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Assistents
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Edelmiro Balboa Blanco

CIU
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PRESIDENT
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SECRETARI
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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.

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 27 de setembre de
2010.
2. Revisió de preus pel servei de neteja i desinfecció dels centres d'ensenyament
municipals de Sant Quirze del Vallès a aplicar el període de 1 de gener de 2009
al 31 de març de 2009 - aprovació
ANTECEDENTS DE FET
Vista la petició de SELMAR, SA (registre entrada 2009003318, de data 10/03/2009), en
la que sol·licita l’aprovació del coeficient de revisió de preus del servei de neteja i
desinfecció dels centres d’ensenyament municipals de Sant Quirze del Vallès a aplicar el
període del 1 de gener de 2009 al 31 de març de 2009.
Atès que SELMAR, SA era adjudicatària de l’esmentat servei en l’època indicada, segons
contracte subscrit amb aquest ajuntament i signat en data 26/11/2004.
Atès que a la Junta de Govern Local de data 13/03/2009 va acordar adjudicar el contracte
pels serveis de neteja i desinfecció dels edificis i centres d’ensenyament municipals
l’empresa CLECE, SA, el qual es va formalitzar el 31/03/2009. I, per tant, SELMAR, SA
ja no presta el servei esmentat des del 31/03/2009.
Atès l’informe favorable dels serveis tècnics de l'Àrea de Via Pública, Transports i Serveis
Urbans.
Atès l’informe favorable de l’Interventor Municipal.

FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per la modernització del govern local; el RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; el
RD legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la llei Municipal i de Règim local de Catalunya; la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del sector públic.
De conformitat amb les atribucions delegades per la Resolució d'Alcaldia número 502S/2007, de 19 de juny, modificat pel Decret 783-S/2007, de 26 de setembre, pel Decret
761-S/2008, de 7 d’octubre, pel Decret 855-S/2008, de 3 de novembre, pel Decret 76S/2009, de 16 febrer de 2009, pel Decret 178-S/2009, de 17 de març, pel Decret
2010000058, de 21 de gener, i pel Decret 2010000238, de 17 de febrer.
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Vistos el preceptes legals citats i d’altres de pertinent aplicació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’increment del 1,4% aplicable al Servei de neteja i desinfecció dels
centres d’ensenyament municipals de Sant Quirze, a aplicar el període del 1 de gener de
2009 al 31 de març de 2009.
Segon.- Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de despesa a
l’empresa SELMAR, SA, corresponent als endarreriments calculats per la revisió de preus
esmentada, a la partida pressupostària 3015.9204.227000 i per import de 1.556,16 € (IVA
18% inclòs).
Tercer.- Notificar el present acord a SELMAR, SA i als Serveis Econòmics municipals.
3. Acceptació subvenció ECF/407/2009, per a la realització d'actuacions d'estalvi i
eficiència energètica en regim reglat, en el Marc del Pla d'acció de l'estratègia
d'estalvi i eficiència energètica
ANTECEDENTS DE FET
Atès que en data 28/09/2009 es va publicar al DOGC 5472 l’Ordre de l’Institut Català
d’Energia de la Generalitat de Catalunya ECF/407/2009, per la qual s’aproven les bases
reguladores per la concessió de les subvencions d’estalvi i eficiència energètica en regim
reglat, en el Marc del Pla d’acció de l’estratègia d’estalvi i eficiència energètica.
Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va acordar concórrer a l’esmentada
convocatòria (Decret 981-S/2009, de 06/11/2009) i va presentar en data 06/11/2009 les
sol·licituds pertinents , amb un total de 5.250,00 € sol·licitats per diferents conceptes:
•
•
•

Auditoria energètica de la Masia Can Barra
Auditoria energètica de l’Ajuntament
Auditoria energètica del Polisportiu Municipal

Atès que en data 11/08/2010 i registre d’entrada 201001110, 2010011112 i 201001113,
es van rebre notificacions de la resolució de la directora de l’ICAEN de data 9 de juliol de
2010, en les que indiquen que ens han concedit els ajuts següents dins la convocatòria
esmentada:
Exp. EER_A_568
Exp. EER_A_566
Exp. EER_A_567

1.500,00 €
2.250,00 €
1.500,00 €
5.250,00 €

Vist l’informe emés pels serveis tècnics municipals de l’Àrea de Via Pública, Transports i
Serveis Urbans.
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FONAMENTS DE DRET

D’acord amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per la modernització del govern local; el RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; el
RD legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la llei Municipal i de Règim local de Catalunya; la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del sector públic.
De conformitat amb les atribucions delegades per la Resolució d'Alcaldia número 502S/2007, de 19 de juny, modificat pel Decret 783-S/2007, de 26 de setembre, pel Decret
761-S/2008, de 7 d’octubre, pel Decret 855-S/2008, de 3 de novembre, pel Decret 76S/2009, de 16 febrer de 2009, pel Decret 178-S/2009, de 17 de març, pel Decret
2010000058, de 21 de gener, i pel Decret 2010000238, de 17 de febrer.
Vistos el preceptes legals citats i d’altres de pertinent aplicació.
DISPOSICIÓ

S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar, amb destinació a la realització de projectes d’estalvi i eficiència
energètica en regim reglat, en el Marc del Pla d’acció de l’estratègia d’estalvi i eficiència
energètica, les subvencions atorgades per l’ICAEN , per un import total del 5.250,00 €,
desglossats com segueix:
Exp. EER_A_568
Exp. EER_A_566
Exp. EER_A_567

1.500,00 €
2.250,00 €
1.500,00 €

Auditoria energètica de la Masia Can Barra
Auditoria energètica del Polisportiu
Auditoria energètica de l’Ajuntament

Segon.- Notificar la present resolució al Servei d’Economia i Finances, als efectes de
comptabilitzar el reconeixement de dret.
Tercer.- Sol·licitar als Serveis Econòmics municipals la modificació de crèdit corresponent
per tal d’incrementar el crèdit de la partida 3015.9203.2270600 Estudis i treballs tècnics
varis amb aquests 5.250,00 €, per tal d’atendre als compromisos i despeses derivats de
les activitats objecte de la subvenció.

4. Llicències d'obres majors. Exp. 26/2010: Reforma i ampliació d'habitatge
unifamiliar adossat i piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 28 d’abril de 2010, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2010006056) per a la reforma i
ampliació d’habitatge unifamiliar adossat i piscina emplaçat al carrer dades
protegides , núm. dades protegides, d’aquest municipi.
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2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 24 de maig 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 20 de setembre de 2010.
FONAMENTS DE DRET
Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 180.2 del Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, amb la incorporació
de les modificacions introduïdes pel Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de Mesures
Urgents en Matèria Urbanística, sent d’aplicació a aquest efecte l’article 79 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
ens locals.
L’article 179 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme estableix que estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en
els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació,
de construcció o d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es manifesta l’article
234 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
L’apartat 2.b) de l’article 179 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina que resten
subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i
les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions
i
instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de contenir
necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix l’article
180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme; l’article 3 del Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors a dades protegides per a la reforma i
ampliació d’habitatge unifamiliar adossat i piscina emplaçat al carrer dades protegides,
dades protegides, d’aquest municipi amb subjecció a les condicions tècniques que
consten a l’informe tècnic següents:
-

Caldrà 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 en suport informàtic.
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-

S’ha de presentar amb el projecte d’execució 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 ha d’alterar la perspectiva del paisatge instal·lant els panells seguint
sempre les pendents de la coberta amb la mateixa inclinació del 30 %, en el cas
de coberta inclinada.

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

201038558 / 0

Concessió de Plaques i patents

201038559 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

6266,26

201038560 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

2663,16

Setè .-

11,83

Notificar el present acord als interessats.

5. Llicència d'obra major. Exp. 15/2008 per a la construcció d'un edifici
plurifamiliar de 43 habitatges i aparcament
Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la mesa.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 23 de gener de 2008, COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, SL ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística amb registre d’entrada
número 2008001276, per la construcció edifici plurifamiliar de 43 habitatges i
aparcament emplaçat al carrer dades protegides cantonada amb el carrer
dades protegides, d’aquest municipi.
2. El dia 22 de març de 2010 , l’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable 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 24/09/2010.
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FONAMENTS DE DRET
Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 180.2 del Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, amb la incorporació
de les modificacions introduïdes pel Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de Mesures
Urgents en Matèria Urbanística, sent d’aplicació a aquest efecte l’article 79 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
ens locals.
L’article 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
El tinent d’alcalde delegat de l'Àrea de Territori, proposa a Junta de Govern Local que,
actuant per delegació de l’alcaldessa, de conformitat amb el cartipàs vigent, adopti l’acord
següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors a COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, SL
per a la construcció d’un edifici plurifamiliar de 43 habitatges i aparcament emplaçat al
carrer Clementina Arderiu, 6 cantonada amb el carrer Frederica Montseny (bloc A),
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.
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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

201038606 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

89.810,03 €

201038607 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

38.169,26 €

201038608 / 0

Concessió de plaques i patents

Setè .-

11,83 €

Notificar el present acord als interessats.

6. Acceptació de la subvenció per desenvolupar el programa d'adequació de les
urbanitzacions amb dèficits urbanístics
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 9 d’abril de 2010 es va sol·licitar, mitjançant decret del Tinent d’alcalde
número 2010000616, la subvenció del Fons per a la regularització d’urbanitzacions per
tal de formular i desenvolupar el programa d’adequació de les urbanitzacions amb
dèficit urbanístic convocada per l’any 2010 per la unitat d’actuació 6 Sotavia amb una
estimació dels costos de les accions a realitzar de 2.016.320,00 €.
2. En data 5 de juliol de 2010 el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya va notificar la resolució d’atorgament de la subvenció de
millora d’urbanitzacions “Sotavia UA.6” per un import de 241.320,00 € desglossada
pels anys 2010, 2011 i 2012 amb uns imports anuals de 56.064,24 €, 92.627,88 € i
92.627,88 €, respectivament.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb el que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local que la modifica.
PTO/81/2010, de 19 de febrer per la qual s’aproven les bases reguladores de els
subvencions destinades als ajuntaments de Catalunya per tal de formular i desenvolupar
el Programa d’adequació de les urbanitzacions amb dèficit urbanístic.
PTO/433/2010, de 19 de febrer de convocatòria per a l’any 2010 de subvenció als
ajuntaments de Catalunya per desenvolupar el Programa d’adequació de les
urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció de millora d’urbanitzacions “Sotavia UA.6” per un
import de 241.320,00 € desglossada pels anys 2010, 2011 i 2012 amb uns imports anuals
de 56.064,24 €, 92.627,88 € i 92.627,88 €, respectivament.
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Segon .- Notificar el present acord del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya.
7. Acceptació de la subvenció per promoure accions de sostenibilitat local 2010
de la Generalitat de Catalunya - Núm. Exp. SLB10095
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 17 de març de 2010, es va publicar al DOGC número 5589 la resolució
MAH/686/2010, de 26 de febrer, per la qual es convoquen subvencions per promoure
accions de sostenibilitat local per a l’any 2010.
2. Mitjançant decret del tinent d’alcalde delegat de data 15 d’abril de 2010 es va aprovar
la sol·licitud de la subvenció a la Generalitat de Catalunya – Departament de Medi
Ambient i Habitatge, per promoure accions de sostenibilitat local 2010 per la renovació
del vehicle dels serveis tècnics municipals amb criteri específic d’eficiència energètica
amb un pressupost total de 34.334,00 € i l’import de la subvenció de 25.750,50 €.
3. En data 12 d’agost de 2010, número de registre d’entrada 2010011143 la Generalitat
de Catalunya ha notificat la concessió de la subvenció per l’actuació Millora de
l’eficiència energètica per import de 25.750,50 € (núm. Exp. SLB10095).
FONAMENTS DE DRET
-

MAH/686/2010, de 26 de febrer, per la qual es convoquen subvencions per
promoure accions de sostenibilitat per a l’any 2010.

-

MAH/244/2008, de 15 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels
ajust destinats a promoure accions de sostenibilitat local.

-

Articles 92.4 i 93.a) del 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 .- Accepta la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya – Departament
de Medi Ambient i Habitatge, número d’expedient SLB10095 per l’actuació “Millora de
l’eficiència energètica” per import de 25.750,50 €.
Segon .- Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya – departament de
Medi Ambient i Habitatge.
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8. Aprovació convenis 2010 Cluster Salut i cluster alimentació del Projecte Pla d
Innovació de la Conca del Ripoll
ANTECEDENTS DE FET
1. Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, juntament amb els municipis de Sabadell,
Castellar del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Barberà i Polinyà porten a terme des
de l’any 2007 l’execució del projecte anomenat Pla d’Innovació de la Conca del Ripoll.
2. Que és d’interès comú pels municipis impulsors del Projecte, en el cas que ens ocupa
per Sant Quirze del Vallès, seguir donant suport a iniciatives per a la millora del teixit
empresarial
3. Que Sant Quirze del Vallès comparteix la voluntat de participar en accions que aportin
elements de millora i competitivitat a les empreses mitjançant una aposta per la
cooperació interterritorial com a factor que ha d’aportar eficiència en els resultats
d’aquest projecte i en el marc d’actuació.
FONAMENTS DE DRET
Llei 7/1985 reguladora de bases de règim local
Decret legislatiu i 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local
de Catalunya
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar els convenis 2010 del cluster de salut i el del cluster d’alimentació del
projecte del Pla d’Innovació de la Conca del Ripoll, que s’annexen a aquesta proposta.
Segon .-

Aprovar l’ADO de 9.000 Euros a favor de l’Ajuntament de Sabadell.

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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