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Cap
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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 22 de novembre de
2010.
2. Resolució estimatòria reclamació patrimonial expedient 114-09-003
ANTECEDENTS DE FET
En data 10 de febrer de 2009 i mitjançant instància registrada d’entrada amb el número
d’anotació 2009002060, els Srs. dades protegides i la Sra. dades protegides, van
presentar reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys físics soferts pel
menor dades protegides, al qual representen, com a conseqüència de la caiguda d’un
tub de PVC a dades protegides, a l’alçada de dades protegides durant la cel·lebració
d’un acte de la Festa Major en data dades protegides de dades protegides de dades
protegides.
FONAMENTS DE DRET
Atès l’article 13 i següents del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, i l’article 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, entre d’altre legislació aplicable.
Atès que la Direcció General d’Administració Local ha comunicat a l’Ajuntament que, de
conformitat amb l’article 3 a) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica
Assessora, no correspon dictaminar preceptivament a aquesta Comissió sobre les
reclamacions de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques d’import
inferior a 50.000,00 euros.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Estimar la reclamació patrimonial interposada pels senyors dades protegides i la
Sra. dades protegides, en representació del menor dades protegides, en data 10 de
febrer de 2009, mitjançant escrit amb número d’anotació 2009002060, atès que hi
concorren els elements que configuren el naixement de la responsabilitat
d’aquesta Administració.
Segon.- Declarar que la quantia total de la indemnització a abonar al reclamant ascendeix
a 34.002,65 euros, segons la valoració efectuada per la secretària accidental mitjançant
informe de data 17 de novembre de 2010, que s’uneix com a motivació d’aquesta
resolució.
Tercer.- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació de
la despesa a favor dels Srs. dades protegides i la Sra. dades protegides, en
representació del menor dades protegides amb càrrec a la partida 1200 9200
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2260401 del pressupost vigent per import de 600,00 € en concepte de franquícia a
abonar per l’Ajuntament segons contracte d’assegurança en vigor.
Quart. Notificar aquesta resolució a la reclamant i a la companyia asseguradora de
l’Ajuntament.

3. Acceptació subvenció de la Diputació de Barcelona per al finançament dels
serveis socials bàsics
ANTECEDENTS DE FET
Atès que en data 27 d’ abril de 2010 amb número de registre 2010002185, la Unitat de
Benestar social del municipi de Sant Quirze del Vallès va presentar sol·licitud per a
beneficiar-se de la cartera de serveis 2010 de la Diputació de Barcelona;
Atès que tots els ajuntaments de la província de Barcelona tenen garantida una dotació
econòmica destinada al suport de serveis socials bàsics;
Atès que aquests ajuts s’ estableixen en funció del tram poblacional corresponent al
municipi i que la ràtio establerta és d’ 1,00 euros per habitant per als ajuntaments de
municipis d’ entre 10.000 i 20.000 habitants;
Considerant l’informe de la Tècnica de Benestar Social de data 1 de desembre de 2010.
Considerant l’informe favorable d’intervenció (D.R)
FONAMENTS DE DRET
•
•

Llei 38/2003 General de Subvencions.
Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials, concretament en el títol III –
Règim competencial i organitzatiu-, art 32 quan parla de les competències dels
ens locals supramunicipals.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona, per import de 18.462 €
per al finançament dels serveis socials bàsics de Sant Quirze del Vallès.

4. Acceptació subvenció de la Diputació de Barcelona per al finançament dels
serveis socials d' atenció domiciliària
ANTECEDENTS DE FET
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Atès que en data 27 d’ abril de 2010 amb número de registre 2010002185, la Unitat de
Benestar social del municipi de Sant Quirze del Vallès va presentar sol·licitud per a
beneficiar-se de la cartera de serveis 2010 de la Diputació de Barcelona;
Atès que tots els ajuntaments adherits a la Xarxa Local de Serveis d' Atenció Domiciliària
tenen garantida una dotació econòmica destinada al suport dels serveis locals d' atenció
domiciliària. Aquesta aportació s 'estableix tenint en compte els habitants dels municipis
segons el padró amb data 1 de gener de 2008;
Atès que les ràtios establertes són les següents: 8,25 euros per habitant major de 65
anys per als ajuntaments de municipis de 10.000 a 20.000 habitants
Considerant l’informe de la Tècnica de Benestar Social de data 1 de desembre de 2010.
Considerant l’informe favorable d’intervenció (D.R)
FONAMENTS DE DRET
•
•

Llei 38/2003 General de Subvencions.
Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials, concretament en el títol III –
Règim competencial i organitzatiu-, art 32 quan parla de les competències dels
ens locals supramunicipals.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona, per import de 13.323,75
€ per al finançament dels serveis socials d’ atenció domiciliària de Sant Quirze del Vallès.

5. Aprovació de les bases reguladores del Premi Dona de Sant Quirze 2011
ANTECEDENTS DE FET
Atès que des de l´any 2007, l´Ajuntament de Sant Quirze del Vallès organitza anualment
el Premi Dona de Sant Quirze com a acte institucional commemoratiu del 8 de març, Dia
internacional de les Dones, amb l’objectiu d’atorgar reconeixement a la contribució de les
dones del municipi a la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits.
Atès que el passat 30 de novembre es va reunir la Comissió del premi Dona de Sant
Quirze, constituïda per un representant de cadascun dels cinc grups polítics, per tal de
recollir propostes de modificació de les bases per a la seva aprovació i el calendari
corresponent.
Atès que, tal i com es recull a l’acta de la reunió del dia 30 de novembre, aquesta
Comissió va proposar l’aprovació de les Bases reguladores el premi Dona de Sant Quirze
2011.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar les bases reguladores del Premi Dona de Sant Quirze 2011
següents:
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BASES REGULADORES DEL PREMI DONA DE SANT QUIRZE
Art. 1. Aquestes bases tenen per objecte la regulació del premi DONA DE SANT QUIRZE
que concedirà, anualment, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès com a reconeixement
públic a una dona del municipi.
Art. 2. El reconeixement DONA DE SANT QUIRZE té caràcter exclusivament honorífic,
per la qual cosa no atorga cap dret de caire administratiu o econòmic.
SOBRE EL PREMI DONA DE SANT QUIRZE
Art. 3. El premi DONA DE SANT QUIRZE s’atorga amb caràcter individual a una dona
resident o que hagi desenvolupat en el poble, activitats que impulsi el paper de la dona en
qualsevol àmbit social, cultural, polític, laboral, educatiu, esportiu, d’investigació o que
hagi contribuït en la defensa de la igualtat entre gèneres, i que sigui susceptible d’un
reconeixement públic.
Art.4. El premi DONA DE SANT QUIRZE correspon a una reproducció en miniatura, de
mides 28.5 cm, de resina amb peu de marbre, de l’obra realitzada per l’artista local
Jaume Cases, anomenada Dona, situada al parc de les Morisques d’aquest municipi.
A l’escultura es gravarà la següent inscripció:
“Dona de Sant Quirze 2010”
Atorgada a (nom de la premiada)
(Logotip de l’Ajuntament)
DE LA PROPOSTA I CONCESSIÓ DEL PREMI DONA DE SANT QUIRZE
Art. 5. Per a la concessió del premi és necessari que s’instrueixi l’oportú expedient, en el
qual s’acrediti els mèrits i circumstàncies de la dona que es pretengui reconèixer.
Art. 6. L’expedient s’incoarà per iniciativa: de la Presidència; d’una proposició firmada per
la tercera part dels membres que integren la Corporació Municipal; d’una sol·licitud
d’entitats o institucions locals inscrites al Registre municipal d’Entitats, o per instància
subscrita, si més no, per cent residents del municipi.
En qualsevol dels supòsits, la proposta haurà d’anar acompanyada d’una valoració
raonada. (Annex 1)
Art. 7. En tots els casos, la comissió seleccionadora estarà formada:
President/a:
• Il·lustríssima Alcaldessa
Vocals:
• Regidor/a d’Igualtat
• Una persona representant de cada grup municipal existent

5/15

•

Una persona representant de cada grup de dones inscrites en el Registre
Municipal.

Secretari/a:
• Tècnic/a d’Igualtat
Aquesta Comissió estudiarà les propostes presentades, i n’elevarà la seleccionada al Ple
de la Corporació per a la seva resolució.
En la puntuació cal tenir en compte:
1
Mèrits de la premiada
• Representativitat (3 punts)
• Implicació social (4punts)
• Coneixement de la persona representada (4 punts)
• Repercussió de la seva tasca al municipi (3 punts)
2

Explicació raonada de l’entitat

La puntuació màxima serà de 14 punts.
Art. 8. El lliurament del premi DONA DE SANT QUIRZE es farà en el decurs d’un acte
públic convocat en el marc de la celebració del Dia internacional de les Dones.
L’acte es celebrarà a un espai adequat per a aquest esdeveniment, amb assistència
d’aquelles autoritats i representacions que s’estimin convenients, ateses les
circumstàncies de cada cas.
Art. 9. Si la persona guardonada modifica tan profundament la seva conducta que els
seus actes posteriors la fan indigna de figurar entre les premiades, la Corporació pot
revocar l’acte de concessió, amb la instrucció prèvia d’un expedient, que tindrà les
mateixes característiques i garanties que per l’atorgament del premi.
Segon .-

Publicar les presents Bases al tauler d’anuncis i a la web municipal.

6. Extinció del conveni entre l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l'escola
Pilarín Bayés per a l'ús públic de la biblioteca escolar
ANTECEDENTS DE FET
El 7 de febrer l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i la direcció de l’escola Pilarin Bayés
varen signar un conveni per obrir dues hores a l’ús públic la Biblioteca del centre escolar,
en horari de 16.30 a 18.30 hores.
La previsió a l’octubre de 2010 de l’obertura del Centre Cívic Torre Julià a Les Fonts de
Sant Quirze i la dotació en el mateix d’un espai d’informàtica i documentació, ha propiciat
que l’escola recuperi, des del començament d’aquest curs 2010-2011, al mes de
setembre, l’ ús exclusiu de la biblioteca del centre. Fet que fa innecessari la vigència del
conveni.
Considerant l’informe del tècnic d’educació de data 22 de novembre de 2010,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Aprovar l’extinció del conveni entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i
l’escola Pilarin Bayés per l’ús públic de la biblioteca escolar.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Sra. Ester Cardona, directora de l’escola Pilarin
Bayés i als Serveis Esconòmics de l’Ajuntament.

7. Pla de Seguretat i Salut del projecte d'arranjament dels paviments del Parc de
Can Feliu - aprovació
FONAMENTS DE FET
Atès que en data 12 de novembre de 2010, mitjançant Decret d’alcaldia 2010002536, per
avocació, es va aprovar la memòria tècnica valorada de les obres d’arranjament dels
paviments del Parc de Can Feliu, i l’Estudi bàsic de seguretat i salut corresponent.
Atès que en data 22 de novembre de 2010, mitjançant Decret d’alcaldia 2010002615, es
va aprovar l’adjudicació i el document comptable inherent a la contractació de les obres
d’arranjament dels paviments del Parc de Can Feliu.
Vist el Pla de Seguretat i Salut del projecte d’arranjament dels paviments del Parc de Can
Feliu, redactat per Transports i Excavacions Ribera, SA.
Atès el que estableix l’article 7 apartat 2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, el
qual textualment diu el següent:
“El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel
coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra.
En el cas d’obres de les Administracions públiques, el pla, amb el corresponent informe
del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, s’elevarà per a
la seva aprovació a l’Administració pública que hagi adjudicat l’obra.”
Vist l’informe favorable del coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase
d’execució de les obres en relació a l’esmentat Pla de Seguretat i Salut.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que estableix el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
D’acord amb el que estableix l’article 23.4 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,
l’article 43 del RD 2568/1986, de 26 de novembre; els articles 53.1 i 56 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei Municipal i de
Règim local de Catalunya, i de conformitat amb les atribucions delegades en aquesta
Junta de Govern Local per la Resolució d'Alcaldia número 502-S/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, i pel Decret 178-S/2009, de 17 de
març.

7/15

Vistos els preceptes legals citats i altres de pertinents aplicació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres del projecte d’arranjament dels
paviments del Parc de Can Feliu.
Segon.- Notificar la present resolució al Coordinador de Seguretat i Salut de les
obres esmentades, el Sr. dades protegides, i als interessats.

8. Aprovació de les quotes urbanístiques derivades de la modificació del projecte
de reparcel·lació del Pla Parcial de l'Àmbit de dades protegides- Finca dades
protegides
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 15 de desembre de 1999 va ser aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona el Pla Parcial de dades protegides ( publicat al
DOGC de 17.07.2000) i, en data 28 de novembre de 2003, la Comissió de
Govern de l’Ajuntament de Sant del Vallès va aprovar definitivament el projecte de
reparcel·lació de l’àmbit del Pla Parcial de dades protegides.
2. Amb data 12 de maig de 2005, la Sra. dades protegides va presentar sol·licitud on
posava de manifest que era propietària de la finca situada a l’Urbanització
dades protegides, en virtut de l’escriptura de compra – venda atorgada en data 16
de gener de 1980 pel notari de Sabadell, Sr. dades protegides. D’acord amb
la descripció, corresponent a una part de la finca aportada número dades
protegides, que era considerada pel Projecte de Reparcel·lació com una resta de la
finca dades protegides.
3. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió ordinària, que va tenir lloc el dia
15 de gener de 2007 va aprovar inicialment el Projecte de Modificació del Projecte de
Reparcel·lació de dades protegides, amb l’objecte d’incorporar la nova finca aportada,
número dades protegides, propietat de la senyora dades protegides i reajustar els
drets i superfícies que se’n deriven de dita operació en relació amb les parcel·les
resultants del Projecte de Reparcel·lació de dades protegides identificades com
dades protegides i dades protegides, propietat dels senyors dades protegides,
dades protegides, dades protegides i dades protegides.
4. En data 10 d’octubre de 2010, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va aprovar
definitivament la modificació puntual del projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial de
l’àmbit de dades protegides.
5. En data 28 de desembre de 2007 la senyora dades protegides va interposar
recurs contenciós administratiu número 712/2007 contra la resolució de data 10
d’octubre de 2010.
6. En data 13 de maig de 2010 amb número de registre d’entrada 2010007037 es rep
notificació de la sentencia número 92/2010 per la qual es desestima el recurs
contenciós – administratiu.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Anul·lar la liquidació número 200600626 en concepte de 3a quota urbanística
del sector dades protegides de la totalitat de la finca, per import de 19.808,11 € a nom del
senyor dades protegides.
Segon .- Anul·lar la liquidació número 201026091 en concepte de 6a quota urbanística
del sector dades protegides de la totalitat de la finca, per import de 21.131,37 € a nom del
senyor dades protegides.
Tercer .- Aprovar les liquidacions provisionals corresponents al 97,8% de les quotes
d’obra executada i quotes girades següents:
-

Liquidació provisional número 201039294 a nom de dades protegides per
import de 9.626,45 € que resulta de la diferència entre la quota total del 97,8%
menys els pagaments realitzats per les quotes urbanístiques provisionals primera i
segona.

-

Liquidació provisional número 201039295 a nom de dades protegides per
import de 30.240,02 €.

Quart .-

Notificar el present acord als interessats

9. Acceptació de les ajudes i normativa del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya
2008-2012 - Actuacions de millora als centres educatius
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 12 de novembre de 2010 amb número de registre d’entrada 2010015008 es
va rebre notificació del Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya comunicant la inclusió de l’actuació de millora als centres
educatius en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per l’any 2011.
FONAMENTS DE DRET
Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen els criteris de finançament del
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la distribució i el
finançament de les obres i serveis a incloure-hi (modificada per la Llei 13/1988 i la
Sentència del Tribunal Constitucional 109/1998, de 21 de maig).
Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012.
Bases d’execució, del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al quinquenni 20082012.
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ACORD GOV/133/2008, de 22 de juliol, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya, any 2008.
ACORD GOV/44/2009, de 17 de febrer , d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya, any 2009.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció de 100.000,00 € per l’actuació de millora als centres
educatius, emmarcat en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per l’any 2011.
Segon .- Acceptar les bases d’execució del Pla del quinquenni 2008-2012 i d’altra
normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Tercer .- Notificar el present acord al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya

10. Llicència d'obres majors. Exp. 14/2008. Aprovació liquidació amb bonificació
del 43% per a la construcció d'un edifici plurifamiliar de 36 habitatges i
aparcament
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 13 de setembre de 2010 la Junta de Govern Local va aprovar atorgar la
llicència d’obres majors a COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, SL per a la construcció
d’un edifici plurifamiliar de 36 habitatges i aparcament emplaçat al carrer dades
– 3, cantonada carrer dades protegides, d’aquest municipi.
protegides
2. En data 8 de novembre de 2010 la Junta de Govern Local va aprovar atorgar a
l’empresa municipal COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, SL la bonificació del 43% en
la quota de l’impost sobre construccions, Instal·lacions i Obres que es s’haguessin
meritat per l’execució de les obres esmentades.
FONAMENTS DE DRET
Article 103.2 a) Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 6 de l’Ordenança Fiscal número 2.5 reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Anul·lar la liquidació provisional número 201031893 per import de 61.993,95 €
en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
Segon .- Aprovar la nova liquidació provisional resultat de l’aplicació del 43% de la
bonificació en la quota de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres número
201039362 per import de 26.657,40 € que se’n deriva de l’expedient de llicències d’obres
majors número 14/2008.
Tercer .-

Notificar el present acord als interessats.
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11. Prórroga llicència d'obra major 151/09 per reforma i ampliació edifici per
addicció habitatge
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 11 de novembre de 2010, dades protegides ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès pròrroga de la llicència urbanística, expedient
núm. 151/09 ( N.RGE. 2010014958) per realitzar la reforma i ampliació edifici per
addicció habitatge.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 29/11/2010 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 2 de desembre de 2010.
FONAMENTS DE DRET
Atès l’article 66.2 en relació al 64.4 de l’ordenança municipal reguladora de les llicències
d’obres i ús del sòl, correspon declarar la pròrroga de la llicència d’obres concedida per
acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de dia 15 de novembre de 2005.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la pròrroga de la llicència d’obres majors, expedient número 151/09 a
dades protegides per a la reforma i ampliació edifici per addicció habitatge a C 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 .- Advertir que un cop transcorregut el termini de la pròrroga de la llicència per a
l’execució de l’obra, aquesta caducarà.
Quart .tercers.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de

Cinquè .- Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:
Número liquidació

Concepte

201039494 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

201039495 / 0

Concessió de Plaques i patents

Import
369,84 €
11,83 €

11/15

Sisè .-

Notificar el present acord als interessats.

12. Renúncia a la llicència urbanística per la construcció de 2 habitatges
unifamiliars aparellats
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 12 de març de 2010,
dades protegides en representació de
CONCEPTO ESPACIO Y DESARROLLO, SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès l’anulació de la llicència urbanística amb registre d’entrada número
2010003634, per a la construcció de 2 habitatges unifamiliars aparellats emplaçada a
la carretera dades protegides, d’aquest municipi.
2. El dia 20 d’abril de 2010, l’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic del qual es
desprèn que no consta cap activitat d’obres iniciades a la parcel·la.
3. En data 22 de novembre de 2010, l’interventor ha emès informe en relació a l’anul·lació
dels tributs derivats de l’expedient d’obres del qual es desprèn:
a. L’article 102 del text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
estableix que l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres “se
devenga en el momento de iniciarse la construccion, instal·lación u obra,
aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia”
b. Quan a la taxa d’obres, l’article 6 de l’Ordenança Fiscal que regula preveu
que el seu meritament es produeix quan s’inicia l’activitat municipal que
constitueix el fet imposable, entenent-se iniciada en la data de presentació
de la sol·licitud de la llicència urbanística. En conseqüència aquesta taxa
va ésser liquidada correctament i per tant s’han de continuar els tràmits per
al seu cobrament en via executiva.
4. Per la seva banda, l’article 2 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les plaques estipula
que el fet imposable està determinat pel lliurament o concessió de plaques, patents o
altres distintius anàlegs, exigits per qualsevol reglamentació municipal, Per tant aquest
cas procedeix l’anul·lació del tribut amb número de liquidació 200731590.
5. Considerant l’informe jurídic de data 7 d’octubre de 2010.
FONAMENTS DE DRET
Atès l’article 90 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, segons el qual “tot interessat
podrà desistir de la seva sol·licitud o, quan això no estigui prohibit per l’ordenament
jurídic, renunciar als seus drets”, ha d’entendre que la petició primera és errònia, dons
l’Ajuntament ha autoritzat o atorgat la llicència d’obres majors, i d’aquest atorgament neix
a favor de la constructora el dret a edificar. L’Ajuntament ha concedit la llicència i no pot
“desestimar” el seu atorgament, sinó que la sol·licitant bé pot desistir abans de que se li
hagués atorgat la llicència, fet que ja no es possible, o be renunciar al dret d’edificar que
pressuposa la seva obtenció. Entenem que aquesta és la voluntat de l’empresa
CONCEPTO ESPACIÓ Y DESARROLLO, SL .
-

Al respecte, no hi ha inconvenient per entendre renunciats els drets que
comporten l’atorgament de la llicència d’obres majors.

-

En relació a la petició de que s’anul·lin les liquidacions, l’article 56 reguladora de
les llicències d’obres i ús del sol, és molt clar quan declara que la tramitació de
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sol·licituds de llicència són sotmeses al pagament de les corresponents taxes i
l’execució de les obres a l’impost de construccions, d’acord amb les ordenances
fiscals vigents.
Això suposa que la tramitació comporta per si mateixa el pagament de les taxes, en tant
que la renuncia a l’exercici de la llicència, la sol·licitant no resulta obligada a liquidar
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, fet últim que resulta reafirmat per la
interpretació dels articles 100 a 103 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals que
regulen l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i que segons l’article 102 la
base imposable d’aquest impost és el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació i
obra, es a dir, el cost d’execució material, i que l’obra ni tant sols ha començat, procedeix
deixar sense efecte la liquidació derivada d’aquest impost. Tanmateix, al no haver
començat les obres, procedeix a deixar sense efecte la liquidació per la placa d’obres.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la renúncia de CONCEPTO ESPACIO Y DESARROLLO, SL a la
llicència d’obres majors atorgada per acord de Junta de Govern Local en sessió ordinària
de data 27 de setembre de 2007, per a la construcció de dos habitatges unifamiliars
aparellats a la carretera de Gràcia a Manresa, núm. 53 – 59, d’aquest municipi.
Primer .-

Anul·lar les liquidacions següents:

Liquidació número 200731588 en concepte d’Impost Construccions, instal·lacions i
obres per import de 8.822,93 €
Liquidació número 200731590 en concepte de concessió de plaques i patents per
import de 10,97 €

Segon .-

Comunicar aquesta resolució als serveis d’intervenció i Tresoreria.

Tercer .-

Notificar el present acord als interessats.

13. Aprovació expedient i inici de la negociació per a l'adjudicació del contracte de
gestió de serveis, mitjançant concessió, l'objecte del qual és la recollida
selectiva de residus urbans, deixalleria i la neteja viària del barri de les Fonts
ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de gestió de serveis,
mitjançant concessió administrativa, l’objecte del qual és realitzar la recollida selectiva i
transport de residus sòlids urbans, deixalleria, neteja viària i d’espais públics al barri de
les Fonts.
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. (articles 96.1 i 154.c.)
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Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica, entre d’altres, la Llei 30/2007 de contractes del
sector públic.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament
d’aquesta, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes de serveis i
subministrament, d’obres i a d’altres contractes administratius i als privats de la
Corporació, publicats al BOP núm. 172 de data 19 de juliol de 2002, en tot allò que no
contradiguin l’actual legislació en matèria de contractes,
Informes preceptius d’Intervenció i Secretaria.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i procediment negociat
sense publicitat, per a l’adjudicació del contracte de gestió de serveis, mitjançant
concessió administrativa, l’objecte del qual és realitzar la recollida selectiva i transport de
residus sòlids urbans, deixalleria, neteja viària i d’espais públics al barri de les Fonts,
contractació que es regeix per les condicions definides al plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques.
Segon. Convidar les empreses següents, atès que es consideren capacitades per a
l’execució d’aquest contracte:
1. ECOEQUIP, S.A.M.
A/ Sr. Carles Garcia
C. Esla, 34
P.I. Sta. Margarida
08223 Terrassa
2. CONCESIONARIA BARCELONESA, SL
A/ Sr. Xavier García del Río
C. Pablo Iglesias, 61-63
08908 Hospitalet de Llobregat
3. SERDIRSA
A/ Sr. Joan Casanovas
C. Lleida, 134, 3r, 4a
08820 El Prat de Llobregat
Els convidats disposaran d’un termini de 20 dies naturals per a la presentació d’ofertes
comptadors a partir de l’endemà de la data de recepció de la notificació.
Les propostes es lliuraran d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives
que regirà aquesta contractació i que s’aprova en aquest acte.
Tercer. Aprovar el document comptable d’autorització de la despesa inherent a aquesta
contractació.
Quart. Notificar aquest acord als interessats i a la UTE Sant Quirze del Vallès.
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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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