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

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

2011000002
Ordinària
7 de febrer de 2011
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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.
SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu. Els assumptes sobrevinguts s’han inclòs a l’ordre del dia
també per acord unànime dels membres presents.
1. Aprovació actes
S’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió ordinària de 27 de
desembre de 2010 i sessió ordinària de 17 de gener de 2011.

2. Acatament sentència en recurs contenciós administratiu 239/2009-C, interposat
per dades protegides
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acatar la sentència dictada en data 14 de desembre de 2010, per part del Jutjat
contenciós administratiu 11 de Barcelona, que a la seva part dispositiva desestima el
recurs contenciós administratiu número dades protegides interposat per dades
protegides contra el decret de la regidora delegada de la Subàrea de Serveis Generals
número 107-S/2009, de 26 de febrer, d’aprovació d’una redistribució d’efectius i el
trasllat i adscripció del recorrent a l’Àrea de Via Pública, Transports i Serveis
Urbans. No efectua pronunciament sobre la imposició de costes processals.
Segon. Notificar la present resolució al Jutjat contenciós administratiu número 11 de
Barcelona.

3. Resolució desestimatòria responsabilitat patrimonial instada per representant
del Sr. dades protegides per danys vehicle dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 15 de setembre de 2010 el Sr. dades protegides, en representació del Sr.
dades protegides, va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament pels danys
causats en el vehicle dades protegides en data 30 de juliol de 2010 com a
conseqüència, presumptament, del mal funcionament de la pilona d’entrada del carrer
dades protegides. Figura al registre general d’entrada amb el número d’anotació
2010012436.
Per decret de la regidora de Serveis Generals número 2010002549, de 16 de novembre
de 2010, es va resoldre admetre a tràmit la reclamació, nomenar instructora i sol·licitar
informe, sobre les qüestions plantejades a la reclamació, a l’Àrea de Via Pública,
Transports i Serveis Urbans i al Servei de Policia Local.
FONAMENTS DE DRET
Dels informes emesos pels serveis indicats, concretament de l’informe de l’inspector en
cap de la Policia Local de 27 d’agost de 2010, es desprèn que, apart de l’accident
causa del present expedient, la Sra. dades protegides, el dia 28 de juliol del present,
també va patir un accident en idèntiques circumstàncies i amb similars resultats al que
va tenir lloc el dia 30 de juliol. La Sra. dades protegides va presentar reclamació
patrimonial mitjançant escrit registrat d’entrada a l’Ajuntament en data 28 de juliol
de 2010 amb número d’anotació 2010010630.
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En aquest mateix informe de l’inspector en cap de la Policia Local de 27 d’agost de 2010
es fa constar que els dos accidents es van produir textualment “quan els dos conductors,
després d’activar amb els seus dispositius la baixada de la pilona que dona accés
al carrer dades protegides iniciaven la marxa. Posteriorment, i quan es trobaven a
sobre de la pilona, aquesta tornava a pujar causant els danys”. Així mateix, l’inspector
en cap informa que tal i com consta als informes de reparació de l’empresa
subministradora de la pilona o control d’accés de referència la instal·lació es troba en
garantia.
Atès l’article 198 de la Llei de contractes del sector públic, en connexió amb l’article 281.2
i 274 de la mateixa llei, que determina que serà obligació del contractista indemnitzar tots
els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte i considerant que els danys ocasionats no són
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració ni es deu a cap vici del
projecte elaborat per la pròpia Administració en el contracte d’obres o en el de
subministrament de fabricació, que són els dos supòsits on seria responsable
l’Ajuntament. Per tant, les pretensions de reclamació de responsabilitat s’haurien d’exercir
davant de l’empresa subministradora de la pilona retràctil que dóna accés al carrer Nou
d’aquest municipi per les vies pròpies de la responsabilitat civil.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Desestimar la sol·licitud de responsabilitat administrativa presentada pel Sr.
dades protegides, en representació del Sr. dades protegides, contra l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès en data 15 de setembre de 2010, i registrada amb número
d’anotació 2010012436, declarant que l’Ajuntament no és responsable dels danys
que hauria patit el vehicle matrícula dades protegides en les circumstàncies
descrites als antecedents de fet de la present resolució.
Segon. Notificar aquesta resolució al reclamant i a l’asseguradora de l’Ajuntament.
4. Estimar responsabilitat patrimonial instada per dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
El dia 14 d’abril de 2010, el Sr. dades protegides, va formular reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys físics que va patir com a conseqüència d’una
caiguda al carrer dades protegides a l’alçada del número dades protegides, com a
conseqüència, segons relata, de l’enfonsament d’una part de la vorera. Figura al
registre general municipal amb el número d’entrada 2011005295.
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
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novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, entre d’altre legislació aplicable.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Estimar la reclamació patrimonial interposada pel senyor dades protegides en
data 14 d’abril de 2010, mitjançant escrit amb número d’anotació 2011005295, atès que
hi concorren els elements que configuren el naixement de la responsabilitat
d’aquesta Administració.
Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació de
la despesa a favor del Sr. dades protegides amb càrrec a la partida 1200 9200
2260401 del pressupost vigent per import de 600,00 € en concepte de franquícia a
abonar per l’Ajuntament segons contracte d’assegurança en vigor.
Tercer. Aquesta resolució es fonamenta en l’informe de la secretària accidental, de 23 de
desembre de 2010, que s’annexa i en forma part.
Quart. Notificar aquesta resolució al reclamant i a la companyia asseguradora de
l’Ajuntament.
5. Inadmetre sol·licitud de responsabilitat patrimonial instada per dades
protegides
ANTECEDENTS DE FET
El dia 13 de desembre de 2010, el Sr. dades protegides, va formular reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys físics causats com a conseqüència d’una
caiguda en un terreny de titularitat municipal ubicat al carrer dades protegides. Segons
manifesta el reclamant la caiguda es va deure al deficient estat de conservació del
tancat del terreny.. Figura al registre general municipal amb el número d’entrada
2010016224.
El dia 14 de desembre 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 27 de desembre de 2010.
Mitjançant escrit registrat d’entrada en data 11 de gener de 2011, el Sr. dades
protegides aporta documentació per esmenar les mancances assenyalades en
el requeriment indicat.
FONAMENTS DE DRET
En data 18 de gener de 2011 l’arquitecte tècnic municipal ha emès informe en el qual
assenyala literalment que “la finca objecte de la reclamació no és de titularitat municipal”.
Atès que d’acord amb l’article 139.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en connexió
amb l’article 2.1 del Reglament dels procediments de les administracions públiques en
matèria de responsabilitat patrimonial, aprovat per Reial decret 429/1993 de 26 de març,
els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques
corresponents sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o
anormal dels serveis públics.
De l’informe assenyalat de l’arquitecte municipal es desprèn que el fet causant del
resultat danyós no pot ser conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
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municipals i, per tant no es donen els pressupòsits necessaris per al naixement de la
responsabilitat patrimonial de l’Administració.
En conseqüència, les pretensions indemnitzatòries del reclamant s’haurien
d’exercir, davant del propietari o titular registral de la finca assenyalada amb el
número dades protegides del carrer dades protegides d’aquest municipi, per les vies
pròpies de la responsabilitat civil.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Inadmetre a tràmit la sol·licitud de responsabilitat administrativa presentada
pel Sr. dades protegides contra l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (NRGE
2010016224, de 13 de desembre de 2010), declarant que l’Ajuntament no és responsable
dels danys físics que hauria patit el sol·licitant ja que la finca on es van produir els fets
no és de titularitat municipal.
Segon. Notificar aquesta resolució al reclamant i a l’asseguradora de l’Ajuntament.
6. Resolució desestimatòria sol·licitud responsabilitat patrimonial Sr. dades
protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 30 d’abril de 2010, el Sr. dades protegides va presentar escrit de
reclamació patrimonial pels danys soferts en la motocicleta de la seva propietat matrícula
dades protegides com a conseqüència d’una caiguda a la via pública,
concretament quan circulava per la rotonda de l’avinguda dades protegides amb el
carrer del dades protegides, el dia 30 d’abril de 2010 deguda, segons manifestava, a
l’existència a la calçada de taques de gasoil. Figura com a entrada al número
2010006283 del registre general municipal.
Instruït l’expedient, de les actuacions practicades i dels informes emesos per l’Àrea de
Via Pública, la Unitat de Policia Local i l’Àrea de Territori en dates 2, 20 i 28 de setembre,
respectivament, i de l’informe de la secretària accidental de 20 de gener de 2011, es
conclou que l’acció de responsabilitat patrimonial no es pot exercir contra l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, sinó, en qualsevol cas, contra la Generalitat de Catalunya,
administració competent en relació amb el manteniment de la via en la qual es van
produir els fets origen de la present reclamació, resultant exonerat de qualsevol
responsabilitat aquest Ajuntament.
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:
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Primer. Desestimar la sol·licitud de responsabilitat administrativa municipal presentada
pel Sr. dades protegides mitjançant instància registrada d’entrada amb data 30 d’abril
de 2010, i número d’anotació 2010006283. S’uneix a aquesta resolució còpia
compulsada de l’informe de la secretària accidental de 20 de gener de 2011, com
a motivació de la decisió.
Segon. Notificar aquesta resolució al reclamant i a l’asseguradora de l’Ajuntament.

7. Acceptació ajuts econòmics del consell comarcal en compensació per als
pagaments d'ajuts individuals de menjador escolar
ANTECEDENTS DE FET
Atès que el Consell Comarcal va demanar el passat més de Novembre del 2010, el
certificat i justificació de l’atorgament i pagament dels ajuts econòmic complementaris als
ajuts individuals per a menjador escolar realitzats el passat curs 2009/2010 pel
departament de Benestar Social de l’Ajutament de Sant Quirze del Vallès.
Per tal de poder incrementar les beques de menjador que s'oferten des del consell
comarcal del Vallès Occidental, des del departament de Benestar Social de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, es considerà oportú donar complements de beca a les famílies
després de valorar la seva situació social i econòmica.
Considerant l’informe de la tècnica de Benestar Social de data 21 de gener de 2011.
FONAMENTS DE DRET
•
•
•
•

Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials
Decret 219/1989 1 D’agost, conveni entre el Departament d’educació i el Consell
Comarcal, on fa referència, entre d’altres qüestions, a la concessió d’ajuts
individuals per a menjador per a alumnes amb necessitats socioeconòmiqes.
Acord núm. 16/2008 , de les bases reguladores de concessió d’ajuts de menjador
escolar del consell Comarcal del Vallès Occidental.
Acord núm. 16/2009, s’especifiquen les bases reguladores de distribució dels ajuts
individuals de menjador per a alumnes amb necessitats socioeconòmiqes
desfavorides per al curs 2009-2010

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar el pagament ofert des del Consell Comarcal de 2.910.60 €, en
concepte de compensació per als pagaments d’ajut individual de menjador escolar per
a alumnes amb necessitats socioeconòmiqes del municipi de Sant Quirze del Vallès.
Segon .- Incorporar l’import de 2.910.60 €, a la partida de Programa Activitats Infància i
Família 5120 2310 4800000 del pressupost 2011.
Tercer .- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental i al Servei
d’Economia i Finances de l’Ajuntament.

8. Acceptació subvenció Generalitat dels ajuts per a l'escolarització de nens i
nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques
desfavorides durant el curs 2010-2011. 1r termini
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ANTECEDENTS DE FET
Amb data 1 de març de 2010 el Departament d’Educació de la Generalitat va publicar
l’ORDRE EDU/123/2010 per la qual s’aprovaven les bases generals de la línia d’ajuts i
subvencions a les entitats locals, i les bases específiques dels diversos programes que la
integren, i es va obrir la convocatòria pública per a l’any 2010.
Segons s’estableix al Programa C, s’obre una línia d’ajuts als ajuntaments titulars de llars
d’infants per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions
socioeconòmiques desfavorides durant el curs 2010-2011.
Amb data 19 de juliol de 2010, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va aprovar les
bases que regeixen el procés selectiu de concurrència pública per a l’atorgament dels
esmentats ajuts a les famílies que tinguin infants escolaritzats a l’Escola Bressol
Municipal El Patufet.
Es van presentar 7 sol·licituds a l’esmentada convocatòria, que han estat aprovades amb
data 16 de desembre de 2010 i notificat per la Direcció General d’Atenció a la Comunitat
Educativa, RE núm. 2010016805 del 27-12-10, atorgant la quantitat de 5.145,00 € pels
ajuts de 7 alumnes escolaritzats a l’Escola Bressol municipal El Patufet.
FONAMENTS DE DRET
-

Articles 239 i 241 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Test refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Articles 118 i 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny de 1995

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer:- Acceptar la quantitat de 5.145,00 € atorgada pel Departament d’Educació de la
Generalitat, corresponent als ajuts per a 7 alumnes escolaritzats a l’Escola Bressol
Municipal El Patufet que es troben en situacions socioeconòmiques desfavorides durant
el curs 2010-2011 (1r termini), d’acord amb el que estableix l’Ordre EDU/123/2010, d’1 de
març (DOGC núm. 5582, de 8 de març de 2010)
Segon.- Incrementar la partida 5103 3210 480 00 00: Subvencions alumnes Escola
Bressol, amb l’import abans esmentat de 5.145,00 €.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat, a l’Escola
Bressol Municipal i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

9. Acceptació de la subvenció campanya "Coneguem els Nostres Parcs 2011"
ANTECEDENTS DE FET
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Les escoles públiques de Sant Quirze participen des de fa varis anys en la campanya
“Coneguem els nostres parcs” que organitza l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona.
Aquesta campanya es realitza a petició de l’Ajuntament i es subvenciona amb un 50% de
la Diputació de Barcelona i amb un 50% de l’Ajuntament del total del cost de la despesa.
Pel que fa al curs 2010-2011, l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació proposa finançar
aquesta activitat mitjançant una subvenció del 50%., resultant la quantitat de 680,00 €.
Vist que no es modifica el percentatge d’aportació econòmica d’exercicis anteriors i que
l’Ajuntament ha valorat aquesta activitat com molt positiva i d’interès públics.
FONAMENTS DE DRET
Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del 23 de desembre de 2010
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar la subvenció de 680,00 €, corresponent al 50% de la despesa de la
Campanya “Coneguem els nostres parcs”, durant el curs 2010-2011, en concepte de
despesa del transport d’autocars.
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei d’Economia i Finances de l’Ajuntament i a
l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.

10. Adhesió al programa "Sessions de Teatre-debat per a secundària", per al
període 2010-2011
ANTECEDENTS DE FET
Considerant l’informe del tècnic d’Educació de data 14 de gener de 2011,
L’Àrea de Cultura i l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona ens proposen el
programa de Teatre als Instituts de Secundària i l’adhesió al mateix. Una activitat
estraescolar adreçada als centres docents de secundària, que té com objectiu treballar
els diferents llenguatges teatrals com a elements de coneixement estructurats.
Els Ajuntaments interessats en participar en el programa cal que envien el model
d’adhesió degudament omplert o bé la notificació de l’acord d’aprovació per part de
l’òrgan competent.
Atès que l’Ajuntament, concep l’educació com un dels instruments més importants amb
què compta la societat per transmetre els béns científics, culturals, socials i morals que la
defineixen; considerant que comparteix un interès comú en aquesta tasca amb els
centres educatius; i entenen que això afavoreix la prestació íntegra i adequada de les
competències que té assumides a l’àmbit educatiu i cultural.
FONAMENTS DE DRET
Aprovació del protocol en JG de la Diputació en data 27 de maig de 2010
DISPOSICIÓ
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S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar el redactat del protocol d’adhesió al programa “Sessions de Teatredebat per a secundària organitzat per la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments per al
curs 2010-2011.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona i al
Serveis econòmics de l’Ajuntament.
11. Recurs de reposició de dades protegides contra la liquidació 201026186 per
la sisena quota urbanística de les obres d'urbanització del Pla Parcial de
dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern de 28 de novembre de 2003 va aprovar el projecte de reparcel·lació
de la unitat d’execució de Castelltort.
Posteriorment, la Junta de Govern Local de 7 d’octubre de 2004 va acordar iniciar el
procediment de cobrament de les despeses realitzades i obligacions assumides per
l’Ajuntament i de les bestretes a compte.
Aquest acord també preveia girar un mínim de cinc quotes provisionals com a pagaments
a compte de la liquidació definitiva per l’execució de l’esmentat projecte d’urbanització,
d’acord amb el compte de liquidació contingut en el projecte de reparcel·lació aprovat,
sense que el mateix especifiqués un termini concret.
Les esmentades quotes
provisionals s’han anat girant a l’empara d’aquest acord.
El dia 14 d’octubre de 2010 l’interessat formula recurs de reposició contra la sisena quota,
al·legant defectes a la notificació de la liquidació i la nul·litat del conveni pel qual es va
produir la terminació convencional del contracte signat per l’Ajuntament i la
contractista dades protegides.; a la vegada que sol·licita la suspensió de la liquidació
impugnada i presenta aval per garantir el deute. Aquesta garantia però només cobreix
el principal del deute, incomplint per tant l’establert a l’article 224.1 de la Llei
General Tributària, que obliga a cobrir també els interessos de demora i els
recàrrecs que es puguin meritar.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 14.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
preveu que els actes d’aplicació dels tributs i restants ingressos de Dret Públic puguin ser
impugnats mitjançant recurs de reposició.
Segon.- Tanmateix, l’apartat c) d’aquest article preveu que el termini d’interposició
d’aquest recurs sigui d’un mes des del dia següent al de la notificació de l’acte que
s’impugna. Atès que la notificació de la liquidació recorreguda va realitzar-se el sis de
maig de 2010, aquesta impugnació formulada el 14 d’octubre de 2010 s’ha produït fora de
termini.

9/17

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.Declarar extemporani el recurs de reposició interposat per dades
protegides contra la liquidació 201026186 corresponent a la sisena quota urbanística
girada per al finançament de les obres d’urbanització del Pla Parcial de Castelltort,
procedint a la seva desestimació.
Segon.- Retornar l’aval presentat per l’interessat per a garantir el deute.
12. Recurs de reposició de dades protegides contra la liquidació 201026189 per la
sisena quota urbanística de les obres d'urbanització del Pla Parcial de
dades protegides.
ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern de 28 de novembre de 2003 va aprovar el projecte de reparcel·lació
de la unitat d’execució de Castelltort.
Posteriorment, la Junta de Govern Local de 7 d’octubre de 2004 va acordar iniciar el
procediment de cobrament de les despeses realitzades i obligacions assumides per
l’Ajuntament i de les bestretes a compte.
Aquest acord també preveia girar un mínim de cinc quotes provisionals com a pagaments
a compte de la liquidació definitiva per l’execució de l’esmentat projecte d’urbanització,
d’acord amb el compte de liquidació contingut en el projecte de reparcel·lació aprovat,
sense que el mateix especifiqués un termini concret.
Les esmentades quotes
provisionals s’han anat girant a l’empara d’aquest acord.
El dia 14 d’octubre de 2010 la interessada formula recurs de reposició contra la sisena
quota, al·legant defectes a la notificació de la liquidació i la nul·litat del conveni pel qual es
va produir la terminació convencional del contracte signat per l’Ajuntament i la
contractista dades protegides.; a la vegada que sol·licita la suspensió de la liquidació
impugnada i presenta aval per garantir el deute. Aquesta garantia però només cobreix
el principal del deute, incomplint per tant l’establert a l’article 224.1 de la Llei
General Tributària, que obliga a cobrir també els interessos de demora i els
recàrrecs que es puguin meritar.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 14.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
preveu que els actes d’aplicació dels tributs i restants ingressos de Dret Públic puguin ser
impugnats mitjançant recurs de reposició.
Segon.- Tanmateix, l’apartat c) d’aquest article preveu que el termini d’interposició
d’aquest recurs sigui d’un mes des del dia següent al de la notificació de l’acte que
s’impugna. Atès que la notificació de la liquidació recorreguda va realitzar-se el deu de
maig de 2010, aquesta impugnació formulada el 14 d’octubre de 2010 s’ha produït fora de
termini.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Declarar extemporani el recurs de reposició interposat per dades protegides
contra la liquidació 201026189 corresponent la sisena quota urbanística girada per al
finançament de les obres d’urbanització del Pla Parcial de dades protegides, procedint a
la seva desestimació.
Segon.- Retornar l’aval presentat per l’interessat per a garantir el deute.
13. Recurs de reposició de dades protegides contra la liquidació 201026170 per la
sisena quota urbanística de les obres d'urbanització del Pla Parcial de dades
protegides.
ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern de 28 de novembre de 2003 va aprovar el projecte de reparcel·lació
de la unitat d’execució de Castelltort.
Posteriorment, la Junta de Govern Local de 7 d’octubre de 2004 va acordar iniciar el
procediment de cobrament de les despeses realitzades i obligacions assumides per
l’Ajuntament i de les bestretes a compte.
Aquest acord també preveia girar un mínim de cinc quotes provisionals com a pagaments
a compte de la liquidació definitiva per l’execució de l’esmentat projecte d’urbanització,
d’acord amb el compte de liquidació contingut en el projecte de reparcel·lació aprovat,
sense que el mateix especifiqués un termini concret.
Les esmentades quotes
provisionals s’han anat girant a l’empara d’aquest acord.
El dia 14 d’octubre de 2010 l’interessat formula recurs de reposició contra la sisena quota,
al·legant defectes a la notificació de la liquidació i la nul·litat del conveni pel qual es va
produir la terminació convencional del contracte signat per l’Ajuntament i la
contractista dades protegides.; a la vegada que sol·licita la devolució de la quota
satisfeta el 21 de juny.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 14.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
preveu que els actes d’aplicació dels tributs i restants ingressos de Dret Públic puguin ser
impugnats mitjançant recurs de reposició.
Segon.- Tanmateix, l’apartat c) d’aquest article preveu que el termini d’interposició
d’aquest recurs sigui d’un mes des del dia següent al de la notificació de l’acte que
s’impugna. Atès que la notificació de la liquidació recorreguda va realitzar-se el sis de
maig de 2010, aquesta impugnació formulada el 14 d’octubre de 2010 s’ha produït fora de
termini.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Únic.- Declarar extemporani el recurs de reposició interposat per dades protegides
contra a liquidació 201026170 corresponent a la sisena quota urbanística girada per
al finançament de les obres d’urbanització del Pla Parcial de dades protegides procedint
a la seva desestimació.

14. Aprovació expedient de contractació i inici de la licitació per a l'adjudicació
d'un subministrament i instal·lació d'equipament audiovisual per al celler del
centre de desenvolupament econòmic de Can Barra
ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de subministrament i
instal·lació d’equipament audiovisual per al celler del Centre de Desenvolupament
Econòmic de Can Barra.
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
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 subministrament i instal·lació
d’equipament audiovisual per al celler del Centre de Desenvolupament Econòmic de Can
Barra, contractació que es regeix per les condicions definides al plec de clàusules
administratives particulars i al projecte tècnic.
Segon. Convidar les empreses següents, atès que es consideren capacitades per a
l’execució d’aquest contracte:
CHecK SYSTEMS
cheksystems@checksystems.es
C/ Pompeu Fabra, nº 15
25680 P.I. Hostal Nou
Vallfogona de Balaguer (LLEIDA)
Tel./FAX: 973 44 72 68
KOALA PROJECTS SL
C/ Carril, 33-35 local 2
08110 Montcada I Reixac
Barcelona
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Tel: 902 875 265
SCLAT TEAM SL
Can Tapiola, nau 1, Pol. Ind. Moli d'en Bisbe
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
Tel: 93 564 48 04
A.R.A.SO Sonorització i Il·luminació SL
C/ Castellterçol 2, nau 2 (Pol. Ind. Palou Nord)
08401 Granollers
Tel: 93 860 34 34
SONO BARCELONA
C/Progrès, 29 (Polígono Ind. Almeda) |
08911 Cornellà de Llobregat
Tel. 934 801 000
Fax. 934 801 001
CREUS HIFI
Horta Novella, 128
08201 Sabadell
Tel. 93 725 85 68

Els convidats disposaran d’un termini de 10 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 i al
projecte tècnic que regiran aquesta contractació i que s’aprova en aquest acte.
Tercer. Comprometre el crèdit necessari per fer front a aquesta contractació, mitjançant la
incorporació de romanents de l’exercici 2010 de la partida 4200 4300 6230000, i aprovar el
document comptable d’autorització de la despesa, inherent a aquesta contractació, per un
import de 51.287,99€.
Quart. Notificar aquest acord als interessats.

15. Assumptes sobrevinguts
15.1.

Aprovació bases concurs carnestoltes 2011

FONAMENTS DE DRET
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, articles 58 i 59.
DISPOSICIÓ
D’acord amb el que recull l’informe del servei de Cultura en el que es justifica la
necessitat d’establir un concurs per escollir les millors disfresses individuals, les millors
comparses i les paradetes més ben guarnides d’entre tots els participants al Carnestoltes
2011.
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S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les Bases del concurs de disfresses i comparses per al Carnestoltes de
l’any 2011:
BASES CONCURS DE DISFRESSES I COMPARSES, ANY 2011
1.-

Inscripció i participació:
1. Hi podrà participar tothom que estigui empadronat a Sant Quirze del Vallès i que
s’inscrigui com a participant al concurs del Carnestoltes, a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà, del 14 al 28 de febrer de 2011, de les 9 a les 20 hores, de dilluns a
divendres, i de 9 a 14 h els dissabtes.
2. En el moment de la inscripció es lliurarà el número de participant, segons la
modalitat en què participi. Aquesta identificació haurà de ser visible durant tota la
rua.
3. En totes les categories només s’apuntarà el nom d’un representant i se li donarà
un número que inclourà a tots els membres del grup.
4. Els concursants menors de 10 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona
adulta, el nom, adreça i signatura de la qual haurà de figurar a la butlleta
d’inscripció.
A partir de 10 fins a 16 anys, els pares hauran de signar una autorització de
participació
5. La concentració dels participants al concurs i a la rua en general, ja siguin
comparses, carrosses o individuals, serà a les 17.00 h, a l’Av. Del Vallès (enfront
del gimnàs municipal).

2.-

Recorregut:
Sortida a Av. Del Vallès, Rda. Arraona, C. De Pintor Vila Puig, Plaça de la Vila, C.
Francisco de los Rosales, Av. Pau Casals, C. Manso, Av. Del Mas, Rbla. De Lluís
Companys, Plaça 14 d’abril i final del recorregut a Rbla. Lluís Companys (al costat
del Parc de les Morisques)
En arribar a la Rbla. Lluís Companys, les carrosses restaran estacionades i les
comparses entraran al Parc de les Morisques. Tots els participants es dirigiran i
pujaran a l’escenari per tenir l’oportunitat de lluir les seves disfresses durant un
temps limitat. L’ordre d’exhibició de les disfresses de les comparses es farà en
grup i per ordre d’arribada.

3.-

Composició del jurat:
1. El jurat estarà format per 5 artistes ciutadans del municipi sota la presidència de
l’alcaldessa, senyora Montserrat Mundi i Mas.
2. El jurat valorarà l’originalitat de les disfresses, la confecció pròpia, la coreografia i
la gresca durant tot el recorregut de la rua. També valorarà l’originalitat i la
confecció de la carrossa, així com en la categoria de paradetes.
3. És competència del jurat, si així ho considera, declarar el premi desert. El
veredicte
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4.-

Premis del concurs
PREMIS DEL CONCURS DE DISFRESSES

Individuals
PRIMER PREMI

SEGON PREMI

TERCER PREMI

De 0 a 7 anys
Reportatge
fotogràfic per valor
de 100 euros Amb
la col.laboració de
CMC
Centre
d’Imatge
Val de 35€ a
descanviar a TOYS
“R” US Amb la
col.laboració
de
TOYS “R” US
Val de 25€ a
descanviar a TOYS
“R” US Amb la
col.laboració
de
TOYS “R” US

De 8 a 16 anys
De 17 en endavant
Val de 50€ a 300€
descanviar a TOYS
“R” US Amb la
col.laboració
de
TOYS “R” US
Val de 30€ a 210€
descanviar a Base
Puber Sports Per
gentilesa de Base
Puber Sports
Val de 30€ a 150€
descanviar
a
TOYS’R’US

PREMI PER A LES 3 PARADETES MÉS BEN GUARNIDES D’ACORD AMB LA
DISFRESSA DELS SEUS COMPONENTS
Primer premi: 180 €
Segon premi: 120 €
Tercer premi: 60 €
CONCURS DE COMPARSES (AMB CARROSSA O SENSE)
(Mínim de participants per comparsa: 15 persones. Sense límit d’edat.)
Primer premi: 600,00 €, patrocinat per ABB de Sant Quirze del Vallès
Segon premi: 300,00 €
Tercer premi: 150,00 €
Premi COMPARSA INFANTIL 150€ (fins a 16 anys)
6.- Les entitats que els hi correspongui muntar paradeta, resten compromeses a guarnirla i les persones que la gestionin, a anar disfressades.
5.La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra de les presents
bases.
REQUERIMENTS DE SEGURETAT
•

No està permès cap element de foc, pirotècnia o similar.
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•
•
•
•
•

Les carrosses i comparses que portin qualsevol tipus de vehicle a motor, hauran
de disposar de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil i el seu
conductor n’assumirà la responsabilitat.
Les carrosses hauran de dur un extintor amb una eficàcia mínima de 21A/113B, la
qual cosa serà imprescindible per sortir a la rua.
Les distàncies entre les carrosses i les comparses les marca l’organització. Els
conductors de les carrosses i els membres de les comparses han de seguir en tot
moment les seves indicacions.
Es passaran una verificació de seguretat, el mateix dia 5 de març, a mesura que
vagin arribant les carrosses al lloc de concentració.
L’Ajuntament es reserva la facultat de modificar determinats detalls de comparses
o carrosses, per motius de seguretat pública.

DESTACAR COL·LABORACIONS
ALCAMPO
ABB de Sant Quirze del Vallès
TOYS “R” US
CMC Centre d’Imatge
BASE PUBER SPORTS
COBEGA
Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització, compromís i obligació de despesa
fons a justificar (PJ_ADO) per l’import de 2.170,00€ a càrrec de la partida “Festes
Populars” 5110/3380/2260902
Tercer.- Publicar les presents bases al tauler d’anuncis municipal.

15.2.

Aprovació del Preu Públic corresponent al Taller d'informàtica per a
jubilats i pensionistes a realitzar fins el juny de 2011 al Centre Cívic de la
Torre Julià i el Casal d'Avis.

ANTECEDENTS DE FET
Atès el que disposa el Text Refós la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en els seus
articles 41 i següents, en relació a la creació de Preus Públics.
Vistos els informes de Serveis Personals i d’Intervenció.
FONAMENTS DE DRET
Entre d’altre :
Articles 41 i següents del Text Refós de la LIei Reguladora de les Hisendes Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar pels mesos de febrer a juny de 2011 el següent Preu Públic a realitzar
al Centre Cívic de la Torre Julià i el Casal d’Avis:
Taller d’informàtica per a jubilats i pensionistes:
- 40,00 euros per a persona.
Aquests preus tindran vigència mentre no es revisin.
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Segon.- Declarar les activitats objecte d’aquests Preu Públic d’interès públic o social.
Tercer.- Exposar aquest Preu al tauler d’anuncis municipals durant 15 dies, període dins
del qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amorós, secretària 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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