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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:

2011000001
Ordinària
17 de gener de 2011
16:20
16:50

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.
SECRETARIA
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.
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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. Desistiment reclamació patrimonial danys habitatge, Sr. dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
El dia 18 de juny de 2010, el Sr. dades protegides, va formular reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys causats en l’habitatge del carrer dades
protegides número dades protegides, com a conseqüència dels treballs de
desbrossament dels terrenys situats en els números dades protegides del mateix
2010008777.
carrer. Figura al registre general municipal amb el número d’entrada
El dia 24 de novembre de 2010, per mitjà de provisió de la secretària accidental municipal
es va requerir l’esmena de les deficiències que presentava la sol·licitud. Aquest
requeriment va ser notificat al reclamant en data 29 de novembre de 2010.
En data 13 de desembre d’enguany, s’ha exhaurit el termini de deu dies hàbils atorgat pel
requeriment de referència sense que s’hagin esmenat les deficiències detectades per part
de la persona interessada.
FONAMENTS DE DRET
Aquest acte es dicta de conformitat amb l’article 71 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:
Tenir per desistit el Sr. dades protegides, en la seva reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada el dia 18 de juny de 2010, que figura al registre
general municipal amb el número d’entrada 2010008777 i arxivar les actuacions.

2. Contractació línea per la gestió de pagaments de factures emeses a nom de
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Mitjançant provisió d’alcaldia del 28 d’octubre, a instàncies de la Tresoreria
Municipal, es va requerir la iniciació de la tramitació d’expedient de contractació d’ una
línea de pagaments de factures emeses a nom de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
en les següents condicions:

-

Termini: Indefinit, sens perjudici que qualsevol de les parts sol·liciti
l’acabament.
Límit: 2.000.000 d’euros
Finançament a proveïdors: Euribor 60 dies + Diferencial de 2,25.
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Comissió: 0,5%
-

-

Pagament: L’ Ajuntament lliurarà els fons en el termini legal establert amb
possibilitat de post confirming de 90 dies amb un cost d’indemnització de
l’Euribor 90 + un Diferencial de 1%
Comissions: No pot existir cap altre a aplicar en aquesta operació que la que
es valora en l’oferta, ni a càrrec del proveïdor ni a favor a l’Ajuntament.
Formalització: Amb intervenció del Secretari com a fedatari públic.

Segon.- El 4 de novembre, mitjançant escrit de la Tinent d’alcalde d’Economia, Indústria,
Comerç i Promoció de la Ciutat, es va notificar a les entitats bancàries la voluntat
corporativa de contractar la línea de pagaments en les condicions relacionades en el punt
anterior.
En el mateix comunicat també es va informar sobre el sistema de valoració que es
seguiria sobre les ofertes presentades. Aquest es basa bàsicament en tres conceptes, el
fet de tenir la condició d’entitat col·laboradora en la recaptació de tributs, en l’oferta
econòmica sobre el finançament als proveïdors de l’ajuntament i finalment sobre l’oferta
d’ indemnització del post confirming. El sistema valoratiu es motiva d’acord amb els
següents condicionants:

o Per ser entitat col·laboradora: (1 punt)
o Sobre l’oferta de finançament als proveïdors:
o 0,05 punts per cada reducció de 0,05% del diferencial indicat en les
condicions generals. (Màxim 2,25 punts)
o 0,225 punts per cada reducció de 0,05% de la comissió indicada en
les condicions generals. (Màxim 2,25 punts)
o Sobre l’oferta sobre la indemnització del post confirming.
0,225 punts per cada reducció de 0,05% del diferencial indicat en les
condicions generals (Màxim 4,5 punts)
Tercer.- Durant el termini pel lliurament ofertes s’han presentat tres entitats amb les
següents condicions econòmiques.

BANC SABADELL
BBVA
CAIXA PENEDÈS

LIMIT
2.000.000,00 €
1.000.000,00 €
2.000.000,00 €

COMISSIONS
0,00%
0,00%
0,10%

INDEX DE REF
EURIBOR 3
EURIBOR 3
FIX

BANC SABADELL
BBVA
CAIXA PENEDÈS

LIMIT
2.000.000,00 €
1.000.000,00 €
2.000.000,00 €

COMISSIONS
0,00%
0,00%
0,10%

INDEX
EURIBOR 3
EURIBOR 3

CONFIRMING
DIFERENCIAL
2,00%
2,50%
5,75%

COMISSIÓ
0,25%
0,25%
0,30%

POST CONFIRMNG
DIFERNCIAL
FORMALITZACIÓ
1,85%
SECRETARIA
1,50%
SECRETARIA
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Quart.- Atès a l’informe valoratiu de les propostes del tresorer i l’informe preceptiu de
l’interventor en els que es proposta la contractació de l’oferta presentada per l’entitat
Banc Sabadell Atlàtico, d’acord amb la següent taula de valoracions:

BANC SABADELL
BBVA
CAIXA PENEDÈS

Col·laborador
1
1
1

PUNTUACIÓ
Proveïdors DiferenciaProveïdors comissió
0,25
1,125
0
1,125
0
0,9

Indemnització
0
0
0

Total
2,375
2,125
1,9

FONAMENTS DE DRET
RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals. L’article 52 regula la concertació d’operacions de crèdit, el seu règim
jurídic i la competència per la contractació.
Acord de Ple de 26 de juny de 2007 sobre la delegació de competències plenàries a la
Junta de Govern Local.
Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera
dels Ens Locals. Atenent el criteri establert pel Departament de Política Financera de la
Generalitat, el qual té assignades les tasques de tutela financera, sobre les operacions de
confirming que contemplin la possibilitat d’un post confirming amb cost financer per a
l’Administració, aquesta operació queda assimilada a una operació de crèdit, regulada en
l’article 2.2 de l’Ordre.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Contractar una línea de pagaments de factures emeses a nom de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès amb possibilitat de exercitar un post confirming a
90 dies després del venciment amb l’entitat financera Banc Sabadell Atlántico amb les
següents condicions:
Límit: 2.000.000 d’euros
Termini: Indefinit, sens perjudici que qualsevol de les parts sol·liciti l’acabament
Finançament a proveïdors: 60 dies, variable (Euribor 3 mesos + 2%)
Comissió: 0,25%
Pagament: Possibilitat de pròrroga de 90 dies amb un cost financer taxat en (Euribor 3
mesos + 1,85%) .
Formalització: Mitjançant la intervenció de la Secretària Municipal com a Fedatari Públic

3. Acatament sentència TSJC en apel·lació contenciós 419/2006, Esther Ruiz Pi
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Acatar la sentència dictada en data 15 d’octubre de 2010 per part de la Secció Quarta de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya,
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que a la seva part dispositiva desestima el recurs d’apel·lació interposat per dades
protegides contra la sentència número 45/2008, de 12 de febrer, del Jutjat
contenciós administratiu número 14 de Barcelona.
Aquesta sentència recorreguda desestimava el recurs contenciós administratiu
interposat per dades protegides contra la resolució d’Alcaldia d’1 de juny de 2006,
ratificada pel decret posterior de 16 de juny de 2006, que desestimava el recurs
d’alçada interposat per l’actora contra l’acord del Tribunal Qualificador publicat el 23 de
març de 2006, que va fer públic el resultat del concurs oposició per la cobertura d’una
plaça de subaltern en règim laboral. El Tribunal Superior de Justícia imposa les costes
processals a l’apel·lant.
4. Renúncia llicència d'obres majors per a la construcció d'un edifici plurifamiliar
entre mitgeres de 2 habitatges
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 19 d’octubre de 2009, dades protegides en rep. AVEN
PROMOCIONS I GESTIONS IMMOBILIÀRIES, SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès renúncia de la llicència urbanística número OMA2007/000019
(281/2007) amb registre d’entrada número 2009014021 per a la renuncia de la llicència
d’obres majors per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 2
habitatges emplaçada al C. dades protegides, d’aquest municipi.
2. El dia 25 d’octubre de 2010, l’Arquitecte tècnic municipal ha emès informe tècnic del
qual es desprèn que les obres no han estat executades.
3. Considerant l’informe d’intervenció de data 22 de desembre de 2010.
FONAMENTS DE DRET
Atès l’article 87.1 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, posa fi al procediment la
renúncia de l’interessat al dret en què tingui fonament la petició.
Atès l’informe tècnic segons el qual les obres objecte de la llicència atorgada no han
començat, i no resultant perjudicats l’ interès públic, procedeix admetre la renúncia
instada.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Declarar la renúncia de la llicència d’obres concedida per la Junta de Govern
Local en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 21 d’abril de 2008 a dades protegides
en representació d’AVEN PROMOCIONS I GESTIONS IMMOBILIÀRIES, SL amb NIF:
B64619943, per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 2
habitatges, emplaçat al C. dades protegides , d’aquest municipi.
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Segon .-

Anul·lar la liquidació provisional següents:

Liquidació provisional núm. 200825995, amb el següent desglossament:
Per Impost sobre construccions, instal·lacions i obres ............................ 5.600,00 euros
Tercer .- Retornar l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, número de
liquidació 200825995 per import de 5.600,00 euros.
Quart .Retornar la garantia d’execució de les obres dipositada per l’empresa AVEN
PROMOCIONS I GESTIONS IMMOBILIÀRIES, SL amb NIF: B64619943, per import de
685,00 € en data 16/05/2008.
Cinquè .- Comunicar aquesta resolució als serveis d’Intervenció i Tresoreria.
Sisè .-

Notificar el present acord als interessats.

5. Acceptació de les ajudes i normativa del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya
2008-2012 - Millora de la Via Pública, 2a fase
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 9 de desembre de 2010 amb número de registre d’entrada 2010016072 es va
rebre notificació del Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya comunicant l’acceptació del canvi de destinació de l’actuació
PG-2010/1021 Pla director de Clavegueram a l’actuació PG-2010/1173 Millora de la
via pública, 2a fase en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per l’any 2010, per un
import de 265.000,00 €.
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.
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:
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Primer .- Acceptar la subvenció de 265.000,00 € per l’actuació de millora de la via
pública, 2a fase, PG-2010/1173, emmarcat en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
per l’any 2010.
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.

6. Llicència d'obra major. Construcció d'un altell en nau industrial
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 12 de febrer de 2010, AVICOMASTER SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2010002185) per a la construcció d'un
altell en nau industrial al carrer Garrotxa, 1, nau A, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 10 de març 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 30 de desembre 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 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 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 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme estableix que estan subjectes a la llicència urbanística prèvia,
en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les
ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl,
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es
manifesta l’article 234 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- L’apartat 2.b) de l’esmentat article 187 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
188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
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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 AVICOMASTER SL per a Construcció
d'un altell En nau industrial al carrer Garrotxa, 1, nau 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.
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

201100001 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

201100002 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

610,00 €

201100003 / 0

Concessió de Plaques i patents

Setè .-

11,83 €

Notificar el present acord als interessats.

7. Prórroga de la llicència d'obra major 13/09 per construcció d'un habitatge
unifamiliar aïllat. a la parcel.la dades protegides de dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 26 de juliol de 2010, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès pròrroga de la llicència urbanística ( N.RGE.
2010010459) per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat al carrer
dades protegides, número dades protegides ( parcel·la dades protegides), d’aquest
municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 16 de desembre de
2010 informant que les obres no s’han iniciat.
3. Considerant l’informe jurídic de data 30 de desembre de 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 188.2 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 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 189.4 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, preveu que les persones titulars d’una llicència
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del
termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del
termini de què es tracti.
- Atès l’article 64 de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del
sòl, el termini per a iniciar les obres es compta des de l’endemà de la notificació de la
mateixa; i el termini per a executar les obres es compta des de el moment efectiu de
l’inici de les mateixes. En defecte, d’assenyalament específic, s’estableix amb caràcter
general per a les llicències d’obres majors el termini d’un any per a iniciar-les; dos anys
per a acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i divuit mesos
per als altres casos.
Per la qual cosa procedeix l’atorgament d’una pròrroga per a la meitat dels terminis fixats
en el paràgraf anterior.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la pròrroga, per la meitat dels terminis fixats a la llicència inicial
d’obres majors, a dades protegides per a la construcció d'un habitatge unifamiliar
aïllat, emplaçat al C dades protegides (parcel·la dades protegides), d’aquest municipi, 6
mesos per l’inici de les obres i 9 mesos per acabar-les a comptar des de la notificació
de la resolució.
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 .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

201100007 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

201100008 / 0

Concessió de Plaques i patents

Quart .-

Import
759,99 €
11,83 €

Notificar el present acord als interessats.
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8. Llicència d'obra major. Construcció d'una piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 13 de desembre de 2010, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2010016241) per a la
construcció d'una piscina, emplaçada al carrer dades protegides, número dades
protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 16 de desembre 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 30 de desembre 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 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 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 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme estableix que estan subjectes a la llicència urbanística prèvia,
en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les
ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl,
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es
manifesta l’article 234 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- L’apartat 2.b) de l’esmentat article 187 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 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme; l’article 3 del Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors a dades protegides per a la construcció
d'una piscina, emplaçada al carrer dades protegides, d’aquest municipi amb subjecció
a les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se li uneix com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.
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Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, dos anys per a acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i
divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el termini per a iniciar
o executar l’obra, la llicència caducarà.
Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201100004 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

201100005 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

153,70 €

201100006 / 0

Concessió de Plaques i patents

Setè .-

11,83 €

Notificar el present acord als interessats.

9. Assumptes sobrevinguts

9.1.

Estimació al·legació i rectificació PCAP que regeix l'adjudicació de les
obres de millora de la via pública, noves actuacions i reparacions de
ferms, en diversos carrers del municipi, 2a fase.

ANTECEDENTS
Atès que amb data 13 de gener de 2011, s’ha presentat al Registre General d’Entrada de
l’Ajuntament, assentament núm. 2011000532, l’al·legació (tramesa per correu
administratiu l’11 de gener de 2011 i avançada per fax, amb la mateixa data) interposada
pel Sr. dades protegides, en nom de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de
Catalunya, en relació a la possible irregularitat, del criteri 3 “promoció de l’ocupació” de
la clàusula 5.2. del Plec de clàusules administratives particulars que regeix l’adjudicació
de la contractació de les obres ordinàries de millora de la via pública, noves
actuacions i reparacions de ferms, en diversos carrers del municipi, 2a fase.
Vist que la secretària de l’Ajuntament ha emès informe, que s’incorpora a l’expedient, on
es conclou l’estimació de l’al·legació presentada,
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
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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.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Informe del Servei de Secretaria.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Estimar l’al·legació presentada pel Sr. dades protegides, en nom de la
Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, contra el criteri núm. 3 de la
clàusula 5.2 del Plec de clàusules administratives particulars que regula la contractació
de les obres ordinàries de millora de la via pública, noves actuacions i reparacions
de ferms, en diversos carrers del municipi, 2a fase, de conformitat amb l’informe
del Servei de Secretaria de data 12 de gener de 2011.
Segon. Rectificar la clàusula 5.2. del plec de clàusules administratives, en el sentit
d’eliminar el criteri núm. 3, referent a la “promoció de l’ocupació”, valorat amb un màxim
de 20 punts, i incrementar la puntuació màxima dels criteris 1 i 2 que serà de 40 i 35
punts, respectivament, en lloc dels 30 i 25 punts amb que se’ls valorava en un inici.
La clàusula 5.2 quedarà, per tant, redactada com segueix:
“Criteris/elements i la seva puntuació
Ordre
Descripció

Puntuació
màxima

CRITERIS QUE ES VALOREN:
1
Ampliació d’àmbit d’actuació i millora de la 40
senyalització horitzontal i vertical
Reducció del termini d’execució
35
2
3
Ampliació del termini de garantia
10
4
Millora en el programa de comunicació
10
5
Proposta econòmica
05

Ordre
1

2
3

V

O
O
O
O
O

Sistema de valoració
Oferta que inclogui la senyalització horitzontal i vertical, segons
projecte d’obra i l’ampliació de l’àmbit d’actuació, valorat segons
preus de projecte. 40 punts.
35 x dies naturals en l’oferta amb menor termini d’execució / dies
naturals de l’execució a l’oferta valorada.
5 punts per any de garantia addicional respecte al mínim d’1
any.
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4
5

10 x percentatge oferta que es valora / percentatge més alt ofert.
5 x preu oferta més econòmic / preu oferta valorada.”

Tercer. Concedir un nou termini per a la presentació d’ofertes de 13 dies naturals,
comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis municipal. El nou PCAP revisat i esmenat es publicarà al
perfil del contractant.
Quart. Notificar aquest acord als interessats.

9.2.

Resolució desestimatòria reclamació patrimonial instada per la Sra.
dades protegides

ANTECEDENTS DE FET
En data 4 de juny de 2010, la Sra. dades protegides va presentar escrit de reclamació
patrimonial pels danys físics soferts com a conseqüència d’una caiguda a dades
protegides arrel, segons manifesta, de l’estat del paviment de la vorera. Figura com a
entrada al número 2010008151 del registre general municipal.
Instruït l’expedient, de les actuacions practicades i dels informes emesos per la Unitat de
la Policia Local, l’Àrea de Via Pública, Transports i Serveis Urbans en dates 28 de maig i
7 de juny de 2010, respectivament, i l’informe de la secretària accidental de 13 de gener
de 2011 es conclou que no queda provat que el fet causant del resultat danyós sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis municipals.
FONAMENTS DE DRET
Article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
Articles 89.3 i 139 i concordants 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. Desestimar la sol·licitud de responsabilitat administrativa municipal presentada
per la Sra. dades protegides mitjançant instància registrada d’entrada amb data 4 de
juny de 2010, i número d’anotació 2011008151. S’uneix a aquesta resolució
còpia compulsada de l’informe de la secretària accidental de 13 de gener de 2011,
com a motivació de la decisió.
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Segon. Notificar aquesta resolució a la reclamant.

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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