la Seguretat Social.

Tercer. Aquest acte es motiva en la proposta elevada per la Mesa de licitació.
Quart. Notificar aquest acord als interessats.

5. Adjudicació provisional contracte obres de millora als centres educatius
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar provisionalment el contracte per a l’execució de les obres de millora als
centres educatius, en els termes de l’oferta amb què ha concorregut a la licitació, per un
import de per un import de 142.413,79€, dels quals, 120.689,65€ corresponen al preu del
contracte i 21.724,14€ a l’impost sobre el valor afegit, a la raó social Frank Font
Construcciones, SA, d’acord amb la proposta presentada.
Segon. Requerir l’adjudicatari:
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g) Que, en el termini de 8 dies naturals constitueixi a la Tresoreria municipal la
garantia definitiva per import de 6.034,48€.
h) Que, en el mateix termini, presenti certificats de trobar-se al corrent amb les
obligacions tributàries amb la Hisenda Pública i amb les de la Seguretat Social.
Tercer. Aquest acte es motiva en la proposta elevada per la Mesa de licitació.
Quart. Notificar aquest acord als interessats.

6. Adjudicació provisional contracte obres de millora de l'eficiència energètica a la
Biblioteca Municipal
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar provisionalment el contracte per a l’execució de les obres de millora de
l’eficiència energètica de l’edifici de la Biblioteca Municipal, en els termes de l’oferta amb
què ha concorregut a la licitació, per un import de 60.000,00€, dels quals, 50.847,46€
corresponen al preu del contracte i 9.152,54€ a l’impost sobre el valor afegit, a la raó
social Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA, d’acord amb la proposta
presentada.
Segon. Requerir l’adjudicatari:
i)

Que, en el termini de 8 dies naturals constitueixi a la Tresoreria municipal la
garantia definitiva per import de 2.542,37 €.

Tercer. Aquest acte es motiva en la proposta elevada per la Mesa de licitació.
Quart. Notificar aquest acord als interessats.

7. Adjudicació provisional contracte per a la millora de l'eficiència energètica de
l'enllumenat públic
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar provisionalment el contracte per a l’execució de les obres de millora de
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, en els termes de l’oferta amb què ha
concorregut a la licitació, per un import de 440.000,00€, dels quals, 372.881,36€
corresponen al preu del contracte i 67.118,64€ a l’impost sobre el valor afegit, a la raó
social Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA, d’acord amb la proposta
presentada.
Segon. Requerir l’adjudicatari:
j)

Que, en el termini de 8 dies naturals constitueixi a la Tresoreria municipal la
garantia definitiva per import de 18.644,07 €.

k) Que en el termini de 8 dies naturals faci el pagament a la Tresoreria municipal, de
les despeses de publicitat de la licitació, per import de 270,76€.
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Tercer. Aquest acte es motiva en la proposta elevada per la Mesa de licitació.
Quart. Notificar aquest acord als interessats.

8. Adjudicació provisional contracte obres millora mobilitat sostenible entre el
Parc de Can Feliu i l'estació dels FGC
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar provisionalment el contracte per a la millora de la mobilitat entre el Parc
de Can Feliu i l'estació dels FGC, a l'empresa:
COIR, SA
C. Suïssa, 33, nau 1, Polígon Montigalà
08917 Badalona
per un import de 252.520,00€, dels quals, 214.000,00€ corresponen al preu del contracte
i 38.520,00€ a l’impost sobre el valor afegit, d’acord amb l’oferta presentada per
l’esmentat licitador i en els termes i requisits previstos al plec de clàusules administratives
particulars aprovat per l’Ajuntament.
Segon. Requerir l’adjudicatari:
a) Que en el termini de 8 dies naturals constitueixi a la Tresoreria municipal la
garantia definitiva per import de 10.700,00€.
b) Que en el termini de 8 dies naturals faci el pagament a la Tresoreria municipal, de
les despeses de publicitat de la licitació, per import de 673,74€.
Tercer. Motivar aquest acte en la proposta elevada per la Mesa de licitació.
Quart. Notificar aquest acord als interessats.

9. Adjudicació provisional contracte obres d'adequació del gimnàs municipal i de
la ventilació dels vestidors de la piscina de Can Casablancas
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar provisionalment el contracte d'obres per a l'adequació del gimnàs
municipal i la de la ventilació dels vestidors de la piscina municipal, a l'empresa:
UTE Maheco-Climaespais
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C. Santa Anna, 44
08290 Cerdanyola del Vallès
en els termes següents:
per un import de 445.000,00€, dels quals, 377.118,64€ corresponen al preu del
contracte i 67.881,36€ a l’impost sobre el valor afegit, d’acord amb l’oferta presentada
per l’esmentat licitador i en els termes i requisits previstos al plec de clàusules
administratives particulars aprovat per l’Ajuntament.
Segon. Requerir l’adjudicatari:
a) Que en el termini de 8 dies naturals constitueixi a la Tresoreria municipal la
garantia definitiva per import de 18.855,93€.
b) Que en el termini de 8 dies naturals faci el pagament a la Tresoreria municipal, de
les despeses de publicitat de la licitació, per import de 679,82€.
Tercer. Motivar aquest acte en la proposta elevada per la Mesa de licitació.
Quart. Notificar aquest acord als interessats.

10. Adjudicació provisional contracte manteniment parcs, jardins i arbrat viari.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar provisionalment el contracte administratiu del servei de manteniment
dels parcs i jardins municipals i de l'arbrat viari, LOTS 1 i 2, a les empreses següents:
LOT 1.
Parcs i Jardins Catalunya, SL
Camí Can Xercavins
Finca Can Xercavins
08191 Rubí
per un import de 159.815,90€, dels quals, 135.437,20€ corresponen al preu del
contracte i 24.378,70€ a l’impost sobre el valor afegit, d’acord amb l’oferta presentada
per l’esmentat licitador i en els termes i requisits previstos al plec de clàusules
administratives particulars aprovat per l’Ajuntament.
LOT 2.
Jordi l’Espígol Jardiner, SL
C. del Berguedà, cantonada Priorat, núm. 12, nau 1
08192 Sant Quirze del Vallès
per un import de 138.763,34€, dels quals, 117.596,05€ corresponen al preu del
contracte i 21.167,29€ a l’impost sobre el valor afegit, d’acord amb l’oferta presentada
per l’esmentat licitador i en els termes i requisits previstos al plec de clàusules
administratives particulars aprovat per l’Ajuntament.
Segon. Requerir Parcs i Jardins Catalunya, SL, adjudicatari del LOT 1:
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1. Que en el termini de 15 dies naturals constitueixi a la Tresoreria municipal la
garantia definitiva per import de 6.771,86€.
2. Que en el termini de 15 dies naturals faci el pagament a la Tresoreria municipal,
de les despeses de publicitat de la licitació, per import de 466,16€.
Tercer. Requerir Jordi l’Espígol Jardiner, SL, adjudicatari del LOT 2:
1. Que en el termini de 15 dies naturals constitueixi a la Tresoreria municipal la
garantia definitiva per import de 5.879,80€.
2. Que en el termini de 15 dies naturals faci el pagament a la Tresoreria municipal,
de les despeses de publicitat de la licitació, per import de 466,15€.
3. Que, en el mateix termini, presenti certificats de trobar-se al corrent amb les
obligacions tributàries amb la Hisenda Pública i amb les de la Seguretat Social.
Quart. Motivar aquest acte en la proposta elevada per la Mesa de licitació.
Cinquè. Notificar aquests acords als interessats.

11. Acatament sentència recurs contenciós 299/2008 BY, interposat per Antonio
Alfredo Sancho Bonfil
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acatar la sentència dictada en data 4 de juny de 2010, per part del Jutjat
contenciós administratiu 14 de Barcelona, que a la seva part dispositiva desestima el
recurs número 299/2008 interposat per Antonio Alfredo Sancho Bonfil, contra la resolució
d’Alcaldia número 365-S/2008, de 5 de maig de 2008, per la qual s’ordenava al recorrent
que amb efectes immediats deixés d’exercir funcions de direcció de l’Àrea de Territori. La
sentència no imposa costes processals.

12. Aprovar l'abonament del 60 % de les subvencions concedides 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.
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
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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.
En data 16 de setembre de 2010 es va aprovar per Junta de Govern Local l’autorització i
disposició de la despesa per la concessió de subvencions a entitats i associacions en
matèria de serveis a les persones

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 els documents comptables de disposició i obligació de despesa fase
O de cada una de les entitats sol·licitants 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
10.274,29 €
8.442,67 €
6.994,75 €
2.924,45 €
1.954,75 €
2.177,00 €
1.549,04 €
369,00 €
766,62 €
35.452,58 €

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

IMPORT
272,00 €

Luis Abadías i Palacín

252,57 €

Kevin Cortés Ros

116,57 €

Yvette Delgado Perera
194,29 €
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Pilar Montolio Vázquez en representació de Marian Garcia Montolio

194,29 €

Pilar Montolio Vázquez en representació de Xavier Garcia Montolio

155,43 €

Salvador Reig Adren

155,43 €

Mª Jesús Pascual Delgado en representació de Judit Armingau Pascual

233,14 €

Ferran Casas Pendón

194,29 €

Jordi Oliver i Sinca

252,57 €

Ramon Lluis Vilaseca i Lladó en representació de Roger Vilaseca i Monforte

310,82 €

Rafael Moraño Montes en representació de Isaac Moraño Menes

155,43 €

Rafael Moraño Montes en representació de Samuel Moraño Menes

155,43 €

Montserrat Paños Martínez

194,29 €

Hermenegildo Martínez Pérez en representació de Daniel Martinez Otero

252,57 €

Hermenegildo Martínez Pérez en representació de Ruben Martinez Otero

233,14 €

Llorenç Esteve i Viñas en representació de Judit Esteve do Nascimento

194,29 €
3.516,53 €

TOTAL

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
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
1.680 €
750 €
1.320 €
1.350 €
1.920 €
1.380 €
300 €
1.200 €
600 €
900 €
11.400 €

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
427,80 €
726,00 €
474,00 €
703,20 €
703,20 €
565,80 €
3.600 €
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5. Programa de suport per a activitats solidàries (C – 06 – 10)

ENTITAT
Ateneu del Mon
Acció Solidària Vallès
TOTAL

IMPORT
300 €
300 €
600 €

6. Programa de suport per a activitats de salut (C – 07 – 10)
ENTITAT
AVAN
TOTAL

IMPORT
420€
420€

7. Programes i activitats per a gent gran (C – 08 – 10)
ENTITAT
La Llar de la Gent Gran les Fonts
Aula per la Gent Gran
Casal d’Avis

IMPORT
819 €
1.245 €
1.536 €
3.600 €

8. Programa de suport per al foment de l’igualtat (C – 09 – 10)
ENTITAT
Dones per Sant Quirze
TOTAL

IMPORT
360€
360€

Segon.- Un cop adoptat aquest acord sobre l’abonament del 60 % dels ajuts, 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.

13. Aprovació d'assignació d'ajuts a projectes de cooperació promoguts per les
ONG's i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès exercici 2010
ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern Local en sessió de data 1 de febrer de 2010, va aprovar les Bases
particulars reguladores de la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al
desenvolupament. Aquestes bases defineixen el conjunt de condicions i el procediment a
seguir per la sol·licitud, l’admissió i avaluació, la concessió, el pagament i la justificació
dels ajuts que atorgui l’Ajuntament per a projectes de cooperació al desenvolupament i
les campanyes de sensibilització promoguts per ONG i entitats solidàries de Sant Quirze
del Vallès.
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D’acord amb la Base segona, de les esmentades Bases: podran sol·licitar els ajuts
previstos en aquestes bases qualsevol de les entitats i associacions sense ànim de lucre,
legalment constituïdes, inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions ciutadanes
sempre que es reflecteixi en els seus estatus i que tinguin entre els seus objectius la
realització d’activitats de cooperació i projectes orientats a la cooperació per al
desenvolupament integral dels països en vies de desenvolupament, el foment de la
solidaritat entre pobles o l’ajut humanitari en l’àmbit internacional.
Vist que el termini per presentar les sol·licituds per beneficiar-se d’aquest ajut va finalitzar
el passat dia 31 de març de 2010 a les 22 hores.
D’acord a la proposta tècnica de distribució i assignació de recursos feta per part de la
Regidoria de Cooperació al desenvolupament.
Vista l’acta de data 15 de juny de 2010, de la Mesa de solidaritat en la que proposa a la
Junta de Govern Local, subvencionar a les entitats solidàries que van presentar els
projectes i que reunien els requisits establerts a les bases, per tal de procedir a la seva
aprovació i aplicació.
FONAMENTS DE DRET
-

-

Bases particulars reguladores de la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al
desenvolupament aprovades en sessió de Junta de Govern Local de 1 de febrer de
2010.
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 d’acord amb el següent detall:

PROJECTE

Nº DE REGISTRE

IMPORT DE L’AJUT

Ateneu del Món

2010004426

13.550 €

Ateneu del Món

2010004427

12.643 €

Fundació Privada Quetzal

2010004488

9.000 €

Acció Solidària del Vallès

2010004538-1

23.800 €

Acció Solidària del Vallès

2010004538-2

20.000 €
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Segon.- Aprovar els documents comptables de disposició i obligació de despesa fase,
DO, dels projectes descrits en el punt primer, amb càrrec a la partida 5133 2320
4800000.
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades.

14. Assumptes sobrevinguts

14.1.

Resolució de les al·legacions al projecte de desplegament d'una xarxa
troncal de telecomunicacions, 6 zones de WIFI gratuït i una plataforma
de correu electrònic ciutadà.

ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local, en la sessió extraordinària i urgent, que va tenir lloc el dia 3
de setembre de 2010 va acordar aprovar inicialment, per el procediment d’urgència, el
projecte de desplegament d’una xarxa troncal de telecomunicacions, 6 zones de WIFI
gratuït i una plataforma de correu electrònic ciutadà, representant un cost de
211.000,00 € amb l’IVA inclòs.
2. En data 6 de setembre de 2010 va sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i es va sotmetre a informació pública durant un termini de quinze dies.
3. En data 16 de setembre de 2010 amb número de registre d’entrada 2010012513 la
Federació d’Associacions de veïns de Sant Quirze del Vallès va entrar un escrit
formulant al·legacions al projecte.
4. Considerant l’informe del Cap d’Àrea de Territori i la TAC de Territori de data 21 de
setembre de 2010.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.

-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, amb la
incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Desestimar les al·legacions presentades per la Federació d’Associacions de
veïns de Sant Quirze del Vallès de data 16 de setembre de 2010, número de registre
d’entrada 2010012513, en base al l’informe del Cap d’Àrea de Territori i la TAC de
Territori de data 21 de setembre de 2010.
Segon .- Aprovar definitivament el projecte de desplegament d’una xarxa troncal de
telecomunicacions, 6 zones de WIFI gratuït i una plataforma de correu electrònic ciutadà
redactat per l’enginyer Superior d’informàtica municipal Alfons Amate Cozar, representant
un cost de 211.000,00 € amb l’IVA inclòs.
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Tercer .- Notificar el present acord a la Federació d’Associacions de Veïns de Sant
Quirze del Vallès.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Carme López García, secretària accidental 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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