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Primera.
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu. 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 març de 2011.
2. Acatament sentència en recurs contenciós administratiu 420/2008-D, interposat
per dades protegides
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acatar la sentència dictada en data 11 de febrer de 2011, per part del Jutjat
contenciós administratiu 11 de Barcelona, que a la seva part dispositiva desestima el
recurs contenciós administratiu número 420/2008-D interposat per dades protegides
contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament interposada per la part actora pels danys
causat en l’habitatge emplaçat al passatge dades protegides, número dades protegides,
com a conseqüència de l’estat de manteniment de l’arbrat viari. No fa expressa
condemna en costes processals.
Segon. Notificar la present resolució al Jutjat contenciós administratiu número 11 de
Barcelona.

3. Llicència d'obras Majors. Exp. OMA2011/000005: Legalització d'una planta 1a.
en nau industrial
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 18 de febrer de 2011, la senyora dades protegides en representació de
NORMALIZACION Y CONTROL, SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011002979) per a Legalització d'una planta 1a.
en nau industrial, emplaçada al carrer dades protegides, dades protegides, d’aquest
municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 22/03/2011 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 28/03/2011.
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.
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-

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 NORMALIZACION Y CONTROL, SL per
a Legalització d'una planta 1a. en nau industrial
al
carrer 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

201127047 / 0

Concessió de Plaques i patents

201127048 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Import
11,83 €
628,07 €
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201127049 / 0

Setè .-

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Notificar el present acord als interessats.

4. Ampliació d'habitatge en planta baixa, arranjament de tanca lateral de pati i
construcció de mur en terrassa de planta primera
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 17 de febrer de 2011, dades protegides i dades protegides han sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011002884) per
l’ampliació d'habitatge en planta baixa, arranjament de tanca lateral de pati i
construcció de mur en terrassa de planta primera.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 21/03/2011 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 28/03/2011.
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:
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Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors a dades protegides i dades
protegides per l’ampliació d'habitatge en planta baixa, arranjament de tanca lateral de pati
i construcció de mur en terrassa de planta primera a C dades protegides d’aquest
municipi amb subjecció a les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que
se li uneix com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

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

201127043 / 0

Concessió de Plaques i patents

201127044 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

176,29 €

201127045 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Setè .-

11,83 €

Notificar el present acord als interessats.

5. Llicència d'Obra Major. Exp. Núm.: OMA2011/000011: Construcció d'una
piscina.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 17 de març de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011004443) per a
Construcció d'una piscina, emplaçada al carrer Frisia, 39, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 29/03/2011 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 29/03/2011.
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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..
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors a dades protegides per a Construcció
d'una piscina. a C dades protegides, d’aquest municipi,
amb subjecció a les
condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se li uneix com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

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

201127073/0

Concessió de Plaques i patents

201127074/0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Import
11,83 €
172,84 €
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201127075/0

Setè .-

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Notificar el present acord als interessats.

6. Llicència d'Obra Major. Exp. Núm. OMA2011/000012: Construcció d'una piscina.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 18 de març de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011004502) per a Construcció d'una
piscina, emplaçada al carrer dades protegides, número dades protegides, d’aquest
municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 29/03/2011 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 29/03/2011.
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.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors a dades protegides per a Construcció
d'una piscina. a C dades protegides d’aquest municipi, amb subjecció a les condicions
tècniques que consten a l’informe tècnic que se li uneix com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

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

201127070/0

Concessió de Plaques i patents

201121071/0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

196,24 €

201127072/0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Setè .-

11,83 €

Notificar el present acord als interessats.

7. Dissolució de la Junta de Compensació del polígon C del Pla Parcial Sud-Oest
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 18 d’octubre de
2010 va acordar la recepció de les obres d’urbanització del Polígon C del Pla Parcial
Sud-Oest i retornar a BEQUATRO, SA la garantia bancària per respondre de les obres
d’urbanització.
2. En data 10 de març de 2011 mitjançant escrit amb número de registre d’entrada
2011004086, el senyor dades protegides, actuant en la seva condició de secretari de
la Junta de Compensació del Polígon C del Pla Parcial Sud-Oest d’aquest municipi ha
sol·licitat la dissolució de la Junta de Compensació.
3. Considerant l’informe de la TAG d’Urbanisme de data 28 de març de 2011 del qual es
desprèn que s’informa favorablement la dissolució de la Junta de Compensació del
Polígon C del Pla Parcial Sud-Oest de Sant Quirze del Vallès.
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FONAMENTS DE DRET
Atès que les obres d’urbanització han estat recepcionades per l’Ajuntament, així com
retornada la garantia bancària dipositada, i atès la sol·licitud derivada de l’acord de
l’Assemblea General de la Junta de Compensació, de conformitat amb l’article 195 sobre
Dissolució de les entitats urbanístiques col·laboradores del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, no existeix cap inconvenient
per aprovar la dissolució sol·licitada
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la dissolució de la Junta de Compensació del Polígon C del Pla
Parcial Sud-oest de Sant Quirze del Vallès.
Segon .-

Notificar el present acord als interessats.

8. Exp. 73/02. Finalització del procediment d'atorgament de llicència ambiental
per instal·lació d'un taller de polits i recobriments de superfícies metàl·liques.
ANTECEDENTS DE FET
Per acord de Junta de Govern Local de 25 de novembre de 2004, notificat a l’interessat
en data 3 de desembre de 2004, es va atorgar llicència ambiental a la societat
ACABADOS DE SUPERFÍCIES METÁLICAS GUEMAR, S.L., per a la instal·lació de
l’activitat de taller de polits i recobriments de superfícies metàl·liques i emplaçada al
carrer Moianès, núm. 9, d’aquest municipi.
En aquesta resolució se li requeria a l’ interessat per tal que en el termini d’un mes
aportés la documentació que s’hi especificava, certificat tècnic que acredités que la
instal·lació s’havia efectuat d’acord amb el projecte aprovat i sol·licitud de realització de la
visita de control inicial pels serveis tècnics municipals.
Per decret del regidor delegat de l’ Àrea de Territori, de 14 de gener de 2005, i prèvia
petició raonada de l’ interessat, es va acordar concedir una ampliació de seixanta dies per
a la presentació de la documentació indicada.
Mitjançant escrit registrat d’entrada el 15 de març de 2005, la interessada adjunta
documentació que no dona compliment al requeriment efectuat atès que no aporta
certificat tècnic que acrediti que la instal·lació s’havia efectuat d’acord amb el projecte
aprovat ni sol·licita la realització de la visita de control inicial pels serveis tècnics
municipals.
Atès que a data d’avui no hi ha constància de la tramesa de la documentació indicada ni
de la sol·licitud de visita per al control inicial de l’activitat.
Atès que d’ofici per part d’aquesta administració s’ha constatat que l’activitat autoritzada
no s’està duent a terme.
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Considerant l’ informe jurídic, de data 24 de febrer de 2011.
FONAMENTS DE DRET
Atès que l’eficàcia de la resolució que atorgava la llicència ambiental assenyalada als
antecedents es condicionava a l’acompliment dels requisits que també s’hi indicaven, i
que s’ha constatat que al carrer Moianès, número 9 no existeix l’empresa que demanava
la llicència objecte del present procediment.
De conformitat amb l’article 87.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la seva redacció
vigent.
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, i de conformitat amb el cartipàs municipal vigent.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Declarar la finalització del procediment d’atorgament de la llicència ambiental a
la societat ACABADOS DE SUPERFÍCIES METÁLICAS GUEMAR, S.L., per a la
instal·lació d’una activitat de taller de polits i recobriments de superfícies metàl·liques,
emplaçada al carrer Moianès, núm. 9.
Segon.- Procedir a l’arxiu del procediment.
Tercer.- Notificar els presents acords a la societat ACABADOS DE SUPERFÍCIES
METÁLICAS GUEMAR, S.L., al Departament de Medi Ambient i Habitatge i a l’Agència
Catalana de l’Aigua, com a interessats en el procediment.

9. Exp. 77/07. Arxiu del procediment de transmissió de la llicència ambiental,
annex II.2, per una activitat dedicada a magatzem al c/. Francesc Duran i
Reynals, 1-3
ANTECEDENTS DE FET
El dia 9 d’octubre de 2007, i amb N. RGE.: 2007014767, el Sr. Cristobal González
Mariscal en representació de NEGOCIOS INMOBILIARIOS LINDAVISTA, SA, va
sol·licitar a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès canvi de titularitat de la llicència
ambiental atorgada per resolució de l’expedient 30/99. L’activitat està emplaçada al carrer
Duran i Reynals, 1-3.
La Comissió de Govern de l’Ajuntament en data 13 de març de 2001, va acordar concedir
llicència ambiental a la societat El Corte Inglès, S.A. per a la instal·lació d’una activitat de
magatzem de mobiliari i reaprofitable, emplaçada al carrer Duran i Reynals, núm. 1-3
d’aquest municipi,
El dia 9 de gener de 2008 es va requerir a l’interessat l’aportació de documentació
tècnica. Mitjançant escrit registrat d’entrada el 21 d’octubre de 2008, la interessada en
resposta a aquest requeriment manifesta que no es pot aportar aquesta documentació
atès que actualment no s’exerceix cap activitat al local de referència.
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L’enginyer municipal, en informe de 6 de novembre de 2008, manifesta que en el cas de
cessament d’activitats entenc que no correspon tramitar canvis de titular de la llicència
sinó, en tot cas, la seva baixa o caducitat.
Considerant l’informe jurídic, de data 10 de març de 2011.
FONAMENTS DE DRET
Atesos els antecedents exposats i el temps transcorregut des de la sol·licitud de la
transmissió de la llicència, i se’ns perjudici d’inspecció posterior que pugui realitzar-se
pels serveis tècnics municipals.
De conformitat amb l’article 87 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la seva redacció
vigent.
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, i de conformitat amb el cartipàs municipal vigent.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Declarar l’arxiu del procediment de transmissió de la llicència ambiental per una
activitat dedicada a magatzem i emplaçada al carrer Duran i Reynals, número 1-3,
instada per Cristobal González Mariscal, en representació de NEGOCIOS
INMOBILIARIOS LINDAVISTA, SA., mitjançant escrit de 9 d’octubre de 2007, amb
número d’entrada 2007014767.
Segon.- Notificar el presents acord a l’interessat.

10. Acceptació de la subvenció del Pla de concertació
l'inversió en millora d'edificis municipals

XBMQ 2008-2011 per

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 13 de maig de 2010 la Diputació de Barcelona , l’Àrea d’infraestructures,
Urbanisme i Habitatge, amb registre d’entrada 2010007002 va notificar la subvenció
per l’actuació d’Inversió en millora d’edificis municipals per l’any 2009 per import de
159.935,00 €, emmarcat en l’àmbit del Pla de Concertació XBmQ 2008- 2011 i la
necessitat de trametre el document de preacord per iniciar els tràmit per l’aprovació i
l’atorgament de la subvenció.
2. En data 9 de febrer de 2011, amb número de registre de sortida 2011000843 es va
trametre a la Diputació de Barcelona el preacord per l’inici dels tràmits d’atorgament de
la subvenció, degudament omplert i signat.
3. Mitjançant notificació de data 24 de març de 2011, la Diputació de Barcelona ha
notificat l’aprovació, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008- 2011 l’atorgament de l’ajut 11/X/1162 per l’actuació Inversió en millora
d’edificis municipals, per l’any 2011 per import de 159.935, 00 €.
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FONAMENTS DE DRET
- Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
2008 – 2011.
-

De conformitat amb el que disposa l’article 21 de la Llei7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
que la modifica.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona – Xarxa de
Municipis, codi XBMQ 11/X/71162 per l’actuació “Inversió en millora d’edificis municipals”
per import de 159.935,00 €, per l’any 2011.
Segon .- Notificar el present acord a l’Àrea d’infraestructures, Urbanisme i Habitatge,
Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona.
11. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona pel Pla
d'Informació i vigilància contra incendis forestals 2011
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 16 de març de 2011 la Diputació de Barcelona mitjançant escrit amb número
de registre d’entrada 2011004367 va enviar el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, la Diputació de Barcelona i l’ADF de Sant
Quirze del Vallès per el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per l’any
2011.
2. Considerant l’informe del Tècnic de Medi Ambient de data 29 de març de 2011.
FONAMENTS DE DRET
Atès l’article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens local, relatius a la facultat dels ens locals
de subscriure convenis interadministratius, l’objecte dels quals és l’establiment d’una
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les
competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
Atès l’article 3.1.c) del Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de contractes de les administracions públiques; l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; l’article 53 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya; així com aquells que resultin de pertinent aplicació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, l’ADF Sant
Quirze del Vallès i la Diputació de Barcelona, l’objecte del qual és la incorporació del
terme municipal de Sant Quirze del Vallès en el Pla d’Informació i Vigilància contra
Incendis Forestals de l’any 2011 següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS I L'ADF SANT QUIRZE
DEL VALLÈS, PER A LA PARTICIPACIÓ AL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA
CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 2011
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Sr. dades protegides,
President delegat de l'Àrea d'Espais Naturals, i facultat d’acord amb la Refosa
1/2010, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB núm. 149/2010, de data 23 de juny de
2010; assistit per la Secretària delegada de l'Àrea d'Espais Naturals, Sra. dades
protegides, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la
corporació de data 22 de març de 2010, publicat al BOPB núm. 77 de data 31 de març
2010.
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, representat per l'Alcaldessa, l'Il·lma.
Sra. Maria Montserrat Mundi Mas.
ADF SANT QUIRZE DEL VALLÈS, representada pel President, Sr. dades
protegides.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

Que l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (en endavant l’Ajuntament) té atribuïdes
les competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria de
protecció del medi, d'acord amb el que preveuen l'art. 25.2, lletres c) i f) de la Llei
7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local i l'art. 63.3, lletres c) i f) del
Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
II. Que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local.
III. Que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són entitats
privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i
sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la
seva activitat, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els
incendis forestals.
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IV. Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, les ADF i les
Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any dins del programa de
suport als municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla d’Informació i
Vigilància contra Incendis Forestals.
V. Que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis en coordinació amb
l’administració forestal i amb la col·laboració d’Ajuntaments i Agrupacions de Defensa
Forestal.
VI. Que els Ajuntaments i les ADF coneixen el Pla d’Informació i Vigilància contra
Incendis Forestals i el seu Programa Tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona.
VII. Que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la
col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un
conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir
resultats positius.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:

PACTES
Primer.- Objecte.
És objecte d'aquest conveni determinar els compromisos necessaris que han de prendre
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, l'ADF Sant Quirze del Vallès i la Diputació de
Barcelona per al bon funcionament del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis
Forestals de l’any 2011.
Segon.- Compromisos de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès adopta els compromisos següents:
•

•

•

Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i les ADF en l’execució del Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del
present conveni i el Programa Tècnic.
Col·laborar en el procés de selecció del personal que participarà en el
desenvolupament del Pla, de conformitat amb el que disposen les bases
elaborades a l'efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del personal del
Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l'exercici 2011.
Finançar les despeses generades pel consum de combustible, les reparacions i
substitucions de rodes dels vehicles, així com del rentat d’aquests, en el decurs de
la campanya, destinant a l’efecte la quantitat de 384,00 €.

Tercer.- Compromisos de l’ADF.
L’ADF Sant Quirze del Vallès adopta els compromisos següents:
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•

•

•

Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament en l’execució del Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del
present conveni i el Programa Tècnic.
Seleccionar el personal que participarà en el desenvolupament del Pla, de
conformitat amb les bases elaborades a l'efecte, per les quals es regirà el procés
de selecció del personal del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals
per a l'exercici 2011.
Garantir el seguiment i el control de les activitats a realitzar pel personal contractat
pel Pla d'acord amb les condicions recollides en el Programa Tècnic del Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l'estiu de 2011.

Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona adopta els compromisos següents:
•

•

•
•

•

•
•

Col·laborar amb l’Ajuntament i l’ADF en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància
contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del present conveni i el
Programa Tècnic.
Acordar per conveni formalitzat amb diferents entitats que es disposi dels vehicles
necessaris i suficients per al desenvolupament de la campanya. Aquests es
posaran a disposició del personal contractat a l'efecte.
Garantir que l'assegurança del vehicle doni cobertura als possibles sinistres
derivats de la seva correcta utilització.
Acordar per conveni formalitzat amb diferents entitats que es disposi de la
uniformitat, els equips de seguretat i el material tècnic necessari per al
desenvolupament de la campanya. Aquests es posaran a disposició del personal
contractat a l'efecte.
Finançar la contractació per part de la Federació d’ADF d’una empresa
especialitzada per cobrir les necessitats legals de planificació i manteniment dels
plans de seguretat laboral de totes les ADF federades, i la informació i la formació
dels seus treballadors.
Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general per a treballs
de prevenció d’incendis per a les ADF i el seu personal contractat.
Prestar, mitjançant l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals,
l'assessorament i l'assistència tècnica, econòmica i material necessària a les ADF
i als Ajuntaments que així ho sol·licitin, i més concretament en els aspectes
següents:
o La selecció, la contractació i la gestió de personal
o La prevenció de riscos laborals
o El seguiment i el control de la prestació del servei
o La protecció de dades de caràcter personal
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Cinquè.- Responsabilitat.
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26.11, de Règim Jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les entitats signants
d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la normativa vigent en el
marc de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i a respondre
solidàriament dels possibles danys i perjudicis causats a tercers en el desenvolupament
del Pla.
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal.
La Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l'ADF Sant Quirze del
Vallès es comprometen a complir amb la normativa vigent en matèria de Protecció de
dades personals, i més concretament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de dades de caràcter personal i el Reglament de desenvolupament de la Llei
de protecció de dades aprovat per RD 1720/2007 de 21 de desembre.
Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i tractades en
el procés de selecció i contractació del personal, així com les relatives a la gestió del Pla,
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats descrites en aquest
conveni.
Setè. - Seguiment del conveni.
La Diputació de Barcelona farà el seguiment d’aquest conveni a través de la seva Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals.
Vuitè. - Vigència del conveni.
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la seva
vigència fins al dia 31 d’octubre de 2011.
El termini màxim esmentat es podrà ampliar en els supòsits que es consideri necessari
perllongar la durada de la campanya d’informació i vigilància contra incendis forestals.
Novè. - Modificació del conveni.
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació
a la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords
orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per
totes les parts complidores, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.
Desè. - Causes de resolució del conveni.
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva
vigència en els supòsits següents:
•

Per mutu acord de les parts.
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•
•
•

Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol
de les parts.
Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.
Per qualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent.

La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les entitats signants
del conveni amb un mínim de trenta dies d’antelació.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna
de les parts podrà donar lloc a la seva resolució, sens perjudici del dret al rescabalament
dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. Aquesta resolució
serà automàtica, i alliberarà la/les part/s complidora/es de seguir prestant les seves
obligacions de fer o no fer, des de la notificació practicada.
Onzè. - Règim jurídic.
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà
per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del conveni.
Dotzè. - Jurisdicció
Les parts acorden sotmetre les eventuals divergències que poguessin plantejar-se en
ordre a l’incompliment del present conveni, a la jurisdicció contenciós-administrativa.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, en el lloc i
data que s’assenyalen.
Barcelona,

de 2011
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___________________________________
El President delegat de l'Àrea d'Espais
Naturals

___________________________________
La Secretària delegada de l'Àrea d'Espais
Naturals

Il·lm. Sr. dades protegides
___________________________________
El President de l'ADF Sant Quirze del Vallès

Sra. dades protegides
___________________________________
L'Alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès

Sr. dades protegides
___________________________________

Il·lma. Sra. Maria Montserrat Mundi Mas”
___________________________________

Segon .-

Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni.

Tercer .- Aprovar el document comptable d’autorització de despesa per import de
384,00 €, amb càrrec a la partida 2111/1720/4890000 del Pressupost vigent.
Quart .-

Notificar el present acord als interessats.

12. Conveni de Col·laboració i cessió territorial entre l'Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès i la Comunitat Caputxins orde de frares menors provincial de
Barcelona
Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la mesa.
ANTECEDENTS DE FET
1. L’Orde “Caputxins Orde de Frares Menors Província de Barcelona” i l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, per mitjà dels seus representants, el Ministre Provincial de la
Orde, i l’Alcaldessa, han acordat la cessió de l’ús d’una part de la finca on es troba
ubicada la residència Assis, propietat de l’Orde, destinada a l’aparcament públic de
vehicles.
2. Es tracta d’un Acord o pacte de naturalesa privada, assimilable al comodat previst al
Codi civil espanyol (articles 1741 a 1752) amb una cessió temporal de l’ús prevista per
dos anys, prorrogable tàcitament per un any, en cas de manca de denúncia expressa
amb tres mesos d’antelació, a títol gratuït. El conveni tindrà vigència i obligarà a les
parts en tant no es denunciï amb l’antelació prevista, o bé no s’aprovi definitivament el
Pla Especial de Can Ponsic, causes de la finalització del conveni i de la recuperació
del terreny per part de la propietat, havent de deixar-lo l’Ajuntament lliure i expedit, i en
l’estat anterior a la cessió.
3. Atès el mal estat de l’accés a la zona prevista per aparcament, l’Ajuntament es
compromet a fer les obres necessàries per tal d’acondicionar el terreny destinat a
aquest ús, sense realitzar la propietat cap aportació o despesa econòmica als efectes.
4. Considerant l’informe de la TAG de l’Àrea de Territori de data 30 de març de 2011.
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FONAMENTS DE DRET
-

Articles 1741 a 1752 del Codi Civil Espanyol.

-

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

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 el conveni de Col·laboració i cessió territorial entre l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès i la Comunitat de Caputxins orde de frares menors provincial de
Barcelona següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ I CESSIÓ TERRITORIAL ENTRE L’AJUNTAMENT
DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS I LA COMUNITAT “CAPUTXINS ORDE DE FRARES
MENORS PROVINCIAL DE BARCELONA.
A Sant Quirze del Vallès ( Vallès Occidental), abril de 2011
ES REUNEIXEN:
D’una part, la Il·lma. Sra MARIA MONTSERRAT MUNDI I MAS, Alcaldessa de
l’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS ( en endavant “l’Ajuntament”), en nom i
representació de l’esmentat ens local, amb domicili a la Plaça de la Vila, 08192 de Sant
Sant Quirze del Vallès i NIF P0823800H
De l’altra, el senyor dades protegides, amb DNI núm. dades protegides, com a
Ministre Provincial de la Orde “Caputxins Orde de Frares Menors Província
de Barcelona”, amb CIF R0800067A (en endavant “L’Orde dels Caputxins”), en
nom i representació de l’esmentada entitat, amb domicili a Barcelona, a l’Avinguda
Diagonal, núm. 450, 08006.
Les parts, en la qualitat en que intervenen, es reconeixen mútua capacitat legal per
formalitzar el present conveni i
MANIFESTEN:
I.

Que l’Orde dels Caputxins es propietària d'un terreny de superfície 620.858,50
m2, situat a Sant Quirze del Vallès, , finca número 157 inscrita en el registre la
Propietat 1 de Sabadell, tom 248, llibre 2, foli 96.,
Dits terrenys es grafien en plànol adjunt com DOCUMENT NÚM. I

II.

Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per tal d’habilitar un aparcament per
vehicles dels ciutadans de la zona, situada al vial d’accés a la residència Assis,
NECESSITA DISPOSAR DE LÚS ha de menester una part de la propietat de
l’Orde dels Caputxins inclosa en els terrenys assenyalats anteriorment.
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III.

Que l’Orde dels Caputxins no té previst en aquest moment realitzar cap ús
d’aquest espai, per el que no té cap inconvenient en cedir l’ús del mateix
exclusivament per aparcament públic de vehicles.

IV.

Tant l’Ajuntament com l’Orde dels Caputxins tenen en comú l’objectiu de protegir,
preservar i millorar els espais de Sant Quirze del Vallès, i en aquest cas de l’àmbit
de Can Ponsic on es troben situats.

Per això les parts acorden formalitzar el present Conveni de col·laboració i ús que es
regirà pels següents,
ACORDS
PRIMER.- L'Orde dels Caputxins cedeix gratuïtament a l'Ajuntament l'ús d’una porció de
terreny de la seva propietat de 847m2, grafiats en plànol adjunts (DOCUMENT NÚM. II),
situats en l'àmbit de Can Ponsic, per l’ús exclusiu d’aparcament de vehicles.
SEGON.- L’Ajuntament procedirà a realitzar les obres necessàries per arreglar el Camí
de Can Ponsic, en el tram de l’av. Can Pallàs a la Residència Assis, atès el mal estat en
què es troba, fins un import de 3.000€.
TERCER.- La durada d’aquest Conveni de cessió i ús serà de dos anys a comptar des de
la seva signatura, prorrogable anualment sempre que cap de les parts denunciï
fefaentment la seva continuïtat en un termini de tres mesos anteriors a la seva finalització.
En qualsevol cas, l'aprovació definitiva del Pla Especial de Can Ponsic, donarà lloc a la
finalització del present conveni.
Cas de resolució del conveni per denúncia de les parts o per l'aprovació definitiva del Pla
Especial de Can Ponsic, l’Ajuntament s’obliga a deixar lliure l’espai cedit, retornant-lo al
seu estat anterior.
QUART.- l'Ajuntament executarà els treballs necessaris per adequar l'espai cedit com
aparcament, sufragant les despeses que comportin.
Previ l’ inici de les obres, l'Ajuntament presentarà a l'Ordre dels Caputxins una còpia del
projecte tècnic per a la seva informació.
CINQUÈ.- L'Ajuntament assumirà el control de l'aparcament de vehicles en el terreny
cedit, prohibint expressament el seu ús per a camions gran tonatge.
L’ajuntament respondrà dels danys i perjudicis que pateixin les persones o els vehicles en
el terreny cedit en ús, assumint l’Ajuntament qualsevol possible reclamació que per
aquests motius es produeixi en dits terrenys, amb les mateixes condicions com si fos una
via pública, exonerant a l’Orde dels Caputxins de qualsevol responsabilitat derivada dels
mateixos.
SISÈ.- Cas que els terrenys cedits fossin destinats a altres finalitats per part de
l’Ajuntament, l’Orde dels Caputxins podrà resoldre el conveni, sense necessitat de
requeriment previ..
SETÈ.- Tots els impostos estatals, autonòmic o locals, així com permisos o autoritzacions
que recaiguin sobre el terreny cedit, així com en l'ús d'aparcament que en ell es faci per
part de l'Ajuntament, seran a càrrec d'aquest.
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VUITÈ.- En les seves respectives publicacions impreses o telemàtiques, les parts signats
del present conveni podran difondre el seu contingut i donar compte del mateix, així com
de l'activitat que s'exerceix en aquell sòl.
I perquè consti i en prova de la seva conformitat entre les parts, se signa aquest
document per triplicat i a un sol efecte, al lloc i data assenyalats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès

Per Caputxins Orde de Frares Menors
Prov. Barcelona

MARIA MONTSERRAT MUNDI I MAS

dades protegides

ALCALDESA

MINISTRE
PROVINCIAL”

Primer .-

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

Segon .-

Notificar el present acord als interessats.

13. Atorgament de subvenció per incineració de difunts
ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern Local de 15 d’octubre de 2007, va aprovar les Bases particulars per a
l’atorgament de subvencions per a la incineració de difunts.
El Sr. dades protegides, ha sol·licitat, amb data 18/02/11 i número de registre d’entrada
2011002936, la subvenció per incineració del difunt dades protegides, veí de Sant
Quirze del Vallès.
Considerant l’informe del cap d’Àrea de Serveis Personals i Serveis Generals de data 28
de febrer de 2011.
FONAMENTS DE DRET
-

Bases particulars per a l’atorgament de subvencions per a la incineració de difunts.

-

Llei 2/1997, de 3 d’abril, reguladora dels Serveis Funeraris

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Atorgar a dades protegides, amb DNI dades protegides, la subvenció per
incineració del difunt dades protegides, corresponent al 50% del cost de la incineració,
per un import de 219,12€
Segon.. Aprovar el document comptable d’autorització, compromís i obligació de la
despesa per un import de 219,12€ amb càrrec a la partida 5180.1640.4800000 del
pressupost vigent.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.

14. Acceptació subvenció del Consell Comarcal del Vallès Occidental per al
finançament del SAD social
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 s’ hi detallen els acords i les accions a
desenvolupar, recursos a emprar, indicadors d’ avaluació i quanties econòmiques.
Considerant l’informe tècnic de 18 de març 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 de 32.240,40 € que correspon al municipi de Sant Quirze
del Vallès.
Segon .- Notificar aquesta resolució al Consell comarcal i a Serveis Econòmics de
l’Ajuntament.

15. Acceptació subvenció del Consell Comarcal pel finançament dels serveis
socials bàsics
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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 s’ estableix una subvenció per a la
prestació dels serveis socials bàsics;
Considerant l’informe tècnic de 18 de març 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 de 96.223,39 € que li correspon al municipi de Sant
Quirze del Vallès.
Segon .- Notificar aquesta resolució al Consell comarcal i a Serveis Econòmics de
l’Ajuntament.

16. Aprovació de l'Addenda IV al Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès i la Diputació de Barcelona pel desenvolupament del
programa d'implantació de la figura professional d'agents locals d'igualtat
ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en data 21 de juliol
de 2008, va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i la Diputació de Barcelona pel desenvolupament del programa d’agents locals
d’igualtat durant el període de desembre de 2007 fins a 31 d’octubre de 2010.
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La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en data 25 de març
de 2010, va aprovar l’Addenda II i III al Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès i la Diputació de Barcelona pel desenvolupament del programa
d’agents locals d’igualtat durant el període de desembre de 2007 fins a 31 d’octubre de
2010.
En data 14 de gener de 2011 i amb número de registre 2011000610, va arribar l’Addenda
IV de Pròrroga al Conveni de col·laboració plurianual amb ajuntaments de la província de
Barcelona per al desplegament d’una Xarxa d’Agents d’Igualtat Local, que fa referència al
suport econòmic de 4.000 €, durant el quart període de vigència del conveni, per pagar la
nòmina de l’Agent d’Igualtat contractada per l’Ajuntament que continuï executant el
programa durant la quarta anualitat de vigència del conveni; pròrroga sol·licitada per
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès amb l’objectiu de consolidar la figura de l’Agent
Local d’Igualtat.
Considerant l’informe del Cap de l’ Àrea de Serveis Personals de 18 de març de 2011.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar l’Addenda IV al conveni vigent de col·laboració entre les dues
administracions durant el quart període, que s’adjunta a aquesta proposta.
Segon .- Aprovar la justificació de la contractació i la documentació sol·licitada per part
de la Diputació per tal de percebre en dos pagaments la subvenció per l’agent d’igualtat
local d’igualtat.
Tercer .- Facultar a l’alcaldessa per la signatura de la documentació que sigui
sol·licitada per la Diputació de Barcelona.
Quart .Comunicar el present acord a l’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat
Dona-Home de la Diputació de Barcelona.

17. Aprovació de les bases específiques reguladores de la concessió d'ajuts de
suport a l'escolaritat pel curs 2011/2012
ANTECEDENTS DE FET
Des del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Quirze es valora
adient la creació de les bases i barems per tal d’universalitzar l’accés als ajuts individuals
destinats a donar suport a l’escolaritat als nens /es del municipi, per al curs 2011/2012.
Es tracta d’un ajut destinat a cobrir les necessitats derivades de l’escolarització dels
infants de 3 a 16 anys, que durant el curs escolar 2011/2012 estiguin cursant educació
infantil, primària i secundària obligatòria i que estiguin empadronats al municipi.
La concessió de l’ajut estarà sotmesa al nivell d’ingressos a la unitat familiar i a la seva
situació socio-familiar segons els barems establerts a les bases específiques que s’han
elaborant per aquesta finalitat.
Els barems contemplen aspectes econòmics i socials
documentalment en el moment de formalitzar la sol·licitud.

que

caldrà

acreditar
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Es concediran els ajuts prioritzant les sol·licituds amb més puntuació. La diferència entre
l’ajut atorgat i el cost total del concepte subvencionat serà assumida per la família
corresponent.
Als efectes oportuns, per fer front a aquest ajut s’ha de destinar un total de 5.000€,
procedent de la partida de Programa d’activitats infància i família.
Considerant l’informe tècnic de data 24 de març de 2011.
FONAMENTS DE DRET
•
•
•

Bases general reguladores de la concessió de subvencions
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, articles 58 i 59
Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts de suport
a l’escolaritat pel curs 2011/2012, que s’adjunten a aquesta proposta d’acord.
Segon .- Aprovar la proposta de despesa d’autorització de despesa, de 5.000 € de la
partida 5120/2310/4800000 (Programa d’activitats infància i família).
Tercer .-

Notificar el present acord als centres educatius de Sant Quirze del Valles.

18. Assumptes sobrevinguts

18.1.

Aprovació del projecte de millores als centres escolars de Sant Quirze
del Vallès

ANTECEDENTS DE FET
1. En data12 de novembre de 2011, amb número de registre d’entrada 2010016072 es
va rebre notificació del Departament de Governació i Administracions públiques de la
Generalitat de Catalunya comunicant la inclusió de l’actuació de millora als centres
educatius en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per l’any 2011.
2. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 13 de
desembre de 2010 va acceptar la subvenció de 100.000 € i les bases d’execució del
Pla del quinquenni 2008-2012.
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3. Per tal de poder dur a terme l’actuació s’ha encarregat a l’empresa ARQUATEX
BARCELONA, SL la redacció del projecte de millores als centres escolars de Sant
Quirze del Vallès amb NIF B-64459506.
4. Considerant l’informe del Cap d’Àrea de Territori de data 1 d’abril de 2011.
FONAMENTS DE DRET
-

-

-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener
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
Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar inicialment, el projecte per la millores als centres escolars de Sant
Quirze del Vallès, redactat per dades protegides, arquitecte amb número ce col·legiat
dades protegides, representant un pressupost per contracte de 199.894,57 euros amb
l’IVA del 18% inclòs.
Segon .- Exposar l’acord i el projecte mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província
(BOP) i al tauler d’anuncis municipal per un termini de 30 dies per tal de que els
interessats puguin presentar les al·legacions que considerin adients.
Tercer .- Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si no s’efectuen
al·legacions durant la informació pública.

18.2.

Aprovació de la memòria valorada per la formació d'una franja de
protecció perimetral enfront d'incendis forestals a l'àmbit del Torrent de
Can Corbera de les Fonts de Sant Quirze del Vallès

ANTECEDENTS DE FET
1. L’arquitecte tècnic municipal dades protegides ha elaborat la memòria
valorada per la formació d’una franja de protecció perimetral enfront d’incendis
forestals a l’àmbit del Torrent de Can Corbera de les Fonts de Sant Quirze del Vallès.
FONAMENTS DE DRET
-

-

-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener
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
Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Aprovar la memòria valorada per la formació d’una franja de protecció
perimetral enfront d’incendis forestals a l’àmbit del Torrent de Can Corbera de les
Fonts de Sant Quirze del Vallès, redactat per l’arquitecte tècnic dades protegides,
representant un cost de 4.675,76 euros amb l’IVA del 18% inclòs.

18.3.

Aprovació de la memòria valorada per a la recuperació de la bassa i el
conreu d'horta a la Masia de Can Barra mitjançant la captació d'aigua
freàtica

ANTECEDENTS DE FET
1. Amb motiu de les obres de Construcció de l’àrea d’estacionament de vehicles i
rehabilitació del pati de la masia de Can Barra, l’any 2009 es va executar l’arranjament
del recinte de l’antiga horta de Can Barra, excepte les corresponents a la rehabilitació
de la caseta de servei. Amb motiu de la rehabilitació del pati es va dur a terme la
plantació de vinya en els dos bancals existents.
2. Amb l’objectiu de recuperar la bassa existent en el bancal superior per disposar
d’aigua de reg a l’horta i puntualment de la vinya, l’arquitecte tècnic municipal dades
protegides ha elaborat la memòria valorada per a la recuperació de la bassa i el
conreu d’horta a la Masia de Can Barra mitjançant la captació d’aigua freàtica .
FONAMENTS DE DRET
-

-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener
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 .- Aprovar la memòria valorada per a la recuperació de la bassa i el conreu
d’horta a la Masia de Can Barra mitjançant la captació d’aigua freàtica, redactat
per l’arquitecte tècnic municipal dades protegides, representant un pressupost total de
l’actuació de 34.917,91 euros amb l’IVA del 18% inclòs.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Carles Poyato Núñez, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a
efectes d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el
desenvolupament de la sessió de la Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la
data de la sessió.
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