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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 21 de febrer de
2011.
2. Aprovació del protocol d'urgències socials
ANTECEDENTS DE FET
Atès que el municipi de Sant Quirze del Vallès va creixent i es detecten necessitats a les
que l’ administració ha de donar resposta, com és el cas d’ atendre i donar resposta a les
urgències socials que es puguin plantejar;
Atès que aquesta necessitat es va traslladar al Consell comarcal i es va treballar una
proposta de protocol entre tots els municipis de la comarca;
Posteriorment aquesta proposta es va treballar a nivell local amb tots els agents implicats:
salut, participació, educació, igualtat i més concretament amb Policia local.
Considerant l’informe tècnic de data 28 de febrer de 2011.
FONAMENTS DE DRET
•

Estatut d’Autonomia de Catalunya 2006
Art 166. Serveis socials, voluntariat, menors i promoció de les famílies
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis
socials, que inclou:
o La regulació i l’ordenació de l’activitat dels serveis socials, les prestacions
tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat assistencial o
complementàries d’altres sistemes de previsió pública.

•

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials
TÍTOL I. Disposicions generals
Article 7. Situacions amb necessitat d’atenció especial.

Són destinatàries dels serveis socials, especialment, les persones que estiguin en alguna
de les situacions següents:
n) urgències socials;
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•

Cartipàs municipal
Text refós de l’estructuració i delegacions de l’alcaldessa (aprovat per decret
2010000431 de 17 de març de 2010) a l’article 3.2.s, que diu que és competència
de la Junta de Govern Local “els acords sobre normalització dels formats dels
procediments administratius municipals”.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el protocol d’ urgències socials que engloba les funcions dels
diferents agents implicats, circuits d’ atenció, recursos relacionats, així com les
instruccions internes que han elaborat des de la Policia local per a donar resposta a les
urgències socials fora de l’ horari d’ atenció de Benestar social, que s’annexen a aquesta
proposta d’acord.

3. Acceptació subvenció de la Diputació de Barcelona pel finançament dels
serveis socials d' atenció domiciliària 2011
ANTECEDENTS DE FET
Atès que en data febrer 2011, la Unitat de Benestar social del municipi de Sant Quirze del
Vallès va presentar sol·licitud per a beneficiar-se de la cartera de serveis 2011 de la
Diputació de Barcelona;
Atès que tots els ajuntaments adherits a la Xarxa Local de Serveis d' Atenció Domiciliària
tenen garantida una dotació econòmica destinada al suport dels serveis locals d' atenció
domiciliària. Aquesta aportació s 'estableix tenint en compte els habitants dels municipis
segons el padró amb data 1 de gener de 2009;
Atès que les ràtios establertes són les següents: 8,25 euros per habitant major de 65
anys per als ajuntaments de municipis de 10.000 a 20.000 habitants
Considerant l’informe tècnic del 21 de febrer de 2011.
Considerant l´informe favorable d’intervenció (D.R)
FONAMENTS DE DRET
•
•

Llei 38/2003 General de Subvencions.
Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials, concretament en el títol III –
Règim competencial i organitzatiu-, art 32 quan parla de les competències dels
ens locals supramunicipals.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona, per import de
13.752,75 € pel finançament dels serveis socials d’ atenció domiciliària de Sant Quirze
del Vallès.
Segon .- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona i a l’Àrea de Serveis
Econòmics de l’ajuntament.

4. Acceptació subvenció de la Diputació de Barcelona pel finançament dels
serveis socials bàsics 2011
ANTECEDENTS DE FET
Atès que en data febrer 2011, la Unitat de Benestar social del municipi de Sant Quirze del
Vallès va presentar sol·licitud per a beneficiar-se de la cartera de serveis 2011 de la
Diputació de Barcelona;
Atès que tots els ajuntaments de la província de Barcelona tenen garantida una dotació
econòmica destinada al suport de serveis socials bàsics;
Atès que aquests ajuts s’ estableixen en funció del tram poblacional corresponent al
municipi i que la ràtio establerta és d’ 1,00 euros per habitant per als ajuntaments de
municipis d’ entre 10.000 i 20.000 habitants;
Considerant l’informe tècnic del 21 de febrer de 2011.
Considerant l´informe favorable d’intervenció (D.R)
FONAMENTS DE DRET
•
•

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

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona, per import de 18.702,00
€ pel finançament dels serveis socials bàsics de Sant Quirze del Vallès.
Segon .- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona i a l’Àrea de Serveis
Econòmics de l’ajuntament.

5. Aprovació de la constitució de l'oficina local d'atenció a la discapacitat i
dependència
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ANTECEDENTS DE FET
Atès que la Unitat de Benestar social de l’ Ajuntament de Sant Quirze del Vallès té
l’
encàrrec de donar forma a un servei d’ informació, orientació i assessorament per a
persones discapacitades;
Atès que es tracta d’ encabir aquest servei en les mateixes dependències de la Unitat de
Benestar social, amb una atenció més especialitzada vers aquest col·lectiu;
Atès que tots els professionals disposaran d’ un manual de serveis i recursos elaborats
per la mateixa Unitat de Benestar social de Sant Quirze del Vallès per a poder oferir una
millor informació i orientació als ciutadans;
Considerant l’informe tècnic del 1 de març de 2011.
FONAMENTS DE DRET
•

Llei 12/2007 d’ 11 d’ octubre de serveis socials que regula la cartera de serveis
socials.
Títol 1
Disposicions generals
Article 4
Objectius de les polítiques de serveis socials
e) Afavorir la igualtat efectiva de les persones, eliminant discriminacions per raó
de gènere o de discapacitat o per qualsevol altra condició o circumstància
personal o social arbitrària.

•

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l' autonomia personal i atenció a
les
persones
en
situació
de
dependència.
La Llei defineix la dependència com l' estat de caràcter permanent en què es
troben les persones que, per raons derivades de l' edat, la malaltia o la
discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d' autonomia física, mental,
intel·lectual o sensorial, necessiten l' atenció d' algú altre o d 'altres persones o
ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de
les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, altres suports per la
seva autonomia personal.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Aprovar la constitució de l’ oficina local d’ atenció a la discapacitat i
dependència que estarà encabida en la Unitat de Benestar social, document que
s’annexa a aquesta proposta d’acord.

6. Subvenció als centres educatius exercici 2011
ANTECEDENTS DE FET
L’educació és un dels eixos d’actuació municipals i considerat de gran interès públic i
social, l’Ajuntament de Sant Quirze dins de l’àmbit de les seves competències té
l’objectiu d’assistir i cooperar amb els centres educatius del seu àmbit territorial que
necessitin suport per la realització d’activitats educatives que li són pròpies i que no
puguin dur a terme per ells mateixos, i amb especial atenció a projectes educatius.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2008, pel que es va
aprovar els convenis entre l’Ajuntament i els centres educatius d’educació infantil,
primària i secundària obligatòria.
Atès que tots els centres educatius van justificar, mitjançant certificació, la despesa de
l’exercici de 2010, abans de l’últim pagament, d’acord amb el conveni vigent de cada
centre.
Considerant l’informe del tècnic d’Educació de data 21 de febrer de 2011,
FONAMENTS DE DRET
-

Artícles 303 a 311 del Decret 179/1995 de 13 de juny pels quals s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
Bases generals municipals per a la concessió de subvencions aprovades pel Ple
de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 26 de maig de 1999
Conveni de col·laboració amb els diversos centres educatius del Municipi.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions als centres educatius: Purificació Salas
Xandri, Pilarin Bayés, el Turonet, Taula Rodona, Onze de Setembre, Lola Anglada i
l’Institut Sant Quirze del Vallès per a l’exercici de 2011.
Segon.- Aprovar les autoritzacions i disposicions de despesa a càrrec de la partida 5101
3200 480 00 00, per les quantitats següents:
Centre Educatiu
Escola Taula Rodona
Escola O.Setembre
Escola Pilarin Bayés
IES Sant Quirze

Subvenció
17.008,89 €
18.748,94 €
18.168,92 €
22.229,06 €

Centre Educatiu
Escola El Turonet
Escola P. Salas
Escola Lola Anglada

Subvenció
12.948,75 €
18.748,94 €
12.368,73 €

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.
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7. Acceptació conveni i subvenció amb l'Ajuntament de Terrassa
ANTECEDENTS DE FET
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i el Patronat Municipal d’Educació de
l’Ajuntament de Terrassa, venen desenvolupant un conveni per curs escolars des del curs
2005-2006.
L’objectiu d’aquest conveni és que el Patronat Municipal d’Educació de l’Ajuntament de
Terrassa (PAME), contribueixi a les despeses de funcionament de l’escola Pilarín Bayés,
de forma proporcional als alumnes residents a les Fonts de Terrassa i matriculats a
l’esmentat centre
En data 22 de febrer de 2011 ha entrat per registre de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès la proposta del conveni corresponent al curs 2010-2011 per la seva acceptació i
signatura.
FONAMENTS DE DRET
Llei de Bases de Règim Local
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i el Patronal Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa per a contribuir en
les despeses de funcionament de l’escola Pilarín Bayés, segons es detalla a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS I EL PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ (PAME) PER A CONTRIBUIR EN LES
DESPESES DE FUNCIONAMENT DEL CEIP PILARIN BAYÉS AL NUCLI DE LES FONTS
DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
A Sant Quirze del Vallès, 17 de gener de 2011

REUNITS
D’una part, la Sra. Montserrat Mundi i Mas, amb DNI núm.: 37666390-A alcaldessa de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb domicili plaça de la Vila, 6, amb el NIF: P0823800-H,
D’altra part, el senyor dades protegides, DNI núm.: dades protegides , vicepresident delegat
del Patronat Municipal d'Educació de l’Ajuntament de Terrassa (PAME), amb domicili al
carrer dades protegides núm. dades protegides de la ciutat de dades protegides, amb el NIF:
P5827901-I.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a la signatura i eficàcia
del present Conveni i conjuntament,

7/36

MANIFESTEN
Que, un cop aprovada per la Direcció de Serveis Territorials d’Educació del Vallès Occidental
per al curs 2010-11, l’ampliació de la zona d’influència del CEIP Pilarín Bayés, en el sentit que
els habitants de Les Fonts de Terrassa puguin gaudir de la mateixa puntuació per residència
que els habitants de Les Fonts de Sant Quirze, a l’hora de poder accedir a una plaça a l’escola
Pilarín Bayés, els dos ajuntaments decideixen contribuir en les despeses de funcionament de
l’esmentat centre, ubicat al nucli de Les Fonts de Sant Quirze i que comparteixen, en el seu
funcionament, indistintament alumnes del municipi de Sant Quirze i del municipi de Terrassa.
Que l’objectiu d’aquest conveni és que el PAME contribueixi a les despeses de funcionament
del CEIP Pilarín Bayés. Aquesta contribució ha de ser proporcional als alumnes residents a
Les Fonts de Terrassa i matriculats a l’esmentat centre, des del moment en què aquests han
pogut accedir en condicions d’igualtat amb els altres alumnes residents a Les Fonts de Sant
Quirze.
I en virtut de l’anterior, ambdues parts formalitzen en el present document els següents:
ACORDS
Primer.El Patronat Municipal d'Educació de Terrassa (PAME) contribuirà amb l’import de
21.000,00 € en el funcionament de l’escola Pilarín Bayés per al curs 2010-2011.
Segon.Que l’import anterior és el resultat de multiplicar el número d’alumnes empadronats en
el barri de Les Fonts de Terrassa i que estan matriculats a l’escola Pilarín Bayés,
resultant un total de 70 alumnes, per la quantitat en concepte de la despesa que el
PAME té comptabilitzada com a cost real per a cada alumne matriculat als centres
públics de primària de Terrassa, xifrada aquesta quantitat cost per alumne en l’import
de 300 €.
Tercer.Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a destinar l’import aportat
pel Patronat Municipal d’Educació al funcionament de l’escola Pilarín Bayés, en els
conceptes següents: servei de consergeria, manteniment, subministraments i neteja.
Quart. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a facilitar al PAME un llistat a
l’inici de cada curs, on s’incloguin els noms, les adreces, el curs on estan matriculats i
la data d’incorporació al centre, de tots els alumnes matriculats a l’escola Pilarín Bayés
que siguin residents a Les Fonts de Terrassa.
Cinquè.L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a lliurar al PAME una
certificació del seu interventor municipal, amb el vist-i-plau de l’Alcalde-president on
s’acrediti que l’aportació econòmica del Patronat Municipal d’Educació de Terrassa s’ha
destinat a la despesa de funcionament de l’escola Pilarín Bayés, durant el curs 20102011, un cop hagi rebut l’esmentada aportació.
Sisè. La vigència d’aquest conveni serà pel curs acadèmic 2010-2011. Es podrà prorrogar,
de manera anual i amb un abast de curs acadèmic previ acord de les dues parts; per
calcular l’import senyalat a l’acord primer es farà servir la mateixa fórmula que s’indica
a l’acord segon, amb l’actualització corresponent per a cada curs acadèmic, tant del
nombre d’alumnes, com del cost per alumne. D’igual forma, la vigència d’aquest
conveni resta condicionada a la possible creació d’un nou centre al barri de Les Fonts
de Terrassa, si el creixement demogràfic d’aquesta zona així ho determinés.
Setè. El Patronat Municipal d’Educació i l’Ajuntament de Sant Quirze acorden formar
una comissió tècnica, integrada per un representant de cada entitat i que serà la
responsable de vetllar pel seguiment i compliment dels acords fixats al present
conveni, així com de proposar les modificacions adients per tal de garantir-ne la
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seva adaptació a noves realitats que es puguin plantejar. Aquesta comissió es
reunirà, com a mínim dos cops a l’any, a la primera reunió es proposaran les
modificacions referides als acords segon i tercer, així com les verificacions adients
de l’acord cinquè i, a la darrera reunió es farà una valoració del conveni,
proposant-se o no les modificacions que garanteixin un millor compliment del
conveni, mitjançant el corresponent informe que haurà de ser aprovat o no pels
responsables polítics de la signatura d’aquest conveni.
Vuitè. L’efectivitat dels pactes continguts en aquest conveni quedarà condicionada a
l’aprovació i/o ratificació del mateix per l’òrgan de govern competent de
l’Ajuntament de Terrassa, prèvia la tramitació del procediment i la incorporació
dels informes facultatius que siguin preceptius.
I en prova de conformitat es signen dos originals d’aquest conveni a un sol efecte en el lloc i data
assenyalats a l’encapçalament.”
Segon.- Facultar a l’Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni de col·laboració.
Tercer.- Incorporar l’import de 1.000,00 €, corresponent a la part no prevista en el
pressupost d’ingressos de 20.000,00 €, a la partida de manteniment: 5101 3200 212 00
00 del pressupost 2011.
Quart.- Comunicar aquest acord al Patronal Municipals d’Educació de l’Ajuntament de
Terrassa i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

8. Resolució de desistiment de l'interessat en reclamació de responsabilitat
patrimonial 114-010-021
ANTECEDENTS DE FET
El dia 23 de novembre de 2010, el Sr. dades protegides, va formular reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys causats en la motocicleta matrícula dades
protegides com a conseqüència d’una caiguda a la carretera dades protegides, a l’alçada
de la sortida de Sant Quirze del Vallès, degut segons manifestava el reclamant a un forat
existent a la calçada. Figura al registre general municipal amb el número d’entrada
2010015406.
El dia 3 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 13 de desembre de 2010.
Mitjançant escrit registrat d’entrada el dia 28 de desembre de 2010 el Sr. dades
protegides aporta documentació per esmenar les deficiències detectades però no
aporta, tal i com se li va requerir, documentació acreditativa de la propietat del vehicle
per part del reclamant.
FONAMENTS DE DRET
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Únic. 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 contra l’Ajuntament de sant Quirze del Vallès el dia 23
de novembre de 2010, i que figura al registre general municipal amb el número
d’entrada 2010015406, i arxivar les actuacions.

9. Resolució de desestiment de l'interessat en reclamació de responsabilitat
patrimonial 114-011-001
ANTECEDENTS DE FET
El dia 18 de gener de 2011, la Sra. dades protegides, en representació del Sr. dades
protegides, va formular reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys causats
en la motocicleta matrícula dades protegides, com a conseqüència de la caiguda que va
patir el reclamant a l’dades protegides, a l’alçada del carrer dades protegides. Figura al
registre general municipal amb el número d’entrada 2011000480.
El dia 19 de gener de 2011, 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 25 de gener de 2011.
En data 5 de febrer 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 desistida a la Sra. dades protegides, en representació del Sr. dades
protegides, en la seva reclamació de responsabilitat patrimonial formulada el dia 18
de gener de 2011, que figura al registre general municipal amb el número
d’entrada 2011000480 i arxivar les actuacions.

10. Modificació de la llicència d'obres Majors per la reforma i ampliació d'habitatge
unifamiliar adossat i piscina
ANTECEDENTS DE FET
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1. En data 28 d'abril de 2010, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2010006056) per a Reforma i
ampliació d'habitatge unifamiliar adossat i piscina.
2. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 4 d’octubre de
2010 va atorgar la llicència d’obres majors al senyor dades protegides per a la
reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar adossat i piscina emplaçat al carrer dades
protegides, número dades protegides, d’aquest municipi.
3. En data 22 de desembre de 2010, la senyora dades protegides en representació del
senyor dades protegides va sol·licitar la modificació de la llicència d’obres i va
presentar el projecte bàsic i executiu modificat.
4. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 22 de febrer de 2011
en relació a la modificació de la llicència del qual es desprèn que la modificació del
projecte ha incorporat els següents canvis:
a) El projecte executiu canvia respecte al projecte bàsic inicialment aprovat, evitant
l’ampliació de la planta sotacoberta, la coberta no puja en alçada únicament es
modifica en la part central per poder accedir a l’espai existent que s’utilitzarà
exclusivament com a estudi.
b) El programa per tant es modifica; en la planta baixa es manté la distribució del
projecte bàsic, apareixent la part de safareig que estava prevista inicialment en la
planta altell i que ara no es construeix. En la planta sotacoberta desapareix
l’habitació, el safareig, el bany i la terrassa, mantenint únicament l’espai central
d’accés a l’espai existent que s’utilitzarà com a estudi.
5. Considerant l’informe jurídic de data 23 de febrer de 2011.
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.
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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 .- Aprovar la modificació de la llicència d’obres majors concedida a dades
protegides per a la reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar adossat i piscina a C
dades protegides, d’aquest municipi, amb subjecció a les condicions tècniques que
consten a l’informe tècnic adjunt, atorgada per la Junta de Govern Local en data
4 d’octubre de 2010.
Segon .-

Anul·lar les liquidacions provisionals següents:

Número liquidació

Concepte

Import

201038558 / 0

Concessió de Plaques i patents

201038559 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

6.266,26 €

201038560 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

2.663,16 €

Tercer .-

11,83 €

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201126627 / 0

Concessió de Plaques i patents

201126629 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

5.464,42 €

201126630 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

2.322,38 €

Quart .-

11,83 €

Notificar el present acord als interessats.

11. canvi d'ús d'habitatge unifamiliar aïllat a Llar d'infants
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 11 de gener de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011000408) per al canvi d'ús
d'habitatge unifamiliar aïllat a Llar d'infants emplaçat al carrer dades protegides,
d’aquest municipi
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 04/02/2011 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 següents:
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1.1. La qualificació urbanística és Cases aïllades, parcel·les mitjanes (clau 3b5), segons el vigent Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament per
resolució de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona del dia 22 de març de
2000 i publicada al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 11 de
maig de 2000. 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, al diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de l’11 de gener de 2006.
La qualificació urbanística
educatives.

3b-5 admet l’ús de dotacions comunitàries

1.2. El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic i
d’execució s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa
tècnica d’aplicació.
1.3. S’ha presentat la justificació tècnica necessària per incorporar l’energia
solar tèrmica a l’edifici seguint el criteri de l’ordenança reguladora municipal.
D’acord amb el punt 8 de l’annex tècnic, les instal·lacions d’energia solar
incorporades al projecte i regulades per aquesta ordenança no han d’alterar la
perspectiva del paisatge instal·lant els panells seguint sempre les pendents de
la coberta amb la mateixa inclinació del 30 %, en el cas de coberta inclinada.
En cap cas els panells han de ser perceptibles en el pla de façana, les
plaques per tant s’hauran d’instal·lar integrades en la pendent de la coberta i
l’equip acumulador s’haurà d’incorporar a l’ interior de l’edifici i no podrà
quedar vist a la coberta. Obligatòriament amb el certificat de final d’obra,
s’haurà d’emetre un certificat signat per un tècnic instal·lador competent, que
justifiqui el compliment de la normativa tècnica d’aplicació (RITE, ITE10.1 i
ITE 10.2). Si s’escau s’haurà de presentar també el full d’acceptació
d’encàrrec el tècnic responsable del projecte de la instal·lació en cas de que
sigui diferent del que signa el projecte d’instal·lació.
1.4. L’activitat de la Llar d’infants d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, que la classifica
com Annex III codi 12.48 Centres Docents, estarà subjecta a un règim de
comunicació de la persona o persones titulars. La comunicació s’haurà de
formalitzar un cop acabades les obres i instal·lacions necessàries. L’activitat
no podrà iniciar-se mentre l’interessat no comuniqui a l’ajuntament la
finalització de la instal·lació mitjançant la certificació del tècnic encarregat de
l’execució del projecte, i no es disposi del preceptiu control inicial que
verificarà l’acompliment de les dades aportades, dels condicionants tècnics i
de la normativa aplicable.
1.5. Prèviament a la formalització de la comunicació caldrà presentar el
projecte ambiental corresponent a l’activitat de llar d’infants, s’haurà de
presentar de forma separada el projecte tècnic acreditatiu del compliment de
la normativa vigent en matèria de prevenció i extinció d’incendis. Un cop
acabades les obres, el titular haurà de presentar tota la documentació de
l’activitat i comunicar la seva obertura aportant tots els certificats finals
subjectes a reglamentació especifica:
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-

Certificat emès pel tècnic director conforme la instal·lació s’ha
finalitzat i aquesta coincideix amb la descrita al projecte aportat.

-

Contracte de lloguer dels elements de protecció i extinció d’incendis.

-

Butlletí i carpeta segellada per l’EIC corresponent de la instal·lació
elèctrica.

-

Certificat de posta en marxa i autorització de la instal·lació de gas de
la caldera.

-

Certificat de posta en marxa de totes aquelles instal·lacions amb
reglamentació especifica.

-

L’activitat de centre d’educació preescolar està sotmès al Reial
Decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableix els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de regim general
no universitaris, el Decret 255/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents privats i al Decret 282/2006 de 4
de juliol pel qual es regula el primer cicle de d’educció infantil. En
aquest sentit, caldrà resolució favorable de la direcció de Centres
Docents aprovant el projecte de centre presentat, i de l’oficina de
Superviso de Projectes de la Generalitat de Catalunya emeten
informe favorable en relació al compliment dels requisits i condicions
establerts a la normativa citada.

-

Informe favorable del Departament de Sanitat i Seguritat Social de la
Generalitat. (normes d’higiene relatives als productes alimentaris,
normes d’higiene per a l’elaboració distribució i comerç de menjars
preparats, normes relatives als manipuladors d’aliments, regulació de
l’atenció assistencial i educativa als infants, criteris sanitaris de la
qualitat de l’aigua de consum humà)

-

El pla general no estableix un paràmetre específic, en relació a la
previsió de places d’aparcament en edificis per a dotacions
educatives (art. 297.12), tot i que considera convenient preveure
places d’aparcament sempre i quan el solar ho permeti. Tenint en
compte que la parcel·la no té espai suficient per la previsió
d’aparcaments, caldrà sol·licitar a la Policia Local, abans de l’inici de
l’activitat, l’autorització necessària per preveure aparcaments al
carrer Pedres Blanques.

-

Segons el decret
d’Autoprotecció.

82/2010,

s’haurà

de

presentar

un

Pla

1.6. l projecte justifica les prestacions definides en el Document bàsic Seguret
en cas d’Incendi del codi Tècnic (CTE DB SI), i les del Decret 241/1994 de
Condicions urbanístiques i de protecció contra incendis.
L’ activitat es troba inclosa en l’annex I, supòsits sotmesos al control preventiu
de l’Admnistració de la Generalitat, de la llei 3/2010, del 18 de febrer, de
prevenció d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i
per tant s’ha de trametre el projecte a la Regió d’Emergències Metropolitana
Nord, per tal de que bombers verifiqui l’acompliment de la normativa vigent en
matèria de prevenció i extinció d’incendis
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1.7. La proposta de resolució de l’enginyer municipal és favorable,
condicionada al informe del servei de prevenció d’incendis
(regió
metropolitana nord).
1.8. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements
urbanístics afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram
on està situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de
3.525 €., a retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals. Si la
parcel·la no disposa de connexió optima a la xarxa general de clavegueram,
la nova connexió s’haurà d’incloure en la documentació del projecte
d’execució de l’obra i haurà de complir les següents condicions: 1. Sempre
que sigui possible la connexió serà a la part mes baixa de la xarxa de
clavegueram i mai el tub secundari s’introduirà en el principal. 2. A la memòria
es farà constar el material de la connexió, definint el diàmetre de la connexió,
les capes de compactació (el reblert de a rasa s’executarà amb material
granular de tot-u-natural compactat al 98 % del PM), el tall de l’asfalt
s’executarà amb disc i es reposarà el paviment de la calçada en un franja de
1 m. a banda i banda del tub i de l’amplada de tot el carrer en el tram afectat.
3. Durant l’execució de les obres de connexió del clavegueram caldrà garantir
la circulació rodada i de vianants, caldrà disposar de les corresponents
proteccions i senyalitzacions, segons el previst per l’estudi de seguretat i el
pla de seguretat aprovat, i d’acord amb la policia local.
1.9. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per
col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per
vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la
calçada del carrer. Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla
de Seguretat . Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon
estat de conservació les tanques i altres elements de precaució; observar les
normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de
rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres
disposicions de policia aplicables.
1.10. Les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de
telefonia, enllumenat, electricitat, que afecten a la façana del tram de vorera
on està situada la parcel·la hauran de quedar soterrades. No es permetrà cap
xarxa aèria, totes les canalitzacions aèries que passin per davant de la façana
hauran d’anar
soterrades d’acord amb els projectes tècnics de les
respectives companyies. En el cas de telefònica s’haurà de sol·licitar l’estudi
tècnic
previ
de canalització i soterrament de les línies a l’adreça
ingenieriaeste@telefonica.es. Quan l’espai de la vorera no permeti la
ubicació de les arquetes d’entrada que fixa la companyia per obtenir la unió
entre les xarxes d’alimentació dels serveis de telecomunicacions dels
diferents operadors i la infraestructura comú de telecomunicacions de
l’immoble, es realitzarà la conversió d’aèria a soterrada a l’inici i final de
façana i s’habilitarà un punt general d’entrada en funció de la ubicació del RITI
en el projecte.
S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per les connexions
amb les respectives companyies i d’acord amb l’enginyer municipal. En cas
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d’impossibilitat del soterrament s’haurà de justificar tècnicament d’acord amb
l’enginyer municipal la solució adoptada per cada servei
3. Considerant l’informe jurídic de data 23/02/2011.
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 al canvi d'ús
d'habitatge unifamiliar aïllat a Llar d'infants emplaçat 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.

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:
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Número liquidació

Concepte

Import

201126624 / 0

Concessió de Plaques i patents

201126625 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

5.231,01 €

201126626 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

2.223,18 €

Setè .-

11,83 €

Notificar el present acord als interessats.

12. Construcció d'una piscina.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 25 de gener de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011001313) per a la
construcció d'una piscina, emplaçada a l carrer dades protegides, número dades
protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 11 de febrer de 2011
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 15/02/2011.
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.
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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 número OMA2011/000002 a dades
protegides per a la construcció d’una piscina, emplaçada al carrer Presseguer, número
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.

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

201126420 / 0

Concessió de Plaques i patents

201126421 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

207,88 €

201126422 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Setè .-

11,83 €

Notificar el present acord als interessats.

13. construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 17 de desembre de 2010, dades protegides ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2010016471) per
a la construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, emplaçat al carrer dades
protegides, número dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 11/02/2011 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 següents:
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a. S’ha presentat la justificació tècnica per incorporar l’energia solar tèrmica a l’edifici
seguint el criteri de l’ordenança reguladora municipal: dades generals, càlcul de la
demanda energètica, i característiques de la instal·lació solar. D’acord amb el
punt 8 de l’annex tècnic, les instal·lacions d’energia solar incorporades al projecte i
regulades per aquesta ordenança no alteran la perspectiva del paisatge instal·lant
els panells dins el díedre virtual traçat a 45 º des del cantell de l’últim forjat, i un
planell horitzontal situat a 300 cm. d’alçada, mesurat des de la cara inferior de
l’últim forjat. En cap cas els panells han de ser perceptibles en el pla de façana.
b. S’ha presentat el projecte d’enderroc de la construcció existent, demanant la
corresponent llicencia d’obra menor (expedient OME 2010/000112), l’informe de
l’aparelladora municipal és favorable.
c. L’ Agencia Estatal de Seguretat Aérea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008
de 8 de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives
per a obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds
aeronàutiques que tenia assignades la Direcció General d’Aviació Civil. Les
servituds van ser actualitzades el gener de 2010, mitjançant real decret 184/2009
de 27 de novembre (B.O.E. nº 25 de 29 de gener de 2010). L’edifici no estaria
afectat per la servitud aeronàutica, l’elevació limitadora d’obstacles corresponent a
la situació de la parcel·la és de 200 metres i l’alçada de planta baixa i planta pis
del projecte està per sota d’aquesta cota, sense arribar a perforar la superfície
limitadora.
d. En el cas d’instal·lar objectes temporals (grues fixes o mòbils), caldrà tramitar la
corresponent llicència d’obres menors per la instal·lació d’aquests elements,
justificant que no perforen la superfície limitadora d’obstacles i no afecten la
operativitat de l’aeròdrom. Si la instal·lació de la grua perfora la superfície
limitadora d’obstacles que fixa l’Agencia Estatal de Seguretat Aérea, caldrà obtenir
autorització de la autoritat aeronàutica competent , en aquest cas l’Agencia de
Seguretat Aeronàutica (AESA) .
e. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics
afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està
situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 650,00 €, a
retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals. Si la parcel·la no disposa
de connexió a la xarxa general de clavegueram, la nova connexió s’haurà
d’incloure en la documentació del projecte d’execució de l’obra i haurà de complir
les següents condicions: 1. Sempre que sigui possible la connexió serà a la part
mes baixa de la xarxa de clavegueram i mai el tub secundari s’introduirà en el
principal. 2. A la memòria es farà constar el material de la connexió, definir el
diàmetre de la connexió, les capes de compactació (el reblert de a rasa
s’executarà amb material granular de tot-u-natural compactat al 98 % del PM), el
tall de l’asfalt s’executarà amb disc i es reposarà el paviment de la calçada en un
franja de 1 m. a banda i banda del tub i de l’amplada de tot el carrer en el tram
afectat. 3. Durant l’execució de les obres de connexió del clavegueram caldrà
garantir la circulació rodada i de vianants, caldrà disposar de les corresponents
proteccions i senyalitzacions segons el previst per l’estudi de seguretat i el pla de
seguretat aprovat i d’acord amb la policia local.
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f.

Les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia,
enllumenat, electricitat, que afecten a la façana del tram de vorera on està situada
la parcel·la hauran de quedar soterrades. No es permetrà cap xarxa aèria penjada
a les façanes, totes les canalitzacions aèries que passin per davant de la façana
hauran d’anar soterrades d’acord amb els projectes tècnics de les respectives
companyies. En el cas de telefònica s’haurà de sol·licitar l’estudi tècnic previ de
canalització i soterrament de les línies a l’adreça ingenieriaeste@telefonica.es,
quan l’espai de la vorera no permeti la ubicació de les arquetes d’entrada que fixa
la companyia per obtenir la unió entre les xarxes d’alimentació dels serveis de
telecomunicacions dels diferents operadors i la infraestructura comú de
telecomunicacions de l’immoble, es realitzarà la conversió d’aèria a soterrada a
l’inici i final de façana i s’habilitarà un punt general d’entrada en funció de la
ubicació del RITI en el projecte.

g. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per les connexions
amb les respectives companyies i d’acord amb l’Enginyer municipal. En cas
d’impossibilitat del soterrament s’haurà de justificar tècnicament d’acord amb
l’enginyer municipal la solució adoptada per cada servei
h. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar
la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la
senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.
Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat. Durant
la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les
tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre
càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i
els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.
i.

El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.

3. Considerant l’informe jurídic de data 15/02/2011.
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
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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
Construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres a C dades protegides, número 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.

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

201126423 / 0

Concessió de Plaques i patents

201126424 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

4.986,98 €

201126425 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

2.119,47 €

Setè .-

11,83 €

Notificar el present acord als interessats.

14. Caducitat de la llicència d'obres majors per a la construcció d'edifici
plurifamiliar de 9 habitatges i 9 places d'aparcament
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 27 de març de 2007, NUCLI SANT QUIRZE SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2007004764) per a construcció
d'edifici plurifamiliar de 9 habitatges i 9 places d’aparcament.
2. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 6 de juliol de
2009 va atorgar la llicència d’obres majors número 100/2007 per la construcció d’un
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edifici plurifamiliar de 9 habitatges i 9 places d’aparcament emplaçat al carrer
Montserrat, 3 – 5 i 7, d’aquest municipi.
3. En data 22 de febrer de 2011, l’arquitecte municipal ha emès informe en el qual
s’especifica que mitjançant inspecció s’ha comprovat que les obres no han estat
iniciades.
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 100/2007 per a la construcció d’un edifici
plurifamiliar de 9 habitatges i 9 places d’aparcament, emplaçat al carrer Montserrat, 3 – 5
i 7, d’aquest municipi atorgada per acord de Junta de Govern Local en sessió ordinària
del dia 6 de juliol de 2009.
Segon .-

Notificar el present acord a l’interessat.

15. Conveni de col·laboració dinamització comercial 2011
ANTECEDENTS DE FET
Acreditat a l’expedient la conveniència de signar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès i l’Associació de Comerciants de Sant Quirze del Vallès, per a l’execució
del Pla d’actuació comercial de Sant Quirze del Vallès per l’exercici 2011,
Considerant l’informe tècnic de l’Àrea d’Economia, Indústria, Comerç i Promoció de la
Ciutat de data 1 de març de 2011,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, i l’Associació de Comerciants de Sant Quirze del Vallès, per a l’execució del Pla
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d’Actuació Comercial del Comerç Urbà de Sant Quirze del Vallès per l’any 2011 que
s’ajunta a l’expedient.
Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització i disposició de despesa (AD) per
import de 6.000,00 euros, amb càrrec a la partida 4200.4300.4890000 del pressupost
vigent, a favor de l’Associació de comerciants de Sant Quirze del Vallès en concepte
Subvenció del Conveni de Dinamització comercial.
Tercer.- Aprovar el document comptable d’autorització de despesa (A) per import de
3.000,00 €, amb càrrec a la partida 4200 4300 4890001 del pressupost vigent, en
concepte de subvenció als comerços locals participants a la Mostra de Comerç.
Quart.- Notificar el present acord a l’Associació de Comerciants de Sant Quirze del
Vallès.

16. Assumptes sobrevinguts

16.1.

Calendari laboral general de l'Ajuntament per 2011

ANTECEDENTS DE FET
1. D’acord amb l'ORDRE TRE/309/2010, d'11 de maig, per la qual s'estableix el calendari
oficial de festes laborals per a l'any 2011 a Catalunya, i ateses les dues festes d’àmbit
local establertes per aquesta Corporació, establertes a ORDRE TRE/551/2010, de 22 de
novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma
de Catalunya per a l'any 2011.
2. Ateses les diferents previsions que en matèria de calendari laboral es venen observant
i d’acord amb el que preveu l’Acord de Condicions de Treball del Personal Funcionari i el
Conveni del Personal Laboral d’aquesta corporació sobre aquesta matèria.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb les atribucions que confereix el Decret 214/1990, de 30 de juliol en matèria
de personal i en virtut de les atribucions que m’han estat delegades per Decret d’Alcaldia.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el calendari laboral general de l’Ajuntament per a l’any 2011 que
s’adjunta a aquest document, i prorrogar les instruccions d’aplicació acordades per a l’any
2010.
Segon.- Els diferents serveis de l’Ajuntament que per les particularitats en la prestació del
servei requereixin d’una altra ordenació i distribució del temps de treball del personal,
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adaptaran els seus calendaris per tal que, respectant els temps de descans mínims, es
distribueixin els dies laborables dins l’any natural de forma que es computin 1.543 hores
de treball a 31 de desembre de 2011.
Aquests calendaris hauran de ser confeccionats i comunicats al servei de Recursos
Humans com a màxim el proper dia 15 de març.
Tercer.- La planificació i programació dels torns festius de Setmana Santa i de les
vacances a realitzar pel personal, s’haurà de comunicar al servei de Recursos Humans
com a màxim el dia 31 de març de 2011 i els torns festius de Nadal abans del dia 30 de
novembre de 2011.
Quart.- Publicar el calendari laboral a la Intranet municipal i als taulers de les diferents
dependències municipals.
Cinquè.- Comunicar el present acord a les diferents àrees de l’Ajuntament i a la
representació del personal per el seu coneixement i efectes.

16.2.

Recurs d'dades protegides demanant la rectificació de la titularitat
de finques afectades per les quotes provisionals d'urbanització del
Pla Parcial dades protegides

ANTECEDENTS DE FET
La Sra. dades protegides, representada per l’advocadessa dades protegides, ha
formulat recurs demanant el canvi de titularitat de les quotes provisionals
d’urbanització del Pla Parcial dades protegides que afecten la parcel·la dades
protegides (finca número dades protegides del Registre de la Propietat dades
protegidesde dades protegides), girades a nom de la Sra. dades protegides.
Resta acreditat que la Sra. dades protegides va morir l’any 1989 i que la Sra.
dades protegides, en qualitat de neta, va acceptar l’herència mitjançant escriptura
pública; i més recentment, una vegada coneguda la propietat de la finca afectada per les
quotes de dades protegides, va addicionar-la a la seva herència mitjançant escriptura
notarial de quatre d’agost de 2010.
Atès que aquesta circumstància no va ser coneguda per l’Ajuntament fins la presentació
d’aquest escrit, l’Ajuntament va procedir a girar les quotes provisionals derivades de
l’acord de la Junta de Govern Local de 7 d’octubre de 2004 a nom de la que
es considerava titular de la propietat, la Sra. dades protegides.
FONAMENTS DE DRET
L’article 59 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic exigeix que les notificacions de les
resolucions i actes administratius es facin per qualsevol mitjà que permeti tenir constància
de la recepció per l’interessat o el seu representant, requisit incomplert en aquest
expedient.
Els articles 105.2 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i 220 de la Llei General Tributària –
malgrat les quotes urbanístiques no siguin pròpiament un tribut – contemplen la
possibilitat de que l’òrgan que dicta els actes pugui rectificar d’ofici o a instància dels
interessats els errors materials, aritmètics o de fet existents als seus actes.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Anul·lar les següents liquidacions de les quotes urbanístiques
provisionals corresponents a la parcel·la dades protegides (finca número dades
protegides del Registre de la Propietat dades protegides de dades protegides) pel
projecte de reparcel·lació del Pla Parcial de dades protegides, girades a nom de la Sra.
dades protegides
Quota nº 1: dades protegides. Quota nº 2: dades protegides. Quota nº 3: dades protegides. Quota nº 4: dades protegides Quota nº 5: dades protegides Quota nº 6: dades protegides
Segon.Emetre
les
noves
liquidacions
de
les
quotes
urbanístiques
provisionals corresponents a la parcel·la dades protegides (finca número dades
protegides del Registre de la Propietat dades protegides de dades protegides) a nom
de la Sra. dades protegides, iniciant-se les actuacions per al seu cobrament.

16.3.

Llicència d'obres Majors. Núm. exp. 2011/03 - Prórroga de la llicència
d'obres 202/07 per reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre
mitgeres

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 1 de febrer de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011002021) per a la pròrroga
de la llicència d'obres 202/07 per reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar
entre mitgeres, al carrer dades protegides d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic en data 10 de febrer de 2011 del qual
es desprèn que les obres estan executades en un 55 % de la seva totalitat, però
donada la denuncia presentada pel senyor dades protegides, veí de la parcel·la
on s’estan executant les obres de reforma i ampliació, l’òrgan competent pot
adoptar d’ofici les mesures provisionals que consideri oportunes per assegurar
l’eficàcia de la resolució que pugi recaure, si hi ha elements de judici suficient.
3. Considerant l’informe jurídic de data 24/02/2011 del qual es desprèn que cal
suspendre cautelarment la concessió de la pròrroga de la llicència atorgada a
l’expedient 202/07 a dades protegides, pel termini d’un mes fins que no es
procedeixi a la instrucció dels fets denunciats pel senyor dades protegides
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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 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.
- Atesa la denúncia formalment plantejada pel Senyor dades protegides
contra les obres realitzades al carrer dades protegides, núm. dades protegides
és aconsellable procedir a suspendre l’atorgament de la pròrroga de la
llicència concedida a dades protegides, en tant que s’obri la instrucció dels fets
denunciats pel Sr. dades protegides, investigant la seva procedència en relació a la
possible extralimitació de la llicència atorgada per aquesta corporació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Suspendre cautelarment la concessió de la pròrroga de la llicència d’obres
atorgada a l’expedient 202/07 a dades protegides, pel termini d’un mes a comptar a partir
de la notificació de la resolució, fins que no es procedeixi a la instrucció dels fets
denunciats pel Sr. dades protegides.
Segon .- Atorgar un termini d’audiència de 15 dies a la sol·licitant per tal de realitzar les
al·legacions que estimi pertinents en defensa dels seus interessos.
Tercer .-

16.4.

Notificar el present acord als interessats.

Conveni de col·laboració entre l' Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i
Caritas Parròquia Sant Quirze del Vallès

ANTECEDENTS DE FET
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1. Atès que la Unitat de Benestar social vol millorar la gestió del projecte del banc
d’ aliments municipal;
2. Atès que Càritas Parròquia Sant Quirze del Vallès és una entitat que entre els seus
objectius destaca el desenvolupament integral de la dignitat de totes les persones
que es troben en situació de precarietat;
3. Atès que Càritas Parròquia Sant Quirze del Vallès està en disposició de gestionar el
projecte del banc d’ aliments municipal;
4. Atès que concorren raons d’interès públic i social que motiven la concessió directa
de la subvenció.

FONAMENTS DE DRET
•

Llei 12/2007 d’ 11 d’ octubre de serveis socials que regula la cartera de serveis
socials.
Preàmbul, apartat V Per a complementar aquestes prestacions de servei, es
poden establir prestacions econòmiques, que sempre que sigui possible s’han de
condicionar, mitjançant el xec servei o un altre sistema, a la utilització d’un servei.

•

DECRET 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials. (DOGC núm. 2237 publicat el 31/07/1996)
CAPITOL 4: Prestacions econòmiques.

•

Cartipàs municipal
Article 3.2 apartat m, quan fa referència a l’ aprovació dels convenis per a
l’ atorgament de subvencions i l’ activitat de foment...

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració amb Càritas Sant Quirze per
a gestionar el projecte banc d’ aliments municipal;
Segon .-

16.5.

Facultar a l’ Alcaldessa per a la signatura del conveni.

Aprovació del conveni de col·laboració entre l' Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès i Creu Roja Espanyola a Catalunya per a la promoció,
difusió i implantació del servei SIMAP
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ANTECEDENTS DE FET
Atès que la Unitat de Benestar social de l’ Ajuntament de Sant Quirze del Vallès vol
afavorir l’ autonomia de persones que presentin deteriorament cognitiu lleu o moderat
mitjançant uns dispositius que incorporen GPS per localitzar la persona en cas de pèrdua
i/o desorientació;
Atès que Creu Roja proporciona aquest servei a través d’ una atenció telefònica
permanent a través d’ un centre de contacte;
Atès que la Unitat de Benestar social inicialment a través d’ un projecte pilot i
adquisició de 5 aparells, vol posar en pràctica aquest servei;

l’

Atès que aquest servei s’ englobaria dins del catàleg de serveis socials municipals i
concretament en atenció a la dependència;
Considerant l’informe tècnic de data 3 de març de 2011.
FONAMENTS DE DRET
•

Llei 12/2007 d’ 11 d’ octubre de serveis socials que regula la cartera de serveis
socials.
Article 4: Objectius de les polítiques de serveis socials
f) Atendre les necessitats derivades de la manca de recursos bàsics i dels dèficits
en les relacions personals i amb l' entorn, evitant, si és possible, la
institucionalització segregadora com a solució de les dites mancances.
Article 5: Principis rectors del sistema públic dels serveis socials
El sistema públic de serveis socials es regeix pels principis següents:
h) Prevenció i dimensió comunitària: Les polítiques de serveis socials han
d'
actuar sobre les causes dels problemes socials i han de prioritzar les accions
preventives i l' enfocament comunitari de les intervencions socials.

•

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l' autonomia personal i atenció a
les persones en situació de dependència.
La Llei defineix la dependència com l' estat de caràcter permanent en què es
troben les persones que, per raons derivades de l' edat, la malaltia o la
discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d' autonomia física, mental,
intel·lectual o sensorial, necessiten l' atenció d' algú altre o d 'altres persones o
ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de
les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, altres suports per la
seva autonomia personal.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’ Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i Creu Roja Espanyola a Catalunya per a la promoció, difusió i implantació del
servei SIMAP (Sistema intel·ligent de monitorització d’ alertes personals) que s’annexa a
aquesta proposta d’acord.
Segon .-

Facultar a l’ Alcaldessa per la signatura del conveni així com a Creu Roja
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Tercer .- Aprovar el document contable en fase A per un import de 1000 euros, que
correspon a la despesa d’alta i les quotes mensuals (per 8 mesos) dels 5 aparells en la
modalitat “Servei Bàsic”, i que s’ imputarà a la partida programa d’ atenció a la
dependència, 5120 2330 2279901.
Quart .-

16.6.

Notificar l’aprovació del Conveni a Creu Roja Espanyola a Catalunya.

Bases particulars reguladores de la concessió d'ajuts a projectes de
cooperació al desenvolupament

ANTECEDENTS DE FET
1. El Ple de l’Ajuntament, en data 26 de maig de 1999, va aprovar les bases generals
reguladores de la concessió de subvencions.
2. D’acord amb aquesta normativa, s’ha procedit a la instrucció de l’expedient per a
l’aprovació de les bases particulars reguladores de la concessió d’ajuts a projectes de
cooperació al desenvolupament promogut per les ONG’s i entitats solidàries de Sant
Quirze del Vallès.
3. La redacció del projecte de les bases esmentades s’ha desenvolupat en el marc de la
Mesa de solidaritat, com a òrgan participatiu i de consens.
FONAMENTS DE DRET
•
•

Bases generals reguladores de la concessió de subvencions
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, articles 58 i 59

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les bases particulars reguladores de la concessió d’ajuts a projectes de
cooperació al desenvolupament promogut per les ONG’s i entitats solidàries de Sant
Quirze del Vallès següents:
BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D'AJUTS A
PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PROMOGUTS PER LES
ONG’S I ENTITATS SOLIDÀRIES DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
1.

OBJECTE I VIGÈNCIA D'AQUESTES BASES
1.1 L'objecte d'aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a
seguir per a la sol·licitud, l'admissió i avaluació, la concessió, el pagament i la
justificació dels ajuts que atorgui l'Ajuntament per a projectes de cooperació al
desenvolupament i les campanyes de sensibilització promoguts per ONG i
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entitats solidàries inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions
Ciutadanes de Sant Quirze del Vallès.
1.2 Les subvencions a què es refereix el paràgraf anterior tenen caràcter finalista i
es sotmetran al que regulen aquestes bases. En allò no previst en aquestes,
s’atendrà a les Bases Generals aprovades pel Ple de l’ Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès en data 26.05.99 i en tot cas, a la legislació vigent.
1.3 El Pla de sensibilització Municipal serà una peça important del treball de les
Ong’s sol·licitants de subvenció, participant en actes i en cursos de formació
1.4 Aquestes bases seran revisades per la mesa anualment, ( abans del 31 de
gener), i regiran fins que no siguin modificades pel mateix organisme que les va
aprovar, essent anual la seva convocatòria.

2.

BENEFICIARIS: ENTITATS SOL·LICITANTS
2.1 Poden sol·licitar els ajuts previstos en aquestes bases qualsevol de les entitats i
associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes, inscrites al Registre
Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes sempre que es reflecteixi en els
seus estatuts i que tinguin entre els seus objectius la realització d'activitats i
projectes orientats a la de cooperació per al desenvolupament integral dels
països en vies de desenvolupament, el foment de la solidaritat entre els pobles o
l'ajut humanitari en l'àmbit internacional.
2.2 Les entitats sol·licitants hauran de justificar documentalment les activitats de
sensibilització desenvolupades al poble de Sant Quirze del Vallès per promoure
la cultura de la solidaritat en períodes anteriors a la data de sol·licitud de l'ajut i,
especialment, durant l'any anterior. Quedaran exclosos aquells projectes
d’entitats que no hagin desenvolupat activitats d’aquest tipus durant l’ any
anterior.
2.3 Les entitats i associacions sol·licitants hauran d'haver justificat documentalment
en formular la sol·licitud les despeses dels ajuts concedits per l'Ajuntament en
convocatòries anteriors, tot i que, es consideraran els informes de progrés
d'aquells projectes en curs d'execució. Igualment hauran d’expressar els ajuts
que, pels projectes presentats, hagin obtingut d’altres administracions i
organismes públics o privats.
2.4 Les entitats sol·licitants podran demanar, com a màxim, un ajut anual per
projecte. El projecte presentat a Sant Quirze es podrà presentar si escau a les
administracions públiques o privades, i/o fundacions dependents d’aquestes i
altres.

3. TERMINIS I DEL PROCEDIMENT PER A CURSAR LES SOL·LICITUDS
3.1 El període per la presentació de les sol·licituds s’iniciarà el dia 1 de març i
finalitzarà el 31 del mateix mes.
3.2. Les associacions podran demanar ajuts, mitjançant la presentació del model
oficial de sol·licitud (ANNEX 1-A i B), emplenat i signat pel representant legal
de l'associació, acompanyada del formulari oficial de sol·licitud degudament
emplenat. La sol·licitud i el formulari s'adreçaran a la Regidoria de Solidaritat i
Cooperació de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es lliurarà a l’OAC
(Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès), plaça
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de la Vila, núm 1, planta baixa, de 09.00 h a 20.00 hores i dins del termini
establert.
3.3. Quan la instància o documentació de sol·licitud siguin incorrectes o
incompletes, es donarà un termini de 10 dies naturals per a l’esmena dels
defectes. Transcorregut el termini, sense que s’hagi esmenat, la Regidoria de
Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament declararà el desestimen de l’interessat
i arxiu de la petició, la qual no serà admesa al tràmit de valoració.
3.4 D'acord amb el formulari oficial de la convocatòria es demanen dades dels
següents capítols:
1. Descripció del Projecte: Origen del projecte, context històric, econòmic,
social i polític
2. Dades generals del projecte
3. Objectius i resultats esperats
4. Organització del projecte
5. Dades econòmiques del projecte. Aportacions de les parts
6. Recursos humans i materials del projecte, definint el número i el perfil de
beneficiaris directes o indirectes
7. Viabilitat del projecte compromisos de cadascuna de les parts
8. Dades de l'entitat sol·licitant (Promotora del projecte)
9. Dades de la contrapart
10. Programació i temporització del projecte (cronograma) Calendari
d'actuacions, coordinació i organització
11. Proporció i desclòs per partides i finalitats dels recursos econòmics que
es sol·liciten a l'Ajuntament
12. Mecanismes de seguiment i verificació del projecte.
3.5 La sol·licitud haurà d'acompanyar-se de la següent documentació:
1.
2.
3.
4.
5.

Documentació acreditaria de la/les contrapart/s
Mapes i referents de localització
Plànols, en cas de construccions
Aval d'altres entitats participants o col·laboradores en el projecte
Carta de recolzament al projecte de l’administració competent del
territori.
6.
Certificació d’execució[JGM1]
7. Justificació de les subvencions que s’hagin pogut rebre a les
convocatòries precedents d’aquest Ajuntament. Cas de manca de
justificació, s’haurà d’acreditar haver fet els corresponents
reintegraments.
8. Justificació d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social.
4. CONDICIONS BÀSIQUES DELS PROJECTES
Per tal que els projectes siguin considerats i avaluats hauran de complir les següents
condicions:
4.1 Geogràfiques
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Els projectes aniran prioritàriament dirigits al desenvolupament humà i ajut
humanitari dels països del Magrib, l'Amèrica Llatina i l'Àfrica subsahariana i
altres països amb els quals Catalunya ha tingut o té especials relacions de
caràcter històric social, econòmic.
Els projectes destinats a ciutats amb les quals el poble de Sant Quirze té
establerts agermanaments o projectes de treball continuat i/o on els ciutadans
de Sant Quirze hi participen (camps de treball) tindran un suplement en la
puntuació.
4.2 Sectorials
Projectes que tinguin com a finalitat la salut, l'educació bàsica i l’ajut humanitari
davant de situacions de misèria i necessitat i la formació del recursos humans
del desenvolupament rural integrat o d'un sector productiu.
4.3 Dels beneficiaris.
Es valorarà l’adequació dels objectius del projecte a la realitat cultural, forma
d’organització social dels beneficiaris així com l’impuls a la democràcia i la
implicació local.
Es donarà prioritat a aquells projectes que tinguin com destinataris els sectors més
vulnerables de la població: els infants, les dones, els vells i les comunitats indígenes, els
refugiats, els desplaçats i els retornats, etc.
Es consideraran prioritaris aquells projectes que tinguin una continuïtat d’anys anteriors.
Hauran de ser :
4.4 Econòmicament viables.
4.5 Viabilitat en recursos humans. Capacitació dels destinataris organitzativa i
tècnica perquè es pugui afavorir la seva continuïtat en acabar el suport extern.
4.6 Tots els projectes hauran de preveure accions destinades a informar als
ciutadans i ciutadanes de Sant Quirze del Vallès i fomentar els valors de la
solidaritat i la cooperació. En la informació faran constar que el projecte ha estat
subvencionat per l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
4.7 Hi haurà una participació activa de ciutadans i/o ciutadanes de Sant Quirze del
Vallès en la preparació, seguiment i justificació del projecte presentat.
4.8 S’haurà d’informar de la puntuació obtinguda en la justificació del projecte
anterior o experiència en projectes.
5. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Els projectes s'avaluaran d'acord amb un barem de punts amb els criteris següents:

Aquells projectes que obtinguin menys de 45 punts, no seran finançats.

5.1 EN RELACIÓ AMB L’ENTITAT (fins a 40 punts)
CONCEPTE

PUNTUACIÓ MÀXIMA
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a.

Valoració de la incidència de l’Entitat en l’elaboració i seguiment del
projecte.

5

b.

Experiència de l’entitat en projectes de desenvolupament

7

c.

Col·laboració i concentració d’esforços amb altres entitats solidaries

5

d.

Col·laboració i concentració d’esforços amb altres entitats

2

e.

Nivell d’autofinançament. Capacitat de captació de recursos aliens als
ajuts públics.

5

f.

Participació activa en la Mesa Solidària, conferències, formació, etc.

7

g.

Valoració de la contrapart.

3

h.

Valoració dels objectius assolits en projectes i campanyes de
sensibilització en matèria de cooperació al desenvolupament

6

5.2 EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE (fins a 60 punts).
CONCEPTE

a.

PUNTUACIÓ MÀXIMA

Criteris geogràfics. Valoració dels projectes amb incidència en les zones
geogràfiques prioritzades en les Bases Particulars Reguladores de la Concessió
d’Ajuts a Projectes de Cooperació al Desenvolupament Promoguts per les ONG’S i
Entitats Solidàries de Sant Quirze del Vallès: Països d’Amèrica Llatina, Magrib i
Àfrica subsahariana i altres països amb els quals Catalunya ha tingut o té especials
relacions de caràcter històric social. econòmic

10

Projectes de suport a l’economia social: Cooperatives de treballadors i/o camperols,
projectes d’auto ocupació, unitats productives integrades en xarxes de comerç just i
en general, aquells que tendeixin al foment de la redistribució de la riquesa.

8

Projectes que incideixin en els sectors mes desfavorits de la població de la comunitat
beneficiària: Infància, dones, vells, persones amb disminució, malalts crònics,
minories i col·lectius tradicionalment discriminats, sectors de població en situació
d’extrema pobresa, refugiats i víctimes de guerra o de catàstrofes naturals.

6

Projectes educatius: Dirigits cercar la formació de diferents col·lectius de la població
(infants, dones, joves), per tal de que els hi possibiliti aconseguir una millora en les
seves condicions de vida i també la del seu entorn.

8

e.

Projectes que respectin el medi natural, la cultura de la comunitat beneficiària i amb
caràcter de permanència i estabilitat.

5

f.

Projectes destinats a ciutats amb els quals el poble de Sant Quirze té establers
agermanaments o projectes de treball continuat i/o on els ciutadans de Sant Quirze
hi participen.

6

b.

c.

d.
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g.

Projectes que tinguin en compte la participació dels implicats. Grau de participació
dels beneficiaris en la planificació, execució i avaluació del projecte.

7

h.

Projectes viables; la coherència i adequació dels objectius perseguits respecte als
recursos econòmics, tècnics i humans de què es disposi.

10

5.3. EN RELACIÓ ALS AJUTS D’EMERGÈNCIES
Les entitats que han presentat projectes pel desenvolupament també podran presentar un
projecte d’emergències.
En el cas que es presentin diverses propostes s’hauran de tenir en compta els punts 5.1 i
5.2.
Si es presenta més d’una proposta d’emergència només es rebrà el total de diners
previstos per emergència i any.
Es prioritzarà els projectes següents:
•
•
•
•
•

Projectes de ciutats agermanades.
Projectes ja iniciats i sense tancar.
Projectes realitzats directament per una ONG del municipi.
Catàstrofres de zones on s’estigui treballant.
Altres zones que faci referència les bases en el punt 5.2a

6. QUANTIES DELS AJUTS
6.1. L’import total d’ajuts a projectes serà el que s’aprovi anualment als pressupostos
municipals en concepte d’ajuts al desenvolupament promoguts per ONG i entitats
solidàries de Sant Quirze del Vallès. L’Ajuntament reservarà un 10% de la partida
anual, que es consigni per aquests ajuts, per a l’atenció d’emergències de
solidaritat que es puguin produir. Si durant l’any en curs no es produeix cap,
aquesta reserva podrà ser distribuïda i ampliar-se les subvencions atorgades,
d’acord amb els criteris i procediments previstos en aquestes bases per als
atorgaments.
Així mateix, l’ajuntament reservarà el 2,5 % de la partida anual que es consigni per
aquests ajuts a programes de sensibilització local.
6.2. Quanties mínimes i màximes dels ajuts. Els ajuts que es poden atorgar tindran els
següents límits, en ambdós casos referits a la quantia total destinada als ajuts: a)
fins un màxim del 90 % del pressupost del projecte.
Quan la subvenció superi el 50% del cost del projecte s’haurà de justificar la raó a
l’expedient. L'entitat sol·licitant haurà d'aportar com a mínim un 10% del cost total
amb fons propis o finançament de tercers.
7. PROCEDIMENT D’ATORGAMENT
7.1 Avaluació de les sol·licituds.
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’estudiaran els diversos
projectes i es farà una proposta tècnica de distribució i assignació de recursos per
part de la Regidoria de Cooperació al desenvolupament adreçada a la Mesa de
Solidaritat, que elevarà la proposta a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.
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Es podrà sol·licitar, si escau, el concurs dels tècnics del Gabinet de Relacions
Internacionals de la Diputació de Barcelona o d’altres de reconegut prestigi en
aquest àmbit.
7.2 Atorgament de l’ajut.
L’atorgament o denegació dels ajuts es resoldrà per acord motivat de l’òrgan
competent, d’acord amb l’acta de la Mesa de Solidaritat, la proposta del servei
gestor i l’informe previ de la Intervenció general municipal.
La concessió o denegació de l'ajut es resoldrà i notificarà expressament a cada
entitat en un termini màxim de 1 mes des de la seva aprovació per l’òrgan
competent de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
7.3 Acceptació expressa de la subvenció i obligacions derivades.
Per tal de perfeccionar la subvenció, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de rebre la notificació de l’acord d’atorgament, les entitats beneficiàries
d’ajuts, hauran de presentar davant del registre general de l’Ajuntament, l’escrit
d’acceptació de la subvenció atorgada, segons model oficial (ANNEX 2).
Juntament amb la presentació d’aquest escrit, hauran de presentar la justificació
documental de disposar del 10% dels recursos propis de l'import total del projecte.
8. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS DE LES SUBVENCIONS
Entre altres obligacions derivades d’aquestes bases i de la legislació general d’aplicació,
les entitats beneficiàries en tenen expressament les següents:
a. A partir de la confirmació de la data d'inici del projecte, caldrà presentar a la
Regidoria de Cooperació al desenvolupament un informe del seu estat
d'execució.
b. Sempre que es requereixi, l'entitat concessionària facilitarà l'accés a la informació
que l'Ajuntament consideri necessària per a la comprovació de l'efectivitat de l'ajut.
c. Amb una periodicitat semestral, a comptar de la transferència feta per
l’Ajuntament a l’entitat receptora de l’ajut haurà de presentar un avenç de l’estat
d’execució del projecte. La justificació final, mitjançant el formulari establert, haurà
de presentar-se en un termini màxim de dos mesos des de la finalització del
projecte.
d. Els projectes hauran de fer constar en totes les publicacions o materials de difusió
l'anagrama de l’ Ajuntament.
e. Totes les entitats que hagin rebut algun tipus d'ajut es comprometen a aportar
imatges per a il·lustrar la difusió pública de la destinació dels projectes.
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f.

Amb la presentació de la sol·licitud s'entendrà implícita l'acceptació total
d'aquestes bases, per la qual cosa l'incompliment d'algun dels seus punts podrà
considerar-se com a causa de no admissió o de revocació de l'ajut concedit.

g. Comunicar a l'Ajuntament qualsevol modificació que afecti la seva realització. Si
aquest
canvi és substancial, l'òrgan competent de l'Ajuntament podrà revisarne la subvenció.
9. PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ
9.1 El pagament de l'ajut s'efectuarà segons les previsions econòmiques de
l'Ajuntament, tenint en compte la naturalesa del projecte.
9.2 En la resolució de concessió
La subvenció serà tramesa a l’entitat sol·licitant durant el mes de juny, mitjançant
transferència bancària i tot l’import, sempre que l’economia de l’ Ajuntament ho
permeti.
9.3 La justificació de l'ajut haurà de realitzar-se com a màxim dos mesos després de la
seva finalització, presentant la documentació adient, segons el formulari oficial
(ANNEX 3) de justificació, en el registre general, a l’OAC de l'Ajuntament. Aquesta
memòria inclourà els resultats obtinguts, el balanç econòmic amb la justificació de
les despeses, material gràfic documental (fotografies i vídeos) del projecte i l'informe
d'un tercer avaluador (Ajuntament, ambaixada o consolat d'Espanya a la zona,
agència de cooperació, ONG acreditada,....) que acrediti la seva realització.
9.4 Si la documentació presentada no compleix els requisits mínims establerts, els
serveis de Cooperació al Desenvolupament ho notificarà a l'entitat, la qual en un
termini d'un mes haurà d'esmenar-ho. Si aquesta esmena no es produís, es
procediria a la revocació de l'ajut, I el retorn dels diners anticipats i que impediria, a
més, la concessió de nous ajuts en altres convocatòries.
9.5 L'entitat beneficiària haurà de comunicar qualsevol canvi que afecti la realització del
projecte. Si aquest canvi és substancial podrà comportar l'anul·lació de la
subvenció.

Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització de despesa, per import de
93.865,17 €, amb càrrec a la partida 5520.3270.489.00.02 del pressupost vigent.
Tercer.- Publicar les bases al taulell d’anuncis municipal i al Butlletí municipal Informem,
a l’efecte d’inici del procés de convocatòria.

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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