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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 acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 7 de febrer de 2011.
2. Transmissió llicència obres majors per a la construcció d'un habitatge
unifamiliar aïllat
ANTECEDENTS DE FET
1. Per acord de Junta de Govern Local de 21 de juny de 2010 es va atorgar llicència
d’obres majors a JL I AC DE SANT QUIRZE SL per la construcció d'un habitatge
unifamiliar aïllat a C POMPEU FABRA, 39, d’aquest municipi, amb subjecció a les
condicions tècniques que constaven a l’informe tècnic que se li unia com a annex i
amb la imposició de les obligacions que regula el Capítol II del Títol IV de l’Ordenança
municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl, salvant el dret de propietat i
sense perjudici de tercers.
2. En data 5 d’octubre de 2010, mitjançant escrit registrat d’entrada amb número
2010013420 JL I AC DE SANT QUIRZE SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès la transmissió de la llicència atorgada a favor de Judit Leiva i Monzó i Albert
Claver i Espax.
3. Considerant l’informe jurídic de data 7 de gener de 2011.
FONAMENTS DE DRET
Atès que la petició de transmissió formulada compleix els requisits establerts a l’article 86
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que determina que les
llicències o autoritzacions són transmissibles llevat que el nombre de les que es puguin
atorgar es trobi limitat, o quan s’hagin concedit tenint en compte les característiques
particulars del subjecte autoritzat i estableix que els subjectes que intervenen en la
transmissió de la llicència han de comunicar-ho per escrit a l’òrgan que la va atorgar.
Atès l’article 70 de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Atès que,segons declaració formulada pels interessats i que consta a l’escrit de sol·licitud
de 5 d’octubre de 2010, no s’han produït modificacions en el projecte aprovat i ja s’han
liquidat els tributs municipals meritats per aquest atorgament.
Atès que 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 188.1 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Autoritzar la transmissió de la titularitat de la llicència d’obres majors per la
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat a C POMPEU FABRA, núm. 39 d’aquest
municipi atorgada inicialment per acord de junta de govern local de 21 de juny de 2010 a
JL I AC DE SANT QUIRZE SL, a favor de Judit Leiva i Monzó i Albert Claver i Espax, amb
les mateixes condicions tècniques i obligacions imposades a l’acord indicat de junta de
govern local de 21 de juny.
Segon .-

Notificar el present acord als interessats.

3. Caducitat de la llicència d'obres per a la construcció d'un habitatge unifamiliar
aïllat al carrer d'Antilla, parcel·la 4-A-7 del Pla Parcial El Castellet
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 5 de novembre de 2007 es va
concedir la llicència d’obres número 158/2007 al senyor Alejandro Ignasio Mazaira
Garro, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat al carrer d’Antilla,
parcel·la 4-A-7 del Pla Parcial El Castellet, d’aquest municipi. Aquest acord es va
notificar al sol·licitant en data 16 de novembre de 2007.
2. En data 4 de febrer de 2010, mitjançant decret número 201000138 es va resoldre
l’advertiment de la caducitat de la llicència i es va notificar en data 15 de febrer de
2010.
FONAMENTS DE DRET
-

Article 189.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost , el termini per començar les obres és d’un any i el termini per
acabar-les és de tres anys. La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol
dels terminis esmentats, o les pròrrogues, si s’escau, no s’han començat o no
s’han acabat les obres.

-

Article 189.3. del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden
iniciar ni prosseguir si no se’n demana i se n’obté una de nova, ajustada a
l’ordenació urbanística en vigor, llevat dels casos en què s’hagi acordat la
suspensió de l’atorgament.

-

Atesos els articles 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, amb la incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Caducar la llicència d’obres número 158/2007 per a la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat al carrer d’Antilla, parcel·la 4-A-7 del Pla Parcial El
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Castellet, d’aquest municipi atorgada per acord de Junta de Govern Local en sessió
ordinària del dia 5 de novembre de 2007 i notificada al senyor Alejandro Mazaira Garro en
data 16 de novembre de 2007.
Segon .-

Notificar el present acord a l’interessat.

4. Caducitat de la llicència d'obres per a la construcció d'un edifici plurifamiliar
entre mitgeres de 2 habitatges
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 de març de 2006 es va
concedir la llicència d’obres número 402/2005 a Valentin Dacosta Perea i Ma Amparo
Serrano, per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de dos habitatges,
emplaçat al carrer Orient, número 25, d’aquest municipi. Aquest acord es va notificar
al sol·licitant en data 23 de març de 2006.
2. En data 15 d’octubre de 2010 l’arquitecte municipal va emetre informe tècnic on
especificava que les obres han estat iniciades però no han estat finalitzades i per tant
cal tramitat el procediment administratiu de caducitat de la llicència.
FONAMENTS DE DRET
-

Article 189.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost , el termini per començar les obres és d’un any i el termini per
acabar-les és de tres anys. La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol
dels terminis esmentats, o les pròrrogues, si s’escau, no s’han començat o no
s’han acabat les obres.

-

Article 189.3. del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden
iniciar ni prosseguir si no se’n demana i se n’obté una de nova, ajustada a
l’ordenació urbanística en vigor, llevat dels casos en què s’hagi acordat la
suspensió de l’atorgament.

-

Atesos els articles 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, amb la incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Caducar la llicència d’obres número 402/2005 per a la construcció d’un edifici
plurigamiliar entre mitgeres de 2 habitatges, emplaçat al carrer Orient, número 25,
d’aquest municipi i atorgada per acord de Junta de Govern Local en sessió ordinària del
dia 13 de març de 2006 i notificada a Valentin Dacosta Perea i Ma Amparo Serrano 23
de març de 2006.
Segon .-

Arxivar les presents actuacions.

Tercer .-

Notificar el present acord als interessats.
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5. Declarar el desistiment de la llicència d'obres majors per a la construcció
d'oficines en altell
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 5 d'agost de 2008, R. VIÑALS SOLER SA ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2008010854) per a construcció
d'oficines en altell, emplaçat al carrer Penedes, número 12, d’aquest municipi.
2. En data 30 d’octubre de 2008 l’arquitecte municipal va emetre informe tècnic en el qual
es requeria a l’interessat la subsanació d’esmena de deficiències que es va notificar a
l’interessat en data 12 de novembre de 2008.
3. transcorregut el termini de 10 dies per aportar la documentació requerida sense que
s’hagi procedit a la seva esmena, es considera desistit a la sol·licitud, donant
compliment a l’article 71 de la Llei de Règim Jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
FONAMENTS DE DRET
Art. 71 de la Llei Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Art. 215 del Text Refós d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Declarar desistit en el present procediment a R. VIÑALS SOLER SA de la
sol·licitud de llicència d’obres majors número 178/2008 per a la construcció d’oficines en
altell emplaçada al carrer Penedès, número 12, d’aquest municipi.
Segon .- Advertir l’execució de les obres sense llicència urbanística constitueix una
infracció urbanística prevista a l’article 215 del Text Refós d’urbanisme, aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Tercer .-

Arxivar les presents actuacions.

Quart .-

Notificar el present acord als interessats.

6. Adjudicació escola de formació per a Curs de monitors i monitores en el lleure
2011
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ANTECEDENTS DE FET
Atès que des del Canya Jove i per extensió la regidoria de Joventut de l’ajuntament de
Sant Quirze del Vallès es vol organitzar un curs de monitors i monitores en el lleure
intensiu de Setmana Santa (només organitzaríem la part teòrica que correspondria a 100
hores lectives1).
Atès que els objectius que es volen assolir amb aquesta iniciativa són, entre d’altres que
els i les joves (i persones en general) que s’inicien o ja estan treballant com animadors/es
d’activitats de lleure (colònies, esplais, activitats extraescolars, menjadors escolars...)
obtinguin una formació global i bàsica (i obligatòria en molts àmbits); capacitar aquestes
persones per animar i educar infants i joves en el temps de lleure, tot desenvolupant una
acció que beneficia el teixit social i ajuda a desenvolupar la responsabilitat personal i de
grup o fer augmentar la consciència sobre la tasca d’educador/a i sobre les implicacions
de l’actuació del monitor i monitora prop dels infants.
Atès que formar-los en aquest àmbit, no només és una garantia per a ells i elles a nivell
d’obtenir una titulació oficial, sinó que adquireixen capacitats pràctiques imprescindibles
per al desenvolupament d’una tasca de monitor/a, alhora que els hi suposa, per una part,
una experiència gratificant i un element important de formació personal i, per l’altra, una
garantia davant els infants i joves, els seus pares i mares, l’administració i la societat.
Atès que s’ha sol·licitat tres pressupostos a tres escoles de formació en l’àmbit d’educació
en el lleure infantil i juvenil, entre les quals es troba la que ja va dur-lo el passat 2009 amb
un alt grau de satisfacció a nivell de participants i a nivell tècnic
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Primer.- Escollir com a escola de formació l’Escola Lliure del Sol d’acord a
l’informe de la tècnica de la Unitat de Joventut, Sra. Ruth Claramunt.
Segon .-

Comunicar aquest acord a l’empresa

Tercer .- Aprovar el document comptable de l’autorització i disposició de despesa a
càrrec de la partida 5140 2300 226.09.05 “Projecte Dinamització Espai Canya Jove” per
un import de 4.550, 00 €

7. Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona "Suport a la
suficiència alimentària a les escoles bressol municipals", convocatòria 2011 Pla
de concertació XBMQ 2008-2011.
ANTECEDENTS DE FET
1. Amb data 9 de febrer de 2011 la Gerència de Serveis d Educació de la Diputació de
Barcelona ens ha notificat la concessió d’un suport econòmic del programa de “Suport a
la suficiència alimentària a les escoles bressol municipals”, en el marc de la convocatòria
2011 del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, amb
l’objectiu de contribuir a pal·liar la persistència de la crisi econòmica i amb la voluntat

1

Un curs de monitor i monitora en el lleure consta d’una part teòrica de 100h i una part pràctica de
150 hores.
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d’evitar que les famílies més desfavorides es vegin obligades a renunciar al servei de
menjador de les escoles bressol municipals.
2. L’import atorgat al municipi de Sant Quirze és de 3.019 euros per a l’any 2011. (Codi
XBMQ 11/Y/70720)
3. Segons s’expressa a l’esmentada notificació, s’ha de trametre en el termini d’un mes, a
comptar des de la notificació, l’acceptació d’aquesta subvenció perquè es procedeixi a
l’abonament del 20%, mitjançant la corresponent transferència.
Considerant l’informe de la tècnica d’Educació de data 17 de febrer de 2011,
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local

-

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals a Catalunya.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per l’Àrea d’Educació de la Diputació de
Barcelona, del programa “Suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol
municipals”, per import de 3.019 euros per a l’any 2011.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona i als
Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

8. Acceptació de la subvenció del Consell Comarcal del Vallès Occidental per a la
prestació d'ajuts d'urgència
ANTECEDENTS DE FET
Atès el contracte programa 2008-2011 del Departament d’ Acció Social i Ciutadania i el
Consell Comarcal del Vallès Occidental per a la coordinació, cooperació i col·laboració en
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, aprovat per
decret 103/08 de data 23 de juliol de 2008, i ratificat al ple ordinari del dia 9 d’ octubre de
2008;
Atès que el Protocol Addicional per a l’ any 2010, i concretament la fitxa número 1, detalla
l’ aportació extraordinària per actuacions d’ urgència social destinada a facilitar ajuts
econòmics a les persones i/o famílies dels municipis de l’ àrea bàsica de serveis socials
que es trobin en una situació de necessitat personal bàsica;
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Considerant l’informe de la tècnica de Benestar Social de data 9 de febrer de 2011.
Considerant l´informe favorable d´intervenció (D.R)
FONAMENTS DE DRET
•
•

•

Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials.
Contracte Programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i col·laboració en
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, aprovat
per decret 103/08 de data 23 de juliol de 2008, i ratificat al ple ordinari del dia 9 d’
octubre de 2008.
Protocol Addicional per a l’ any 2010 al Contracte Programa on s’ hi detallen els
acords i les accions a desenvolupar.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la quantitat que li correspon al municipi de Sant Quirze del Vallès:
16.181,69 euros;
Segon .- Demanar la incorporació d’ aquesta subvenció a la partida d’ Inclusió social,
5120 2310 4800001, que està destinada a subvencionar ajuts per aquest concepte;
Tercer .-

Notificar aquesta resolució al Consell comarcal del Vallès Occidental.

9. Atorgament gratuïtat taxa activitat esportiva municipal
ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient corresponent, i d’acord amb els informes emesos per la treballadora
social de data 25 de gener de 2011 i pel coordinador d’Esports de data 2 de febrer de
2011, en relació a la possibilitat i conveniència d’atorgar l’exempció en el pagament de
la taxa per l’activitat de iogalates a les Fonts, a favor de DADES PROTEGIDES.
Vist l’informe de l’interventor municipal de data 17 de febrer de 2011.
FONAMENTS DE DRET
- Ordenança Fiscal núm. 4.11 reguladora de la taxa per la utilització de béns,
instal·lacions municipals i prestació de serveis d’esports i cursets, article 4, apartat 4.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Atorgar la gratuïtat de la taxa per l’activitat esportiva de iogalates a les Fonts,
que es realitza al centre cívic Torre Julià, els dilluns i dimecres de 18,30 h a 19,30 h, pel
aquest curs 2010-11, a DADES PROTEGIDES, per raons benèfiques. La taxa per la
prestació de serveis d’esports i cursets, regulada a la vigent ordenança fiscal núm.
4.11. correspon a la matrícula de 14,16€ i les quotes trimestrals de 32,32€

Segon.- Notificar el present acord a la Unitat de Benestar Social de l’Ajuntament.
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10. Aprovació Conveni Universitat - Empresa 2011
ANTECEDENTS DE FET
Atesa la proposta de cooperació educativa per a la realització de pràctiques formatives
del funcionament de les Administracions Municipals, dins del Conveni marc subscrit entre
la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Vist l’informe de la Intervenció municipal.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’establert als articles 303 i següents del Decret 179//1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals.
Vist que la dotació de la partida 4100 9310 4800000 “Conveni U.A.B. Universitat Empresa” del Pressupost de 2011 és de 8.388,00 €.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar i subscriure el conveni de cooperació educativa amb la Fundació
Empresa i Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona, per a la realització de les
pràctiques formatives per part d’alumnes del segon cicle de les Llicenciatures en
Administració i Direcció d’Empreses i Economia de l’esmentada Universitat al
Departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en els
períodes que van del 3 de gener al 30 d’abril i de l’1 de setembre al 30 de desembre de
2011.
Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització i disposició de la despesa, de
8.388,00 euros, amb càrrec a la partida 4100 9310 4800000 “Conveni U.A.B. Universitat Empresa” del Pressupost de 2011.

11. Acceptació de la subvenció Accions integrades per l'ocupació, distribuïda pel
Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, atorgat
en el marc del Projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011, que promou el Servei
d'Ocupació de Catalunya.
ANTECEDENTS DE FET
La Comissió Executiva del Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès
Occidental, en sessió de data 13 de setembre de 2010, aprova la proposta de projectes
locals a subvencionar i sol·licitar en la convocatòria TRE/2665/2010 de 30 de juliol, entre
els que hi consten diverses actuacions d’ocupació de l’any 2010 i 2011.
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En data 24 de gener de 2011 el Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del
Vallès Occidental comunica a l’Ajuntament de Sant Quirze l’atorgament d’un total de
51.000,00 € pel 2010 (a executar durant el 2011) i 40.125,00 € pel 2011 (a executar
durant el 2012).
FONAMENTS DE DRET
1. Resolució número 062/2010 del Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del
Vallès Occidental.
2. Resolució TRE/2665/2010, de 30 de juliol, per la que s’obre convocatòria per a la
presentació de sol·licituds de concessió de subvencions per a la realització d’accions
per a l’ocupació amb entitats locals, dins el Projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011,
que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció per realitzar Accions integrades per l'ocupació, atorgat
en el marc del Projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011, que promou el Servei
d'Ocupació de Catalunya distribuïda de la següent manera:
Per l’any 2010 un total de 51.000,00 € (cinquanta-un mil euros) a executar durant
el 2011.
Per l’any 2011 un total de 40.125,00 € (quaranta mil cent vint-i-cinc mil euros) a
executar durant l’any 2012.
Segon .- Comunicar aquest acord als interessats.

12. Aprovació "Acord entre el Servei d'Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès per a la ubicació de punts d'autoservei del Servei
d'Ocupació de Catalunya en dependències municipals"
ANTECEDENTS DE FET
Que el Servei d’Ocupació de Catalunya es troba en un procés d’implantació de punts
d’autoservei (PAS) en dependències municipals.
Que l’Ajuntament de Sant Quirze va sol·licitar la instal·lació d’un PAS al Centre de
Desenvolupament Econòmic Masia Can Barra i que permetrà a les persones que cerquen
treball realitzar una sèrie de tràmits directament amb les Oficines de Treball de la
Generalitat sense ser necessari traslladar-se.
FONAMENTS DE DRET
1.

Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i creació del Servei
d’Ocupació de Catalunya.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

10/19

Primer .- Aprovar l’Acord entre el Servei d'Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès per a la ubicació de punts d'autoservei del Servei d'Ocupació
de Catalunya en dependències municipals, que s’annexa a aquest document.
Segon .-

Notificar el següent acord als interessats.

13. Renovació de la pòlissa de Tresoreria per import d’1.000.000,00
contractada amb B.B.V.A.

euros

ANTECEDENTS DE FET
L’Alcaldessa, vista la situació de liquiditat i la previsió d’ingressos de principis d’any, va
instar mitjançant providència del set de febrer la renovació de la Pòlissa de Tresoreria
contractada amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria per un import de 1.000.000,00
euros.
Atès el procediment de contractació dut a terme i l’informe conjunt de la Intervenció i la
Tresoreria Municipal.
Vist que per acord del Ple municipal de 26 de juny de 2007 es va procedir a delegar a la
Junta de Govern Local totes les competències delegables segons l’ordenament jurídic
vigent.
FONAMENTS DE DRET
Articles 48 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 14.3 del Reial Decret - Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Únic.- Concertar una operació de tresoreria per l’import de 1.000.000,00 Euros amb
l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (B.B.V.A.) per tenir cobertes les possibles
puntes de tresoreria, en les condicions següents:
-

Import: 1.000.000,00 EUROS.
Tipus d’ interès: EURIBOR 90 dies + 2,60 %.
Termini: fins el 31 de desembre de 2011.

-

Periodicitat trimestral.
Comissió obertura 0,25 %.
Comissió per no disposició 0,15 %.
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14. Aprovació provisional del Pla especial d'assignació d'usos a la dotació de la
illa Eduarda Toldrà, Avda. del Vallès, Enric Morera, Parc Can Feliu
Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la mesa.
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 21 de juny de
2010 va aprovar inicialment el Pla especial d’assignació d’usos a la dotació de l’Illa
Eduard Toldrà, avinguda del Vallès, carrer Enric Morera i Parc Can Feliu.
2. En data 16 de juliol de 2010 es va publicar al Butlletí oficial de la província de
Barcelona l’acord, a un dels diaris dels de més circulació a l’àmbit municipal i al tauler
d’anuncis municipal, realitzant la informació pública durant el termini d’un mes,
comptador de l’endemà de la seva publicació oficial sense haver-s’hi presenta
al·legacions.
3. Considerant l’informe de la secretària de data 18 de febrer de 2011.
FONAMENTS DE DRET
-La normativa aplicable i jeràrquicament superior és la continguda, a més del Text Refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i el Reglament que la desenvolupa, en el Pla
General d’Ordenació de Sant Quirze del Vallès i en el Text Refós de les Normes
Urbanístiques del Planejament General, aprovat en data 22 de setembre de 2005 per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona.
- La proposta s’ajusta jeràrquicament al Pla General d’Ordenació vigent i no modifica la
seva estructura fonamental, respectant els paràmetres urbanístics definits en aquest i
concretament i regulant els paràmetres urbanístics bàsics que definiran l’avantprojecte de
l’equipament sanitari-assistencial proposat.
DISPOSICIÓ
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Territori, actuant per delegació de l’alcaldessa,
proposa a Junta de Govern Local que adopti l’acord següent:
Primer .- Aprovar provisionalment el Pla especial d’assignació d’usos a la dotació de la
Illa Eduard Toldrà, avinguda del Vallès, carrer Enric Morera i Parc Can Feliu en els
termes de l’instrument incorporat a l’expedient administratiu.
Segon .- Sol·licitar a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona l’informe preceptiu
corresponent.

15. Assumptes sobrevinguts

15.1.

Oferta Pública d'Ocupació 2011-2013

ANTECEDENTS DE FET
1. Vist l’acord del Ple de 23/12/10, d’aprovació dels Pressupostos i Plantilla per l’exercici
2011, publicat al BOP de la província de Barcelona de 08/02/11.
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2. Vista la plantilla i el catàleg de llocs de treball aprovats al mateix Ple de 23/12/10 i
publicats al BOP de forma conjunta amb el pressupostos.
3. Vist l’informe del Cap del servei de Recursos Humans de data 15/02/11.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació per al període 2011-2013, d’acord amb els
termes següents:
Plantilla de Funcionaris
1

SUBESCALA

CATEGORIA/CLASSE

2 3 4

5

G Gestió

Tècnic/a de gestió.

A2 9 L CO

G Gestió

Tècnic/a de gestió.

A2 1 I CO

G Administrativa

Administratiu/va.

C1 21 I CO

G Administrativa

Administratiu/va.

C1 1 L CO

G Aux. Administrativa Auxiliars administratius/ves.

C2 4 L CO

G Subalterna

Subalterns/es.

AP 3 L CO

E Tècnica

Titulat/da superior. Tècnic/a d’Informàtica A1.

A1 1 I CO

E Tècnica

Titulats/da superior. Salut i consum.

A1 1 L CO

E Tècnica

Tècnic/a de grau mitjà. Educador/a social.

A2 2 L CO

E Tècnica

Tècnic/a de grau mitjà. Treballador/a social.

A2 2 L CO

E Tècnica

Tècnic/a de grau mitjà. Enginyer/a tècnic/a.

A2 1 L M

E Tècnica

Tècnic/a de grau mitjà. Enginyer/a tècnic/a.

A2 1 L CO

E Tècnica

Tècnic/a de grau mitjà. Tècnic/a d’Igualtat

A2 1 L CO

E Tècnica

Tècnic/a de grau mitjà. Tècnic/a d’Informàtica A2

A2 1 L CO

E Serveis especials

Comeses especials. Dinamitzador/a juvenil.

C1 1 L CO

Total places plantilla funcionaris

50
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Columnes:
1 ESCALA: G- Administració general. E- Administració especial.
2 GRUP
3 NÚMERO DE PLACES
4 L- Torn lliure. I- Promoció interna
5 SiSTEMA SELECTIU: O- Oposició. CO- Concurs-oposició. M- Mobilitat Interadministrativa

Quadre Laboral
CATEGORIA/ DENOMINACIÓ

2 3 4 5

Tècnic/a de Cultura

A1 1 L CO

Diplomat/da en Educació

A2 2 L CO

Tècnic/a ADE

A2 1 L CO

Tècnic/a de Promoció Econòmica

A2 1 L CO

Delineant/a

C1 1 L CO

Tècnic/a Auxiliar de Ràdio

C1 1 L CO

Tècnic/a Auxiliar Coordinador Esports C1 1 L CO
Auxiliar Administratiu/va

C2 1 I CO

Subaltern/a

GP 4 L CO

Subaltern/a (quota d’integració)

GP 1 L CO

Oficial de 1a

GP 1 L CO

Oficial de 2a

GP 6 I CO

Peó/na

GP 2 L CO

Total places quadre laboral

26

Segon.- Aquesta oferta pública d’ocupació s’entendrà automàticament ampliada amb les
vacants que es produeixin amb posterioritat a la seva aprovació, així com amb les
vacants que resultin de la requalificació dels llocs de treball de la corporació, amb
independència de la seva naturalesa, temporal o permanent, reservant-se aquesta
Corporació la facultat de contractar mitjançant el procediment d’urgència en aquells
supòsits previstos en la normativa vigent.
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Tercer.- Disposar la publicació de l’oferta aprovada al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i trametre’n còpia a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya.

15.2.

Preu públic Curs de monitors i monitores en el lleure 2011

ANTECEDENTS DE FET
Atès que un dels objectius de l’Espai Canya Jove i de la regidoria de Joventut per
extensió és el desenvolupament d’activitats per part de les entitats i associacions
municipals així com d’activitats organitzades pel propi Ajuntament amb la voluntat de
cobrir necessitats en els àmbits de la formació, l’aprenentatge, l’ocupació, el voluntariat,
l’oci juvenil alternatiu, etc.
Atès que des de l’Espai Canya Jove es vol programar durant els mesos d’abril i maig de
2011 un curs de monitors i monitores del lleure infantil i juvenil intensiu de Setmana
Santa amb l’objectiu de promoure la formació en l’àmbit del lleure infantil i juvenil així
com potenciar l’ocupació en aquest sector.
Atès que les activitats que es proposen des de l’Espai Canya Jove són considerades
activitats per a joves i a preus populars, per la qual cosa els preus han de ser assequibles
a la major part d’aquest sector de la població del municipi.
Atès la conjuntura de crisi que caracteritza la nostra societat actualment i la necessitat de
formació i titulació específica que moltes vegades l’àmbit de l’educació no formal i/o en el
lleure obliga a tenir a aquelles i aquells que hi treballen
FONAMENTS DE DRET
Articles 41 i següents del Text Refós de la LIei Reguladora de les Hisendes Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar la següent proposta de preu públic per al curs de monitors i monitores
en el lleure infantil i juvenil que tindrà lloc de manera intensiva durant al setmana santa i
caps de setmanes posteriors (abril i maig de 2011):
- 120 € persones de 18 a 25 anys empadronades a Sant Quirze del Vallès.
- 150 € persones majors de 25 anys empadronades a Sant Quirze del Vallès i resta de
persones a partir de 18 anys no empadronades al municipi.
Aquests preus tindran vigència mentre no es revisin.
Segon.- Declarar les activitats objecte d’aquests Preu Públic d’interès públic o social.
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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.

15.3.

Exp. 26/10. Llicència ambiental per instal·lació activitat de comerç a
l'engròs de fustes i ferreteria c/. Narcís Monturiol, 2

ANTECEDENTS DE FET
En data 21 d’abril de 2010, la societat T.G. FUSTES I FERRETERIA, SCP, ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència municipal ambiental (N.RGE.: 2010005703)
per la instal·lació d’una activitat de comerç a l’engròs de fustes i ferreteria, situada al c/.
Narcís Monturiol, 2 (P.I. Can Torres i Can Llobet), d’aquest municipi.
A la sol·licitud de llicència s’adjunta projecte amb les següents dades:
- Redactor: Albert Pujol i Altimira, enginyer tècnic industrial
- Núm. Col·legiat: 15.912
- Núm de visat: 115053
- Data del visat: 19/03/10
L’ enginyer municipal ha emès informe tècnic favorable en data 2 de juliol de 2010, del qual
es desprèn que l’activitat està classificada com activitat de magatzem i venda a l’engròs de
productes de fusta i ferreteria, annex II.2, codi 12.21, situada en una nau de tipologia A del
Polígon Industrial Can Torres i Can Llobet, amb les mesures correctores que s’indiquen a
l’informe tècnic:
L’establiment i les seves instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions indicades en la
documentació presentada que acompanya a la sol·licitud, en els aspectes que no s’hagin
fixat específicament en aquest informe.
Qualsevol sistema d’il·luminació que afecti a la via pública estarà subjecte al reglament de
desenvolupament de la llei 6/2001 sobre la contaminació lumínica (Decret 82/2005, de 3
de maig).
Cada màquina s’ha d’instal·lar sobre suports elàstics que privin la transmissió de
vibracions al pis o parets de l’edifici. Si convé, s’han de muntar sobre bancada de gran
massa aïllada del pis mitjançant material elàstic i absorbent, segons convingui, de
manera que privi que es transmeti el soroll als habitatges propers al local.
Al sol·licitar la visita de comprovació, hom haurà d’aportar fotocòpia de la següent
informació:
-

Contracte de manteniment dels elements d’extinció d’incendis o factura de l’última
revisió.

-

Acta de posta en marxa o butlletí de la instal·lació elèctrica.

-

Acta de posta en marxa o butlletí d’instal·lació d’aparells de pressió

-

Certificat d’ignifugació de l’estructura metàl·lica.

-

Controls de residus.

-

Certificat final d’instal·lació, emes pel tècnic director.
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L’activitat no disposa de cap instal·lació que pugui afectar l’ambient exterior dels edificis i
que sigui susceptibles de generar aerosols contaminats amb Legionella pneumophila
(veure article 2 del Decret 152/2002, de 28 de maig, pel qual s’estableixen les condicions
higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel.losis).
En cas afirmatiu cal comprovar que l'activitat disposa del corresponent CERTIFICAT DE
REVISIÓ estès per una entitat o servei de revisió autoritzat. Aquest certificat acredita la
realització d'una revisió periòdica adreçada a comprovar el manteniment, la neteja i la
desinfecció de la instal·lació, així com de la seva adequació a les condicions fixades en el
Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol i Decret 152/2002.
Segons l’article 118 de l’ordenança d’activitats, les llicències ambientals de l’annex II.2
resten sotmeses a un control periòdic cada 4 anys, a comptar des de la data del control
inicial favorable. Aquest control ha de ser sol·licitat pel titular de la llicència.
L’arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 13 de desembre de 2010,
del, del qual es desprèn que l’activitat consta en els usos previstos per la normativa
urbanística d’aplicació a la zona on està emplaçat el local, zona 5a, al Polígon de Can
Torres Can Llobet.
El tècnic de Medi Ambient ha emès informe tècnic favorable en data 21 de setembre de
2010, del qual es desprèn que no hi ha inconvenients des del punt de vista ambiental per a
l’atorgament de la llicència municipal, encara que adverteix a l’empresa que les diferents
fraccions dels residus que generi l’activitat s’han de gestionar selectivament mitjançant les
corresponents empreses autoritzades i que no es podrà realitzar mitjançant la seva
disposició en contenidors municipals atesa l’Ordenança reguladora de la gestió de residus
sòlids urbans i de la neteja pública de Sant Quirze del Vallès (art.21), que exclou els
polígons industrials de l’àmbit de prestació del servei municipal.
Vist l’informe emès per la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i
Salvaments, de data 30 de desembre de 2010, del qual es desprèn que la documentació
presentada reuneix les condicions de seguretat contra incendis que demana la legislació
vigent per poder exercir l’activitat.
Durant el tràmit preceptiu d’informació veïnal, mitjançant l’exposició pública, no s’ha
presentat cap reclamació i/o al·legació, segons certifica la secretària accidental, en data
19 de novembre de 2010.
La cap local de Sanitat, ha emès informe favorable en data 23 d’abril de 2010, del qual es
desprèn que l’activitat projectada no té repercussió sobre la sanitat ambiental.
En data 25 de gener de 2011 s’ha celebrat la ponència municipal d’avaluació ambiental
favorable a la concessió de la llicència.
Considerant l’ informe favorable de la lletrada de l’Àrea de Territori, de data 7 de febrer de
2011.
FONAMENTS DE DRET
-

El planejament general urbanístic aplicable és el Pla general d’ordenació urbana
de Sant Quirze del Vallès. Aquest Pla va se aprovat definitivament per resolució
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de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el dia 22 de març de 2000, publicada al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3137, del dia 11 de maig de
2000. Es correspon amb l’expedient 1995/002246/B de la Comissió.

-

Les normes urbanístiques del Pla general es van publicar en compliment de la
resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 22 de setembre
de 2005, en virtut de l’edicte de la secretària d’aquesta Comissió, de 9 de
desembre de 2005, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4548,
d’11 de gener de 2006. Aquesta publicació incorpora el règim urbanístic derivat de
la resolució del Conseller identificada al paràgraf precedent. La publicació es
correspon amb l’expedient 2005/018880/B de la Comissió.

-

El Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost.

-

El Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

-

El Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.

-

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental
i el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de
l’Administració Ambiental, aplicable segons la disposició transitòria segona de la
Llei de Prevenció i Control de l’Administració Ambiental.

-

Ordenança Municipal d’Activitats (BOP núm. 298 del 14 de desembre de 1999).

La competència per proposar a la Junta de Govern Local l’atorgament de les llicències
municipals ambientals correspon al tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Territori,
Seguretat Ciutadana i Noves Tecnologies, atesos els articles 21.1.q) i 21.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, amb la incorporació de les
modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local; i el Decret 502-S/2007, de 19 de juny, modificat pel
Decret 783-S/2007, de 26 de setembre, i pel Decret 761-S/2008, de 7 d’octubre de
Delegació de Competències i altres vigents de pertinent aplicació,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Atorgar la llicència municipal ambiental a la societat T.G. FUSTES I
FERRETERIA, SCP, per la instal·lació d’una activitat de magatzem i venda a l’engròs,
emplaçada al c/. Narcís Monturiol, 2, d’aquest municipi, amb subjecció al projecte
presentat i a les condicions tècniques que consten als informes tècnics que se li uneixen
com a annex.
Segon.- Notificar la present resolució als interessats, comunicant-los que en el termini
d’un mes haurà de presentar certificat tècnic, que acrediti que la instal·lació s’ha
d’efectuat d’acord amb el projecte aprovat, i que s’han complert les mesures correctores
imposades, i sol·licitar que s’efectuï el control inicial de l’activitat.
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Tercer.- L’activitat restarà sotmesa a un control periòdic que es practicarà, els primers,
quatre anys després de l’atorgament de la llicència i, la resta, quatre anys després de la
realització de la corresponent revisió, malgrat que aquesta s’hagi pogut practicar de forma
anticipada. Aquest control ha de ser sol·licitat per part del titular de la llicència.
Quart.- Comunicar als interessats que la present llicència no autoritza la posada en
funcionament de l’activitat fins que no s’acompanya de la corresponent acta de posada en
servei favorable.
Cinquè.- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de
tercers.

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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