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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu. Els assumptes sobrevinguts s’han inclòs a l’ordre del dia
també per acord unànime dels membres presents.

1. Aprovació actes
S’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió ordinària de 2 de maig
de 2011 i sessió extraordinària i urgent de 6 de maig de 2011.
2. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis 2011,
Promoció Econòmica
ANTECEDENTS DE FET
1. D’acord amb el Pla de concertació de la Diputació de Barcelona, Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011, i el catàleg de suport als serveis i a les activitats
locals de 2011.
2. L’ajuntament de Sant Quirze del Vallès en data 26 de gener de 2011 en decret de
regidoria 2011000159, va sol·licitar la subvenció, en els àmbits de Comerç, Consum,
Turisme, i desenvolupament econòmic, a la Diputació de Barcelona d’acord amb el
catàleg de suport als serveis i a les activitats locals de 2011.
3. D’acord amb la resolució de la Diputació de Barcelona en relació a l’atorgament de
subvencions en el marc del Pla de concertació de la Diputació de Barcelona, Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, i als serveis i a les activitats locals de
2011.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar les subvencions de la Diputació de Barcelona Xarxa de Municispis als
serveis i a les activitats locals de 2011 següents:
XI Mostra Gastronòmica na Sant Quirze del Vallès ..................................... 1.000,00€
Serveis al mercat de Can Torras Can Llobet ............................................... 7.000,00€
Mercat Ecològic del Vallès .......................................................................... 2.000,00€
Projecte de dinamització del centre cial. urbà de Sant Quirze del Vallès..... 7.000,00€
Orientació, intermediació i Club de la Feina del Servei a l’Ocupació
de Sant Quirze del Vallès i consolidació del Servei a Les Fonts ................. 16.167,52€
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3. CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA GESTIÓ D'UNA LÍNIA DE TRANSPORT
DE VIATGERS ENTRE ELS MUNICIPIS DE SABADELL I SANT QUIRZE DEL
VALLÈS
FONAMENTS DE FET
En data 23 de desembre de 2008, el Director General de Transport Terrestre va autoritzar
l’empresa Transports Públics, SL a prestar servei discrecional amb reiteració d’itinerari i
cobrament individual entre Sabadell, Sant Quirze del Vallès i l’Hospital de Terrassa.
Posteriorment, en data 22 d’abril de 2009 es va suprimir el tram de servei entre ambdós
municipis i l’Hospital General de Catalunya.
L’Ajuntament de Sabadell i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès han manifestat davant
la Direcció General de Transport Terrestre la voluntat de col·laborar per tal de compartir la
gestió de la línia de transport Sabadell – Sant Quirze, i interconnectar-la amb la xarxa de
transport urbà de Sabadell, atenent la proximitat d’ambdós municipis, la interacció dels
teixits comercials, econòmics i socials, que fan convenient afavorir la mobilitat dels
usuaris del transport amb aquesta línia d’autobús.
En data 12 de novembre de 2010 el Director General del Transport Terrestre va resoldre
autoritzar a l’Ajuntament de Sabadell per la prestació del servei discrecional amb
reiteració d’itinerari i cobrament individual entre Sabadell, Sant Quirze del Vallès i
l’Hospital de General de Catalunya. La resolució estableix que l’Ajuntament de Sabadell
concretarà el format de gestió operativa en que es durà a terme el servei, de conformitat
amb les condicions establertes a l’autorització.
L’empresa Transports Urbans de Sabadell (TUS) va manifestar a la Direcció General del
Transport Terrestre la seva disposició per a dur a terme les comunicacions entre Sabadell
– Sant Quirze del Vallès.
Mitjançant acord de Ple de l’Ajuntament de Sabadell, de data 21 de desembre de 2010,
es van establir les condicions de la prestació del servei per l’empresa Transports Urbans
de Sabadell (TUS).
Mitjançant acord de Junta de Govern Local, de data 31 de desembre de 2010,
l’Ajuntament de Sabadell aprova el text del CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA
GESTIÓ D’UNA LÍNIA DE TRANSPORT DE VIATGERS ENTRE ELS MUNICIPIS DE
SABADELL I SANT QUIRZE DEL VALLÈS, a subscriure entre ambdós ajuntaments i
Transports Urbans de Sabadell (TUS).L’objecte del conveni és regular les condicions
operatives de la línia de transport de viatgers que uneix els municipis de Sabadell i Sant
Quirze del Vallès, operada per Transports Urbans de Sabadell (TUS) de conformitat amb
l’autorització per la prestació de l’esmentat servei donada a l’Ajuntament de Sabadell per
la Direcció General de Transport Terrestre.
Vist el CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA GESTIÓ D’UNA LÍNIA DE TRANSPORT
DE VIATGERS ENTRE ELS MUNICIPIS DE SABADELL I SANT QUIRZE DEL VALLÈS.
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Atès l’informe emès pels serveis tècnics de l’Àrea de Via Pública, Transports i Serveis
Urbans de data 11 de maig de 2011, en el que es proposa subscriure l’esmentat
Conveni.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que estableix la Llei 7/1985, 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 la modernització del govern local; el RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; el
RD legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local; el 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; la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del sector públic.
De conformitat amb les atribucions delegades per la Resolució d'Alcaldia número 502S/2007, de 19 de juny, modificat pel Decret 783-S/2007, de 26 de setembre, pel Decret
761-S/2008, de 7 d’octubre, pel Decret 855-S/2008, de 3 de novembre, pel Decret 76S/2009, de 16 febrer de 2009, pel Decret 178-S/2009, de 17 de març, pel Decret
2010000058, de 21 de gener, i pel Decret 2010000238, de 17 de febrer.
Vistos el preceptes legals citats i d’altres de pertinent aplicació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el text i subscriure el CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA GESTIÓ
D’UNA LÍNIA DE TRANSPORT DE VIATGERS ENTRE ELS MUNICIPIS DE SABADELL I
SANT QUIRZE DEL VALLÈS, següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA GESTIÓ D’UNA LÍNIA DE TRANSPORT DE
VIATGERS ENTRE ELS MUNICIPIS DE SABADELL I SANT QUIRZE DEL VALLÈS.
Sabadell, 2 de gener de 2011
REUNITS:
En Manuel BUSTOS GARRIDO, que actua en qualitat d’Alcalde-President de
l’Ajuntament de Sabadell, segons acord del Ple Municipal de data 16 de juny de 2007,
i en virtut de les atribucions legalment atribuïdes, assistit pel Sr. dades protegides com
a Secretari General, que dóna fe de l'acte.
Na Montserrat MUNDI I MAS, que actua en qualitat d’Alcaldessa-Presidenta de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, segons acord del Ple municipal de data 16 de
juny de 2007.
En dades protegides, amb DNI dades protegides, en la seva qualitat d’Apoderat que
actua en nom i representació de l’empresa Transports Urbans de Sabadell, SCCL, a
l’empara de Poders Mercantils, conferits en data 7 de març de 2000, davant notari D.
dades protegides, amb seu al dades protegides, núm. dades protegides de
Sabadell, concessionària del servei de Transport Urbà a la ciutat de Sabadell.
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Es reconeixen mútuament la capacitat necessària per atorgar el present Conveni, i als
esmentats efectes
EXPOSEN:
I.- Els municipis de Sabadell i Sant Quirze del Vallès, disposen de xarxes de transport
públic per carretera que actuen de manera segregada i que no afavoreixen la mobilitat
dels usuaris del transport.
II.- Que existeixen especials circumstàncies entre tots dos municipis, com ara de
proximitat, d’interacció dels teixits comercials, econòmics, socials i d’altres, que
aconsellen compartir la gestió de la línia, de transport Sabadell - Sant Quirze del Vallès i
interconnectar-la amb la xarxa de transport urbà de Sabadell.
III.- L’Ajuntament de Sabadell i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès van manifestar a la
Direcció General del Transport Terrestre la necessitat d’integrar les expedicions entre
Sabadell i Sant Quirze del Vallès per a gestionar-les juntament amb el transport urbà de
Sabadell .
IV.- El director general del Transport Terrestre, per resolució de data 12 de novembre de
2010, va autoritzar l’Ajuntament de Sabadell a prestar un servei discrecional amb
reiteració d’itinerari i cobrament individual entre Sabadell – Sant Quirze del Vallès
V.- En conseqüència, les parts, mitjançant aquest instrument convenial, estableixen un
marc de col·laboració en el qual concreten les actuacions a desenvolupar per millorar els
serveis de transport públic de viatgers per carretera.
Que les tres parts en virtut de l’ anteriorment exposat estan interessades en regular
aquesta col·laboració i acorden subscriure el present conveni en vers els següents
ACORDS :
Article 1 - Objectiu del conveni.
El present conveni té com objectiu regular les condicions operatives, de la línia de
transports de viatgers que uneix el municipis de Sant Quirze del Vallès i Sabadell,
operada per Transports Urbans de Sabadell, de conformitat amb l’autorització per a la
prestació del servei donada a l’Ajuntament de Sabadell per la Direcció General de
Transport Terrestre, en data 12 de novembre de 2010.

Article 2 – Comissió de seguiment.
Es crea una comissió de seguiment integrada per ambdós ajuntaments i l’operador, de
composició paritària, que tindrà com a missió: el seguiment del servei, proposar
modificacions del mateix que afectin ambdós municipis, informar les tarifes del servei i
establir la imatge corporativa, així com qualsevol altre tema que pugui afectar a ambdós
municipis en el funcionament d’aquest servei.
La comissió de seguiment haurà d’elaborar i elevar a l’òrgan competent de cadascun dels
ajuntaments, els dictàmens per a l’aprovació dels acords que s’escaiguin.
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La comissió estarà formada per 6 membres, 2 de cada ajuntament i 2 de l’operador.
En el cas dels ajuntaments, la composició d’aquesta comissió es farà per resolució de
l’alcaldia de cadascun dels ajuntaments.
Article 3 – Finançament.
El cost previst estimatiu d’aquest servei, d’acord amb els calculats realitzats, està
equilibrat econòmicament amb els ingressos propis que s’obtinguin del servei i la
compensació tarifaria de l’ATM.
Aquest equilibri econòmic s’ha d’aconseguir en base a la reorganització dels mitjans
existents i l’aprofitament de les sinèrgies que l’operador TUS consideri adients, utilitzant
els autobusos adscrits als servei de transport col·lectiu urbà de Sabadell, per tal de cobrir
i fer-se càrrec dels costos específics que comporti l’operatiu d’aquest servei.
En qualsevol cas, si es produís un dèficit econòmic en la prestació d’aquest servei
diferenciat, serà a risc i ventura de l’operador TUS SCCL i, per tant, sense repercussió
econòmica, directa o indirecta, per l’Ajuntament el servei urbà d’autobusos.
Article 4 – Infraestructura del servei.
La infraestructura del servei formada per marquesines, plataformes, pals de parada i
altres elements similars, és responsabilitat de cada un dels ajuntament en els respectius
termes municipals, en quant al manteniment, conservació i explotació.
Article 5 – Imatge corporativa i difusió del servei.
La línia s’anomena “L12 Sant Quirze Parc – Estació Centre”.
La imatge corporativa del servei en elements fixos ubicats en cada un dels municipis serà
a càrrec de cadascun dels ajuntament, així com l’establiment de campanyes de difusió
del servei, tot això sens perjudici que es puguin realitzar actuacions comuns i conjuntes.
La resta d’elements de la imatge corporativa del servei es diferenciaran en dos tipus:
Horari i Recorregut. Disposarà dels logotips dels dos ajuntaments. El cost de les
edicions en paper serà compartit al 50% entre els dos ajuntaments.
b)
Plànol del conjunt de la xarxa de línies, incloent la L12. La informació de base
serà comú, i cada municipi personalitzarà la informació d’entorn (nom del plànol,
logotips...). Cada municipi editarà les edicions en paper que consideri.
a)

Article 6 – Vehicles del servei.
Els vehicles del servei són aportats per l’operador i tindran les mateixes característiques
que la resta de vehicles que operin en la resta del servei de transport urbà de Sabadell.
Els vehicles que realitzin el servei en la línia, aniran identificats amb els logotips dels dos
municipis.
Article 7 – Títols de transport.
Seran vàlids els títols integrats, els títols propis ja existents en el transport urbà de
Sabadell (bitllet senzill, T-10, carnet mensual, carnet mensual jove), el bitllet col·lectiu
(escolar) i el carnet de tarificació social.
Els dos darrers títols (escolar i social) podran ser promoguts per cada un dels
ajuntaments. Cada ajuntament compensarà econòmicament a l’operador, amb periodicitat
trimestral, en base a les validacions realitzades. L’import a abonar per cada validació serà
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del 8% del preu d’un targeta T-10 integrada d’una zona (d’aquesta forma s’abona el 80%
del preu d’un viatge en T-10).
La TUS quedarà facultada, en cas de no rebre aquesta compensació, a requerir als
usuaris el cost del transport.
Article 8 – Procediment d’actualització i aprovació de tarifes
L’actualització de les tarifes d’aquesta línia serà automàtica en base a les modificacions
que realitzi ATM en les seves tarifes i l’Ajuntament de Sabadell en les seves tarifes, tot
això, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 2 del present conveni.
Article 9 – Inspecció del servei.
La inspecció dels servei es responsabilitat de l’Ajuntament de Sabadell, atenent que es
tracta d’un servei concessionat per aquest ajuntament.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en el seu terme municipal també exercirà la
inspecció en els termes que correspongui.
Article 10 - Duració i data d’aplicació
El present conveni serà vigent, un cop signat, mentre es mantingui l’autorització que ha
emès la Direcció General de Transport Terrestres i en tant en quant no es produeixin
modificacions substancials en quant a la prestació del servei.
Així mateix, qualsevol d’ambdós municipis podrà denunciar el mateix, amb antelació
suficient, de com a mínim 3 mesos, abans de cada anualitat del mateix.
L’inici previst del servei, serà a partir del dia 3 de gener de 2011.
Article 11.- Resolució del conveni
Qualsevol d’ambdós municipis, amb antelació suficient, de com a mínim 3 mesos i abans
de cada anualitat , podrà denunciar la seva resolució.
Cas que la Generalitat de Catalunya revoqués l’autorització del servei d’aquesta línia o
alteres substancialment les seves condicions de prestació, l’Ajuntament de Sabadell
quedaria facultat per suprimir el servei i resoldre el conveni
Article 12 – Naturalesa jurídica.
El present conveni es subscriu a l'empara del que disposa l'article 107 la Llei 26/2010, del
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, te naturalesa administrativa, sent d’aplicació, en cas de discrepàncies, la
normativa de regim local aplicable a Catalunya.
I en prova de conformitat, se signa aquest document en dos exemplars, a un sol efecte,
en el lloc i la data assenyalats a l'encapçalament. “
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Segon.- Facultar la Tinent d’alcaldessa de l'Àrea de Via Pública, Transports i Serveis
Urbans perquè pugui signar tots els documents pertinents i dictar els actes que siguin
necessaris per a l’efectivitat dels procedents acords, inclosos els de rectificació i/o
esmena per possibles errors materials, si es donés el cas.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sabadell i a l’empresa Transports
Urbans de Sabadell (TUS).

4. Contracte d’arrendament local ubicat a la dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
1. Vist l’acord de la Junta de Govern Local , en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 4
de maig de 2009, i en el que es va aprovar l’expedient de contractació del contracte
administratiu especial destinat a la disposició d’un local per a serveis administratius,
propietat de dades protegides, ubicat a la dades protegides, núm. dades protegides,
la seva durada era d’un any, renovable per un segon.
2. Per necessitats organitzatives i de servei, l’Ajuntament es veu amb la necessitat de
contractar l’esmentat local per un any més i renovable per un segon any, previ acord
de les dues parts.
FONAMENTS DE DRET
Vistos els preceptes legals i d’altres de pertinent aplicació,
DISPOSICIÓ
S’adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del contracte administratiu especial destinant
a la disposició d’un local per a serveis administratius de l’ajuntament, el qual s’integra
pels documents següents:
-

Plec de Clàusules Administratives Particulars

-

Informe de la secretaria sobre el Plec

-

Informe de fiscalització de l’Interventor

Segon.- Adjudicar definitivament aquest contracte a dades protegides, amb NIF
dades protegides.
Tercer.- Aprovar el document comptable (AD), i que correspon a les mensualitats de
maig a desembre de 2011, per un import de 7.393,44 EUROS ( IVA inclòs)
Quart.- Requerir a l’arrendadora que en el termini de 10 dies hàbils procedeixi a la
formalització del contracte.
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5. Programació actes diversos de la Festa Major 2011
FONAMENTS DE DRET
Articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis aprovat per decret
179/1995
Llei 38/2003 General 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
D’acord amb el que recull l’informe del servei de Cultura en el que es justifica la
conveniència d’aprovar la programació d’actes per la Festa Major 2011
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la relació d’actes que constitueixen el programa de la Festa Major del
municipi per l’any 2011 i autoritzar l’execució de les actuacions que es derivin de
l’esmentat programa.
Segon .-

Aprovar el document comptable ADOPJ següent:

Ajuntament
Cultura

– 5110 3380 2260900

Programació actes diversos de la Festa
Major

35.156 €

6. Acceptació subvencions Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis 2011
ANTECEDENTS DE FET
1. D’acord amb el Pla de concertació de la Diputació de Barcelona, i el catàleg de suport
als serveis i a les activitats locals.
2. Des de la Subàrea de Serveis Personals es va tramitar les sol·licituds d’ajuts en
matèria de les persones següents:
UNITAT

Nº REGISTRE

PROJECTE

EDUCACIÓ

7243

Acompanyament a l'escolaritat - Programes educatius més enllà de l'horari lectiu
i de coneixement de l'entorn
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EDUCACIÓ

7231

Planificació i participació educatives - Desenvolupament de projectes educatius
de poble o ciutat

IGUALTAT

7274

Programa agents d'igualtat

CULTURA

7220

Desenvolupament cultural local - Programes de desenvolupament cultural local

JOVENTUT

8213

Polítiques locals de joventut - Desenvolupament de plans locals de joventut o
programes d'activitats

JOVENTUT

7286

Polítiques locals de joventut - Punts d'informació i dinamització juvenil als centres
d'educació secundària

PARTICIPACIÓ

7298

Polítiques locals de participació ciutadana i drets humans

SENSIBILITZACIÓ

8475

Polítiques locals de cooperació al desenvolupament - Accions puntuals de
sensibilització

ESPORTS

7252

Esdeveniments i activitats esportives

ESPORTS

7324

Esdeveniments i activitats esportives - Organització festa de l'esport

ESPORTS

7335

Programes esportius locals

ESPORTS

7358

Programes esportius locals

ESPORTS

7372

Programes esportius locals

UNITAT

Nº REGISTRE

SALUT

8006

Promoció de la salut - Projectes i activitats de promoció de la salut

SALUT

8011

Sanitat ambiental - Projectes i activitats en matèria de sanitat ambiental

SALUT

8014

Seguretat alimentària - Projectes de seguretat alimentària

BENESTAR SOCIAL

5272

Prevenció de drogodependències entre adolescents i joves

BENESTAR SOCIAL

5309

Finançament de programes de prevenció i d'inclusió social

PROJECTE

3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 14 d’abril de 2011, va
aprovar la resolució de la convocatòria d’ajuts econòmics inclosos al catàleg de suport
als serveis i activitats locals 2011
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar les subvencions concedides de la Diputació de Barcelona Xarxa de
Municipis als serveis i a les activitats locals de 2011 d’acord amb la següent relació:

UNITAT

EDUCACIÓ

IMPORT
CONCEDIT

Nº REGISTRE PROGRAMA

7243

Acompanyament a l'escolaritat Programes educatius més enllà de
l'horari lectiu i de coneixement de
l'entorn

Programa d'Escoles
Obertes als Centres
Educatius

3.637,00 €
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EDUCACIÓ

7231

Planificació i participació
educatives - Desenvolupament de
projectes educatius de poble o
ciutat

IGUALTAT

7274

Programa agents d'igualtat

Programa d'igualtat
entre dones i homes a
Sant Quirze del Vallès
2011

9.581,62 €

CULTURA

7220

Desenvolupament cultural local Programes de desenvolupament
cultural local

Programa de festes i
tradicions

6.000,00 €

JOVENTUT

8213

Polítiques locals de joventut Desenvolupament de plans locals
de joventut o programes d'activitats

Desenvolupament de
plans locals de joventut
o programes d'activitats

7.091,00 €

7286

Punts d'informació i
Polítiques locals de joventut - Punts
dinamització juvenils als
d'informació i dinamització juvenil
centres d'educació
als centres d'educació secundària
secundària

950,00 €

JOVENTUT

UNITAT

Activitats Sant Quirze
Ciutat Educadora

4.365,00 €

IMPORT
CONCEDIT

Nº REGISTRE PROGRAMA

PARTICIPACIÓ

7298

Polítiques locals de participació
ciutadana i drets humans

Consell de Ciutat i
Defensora de la
Ciutadania

8.000,00 €

SENSIBILITZACIÓ

8475

Polítiques locals de cooperació al
desenvolupament - Accions
puntuals de sensibilització

Accions de
sensibilització 2010

1.500,00 €

2.730,00 €

ESPORTS

7252

Esdeveniments i activitats
esportives

Activitats esportives
festa major 3a
pedalada. 3a Cursa 10
Km Memorial David
Rovira

ESPORTS

7324

Esdeveniments i activitats
esportives - Organització festa de
l'esport

Festa de l'esport

1.365,00 €

ESPORTS

7335

Programes esportius locals

Activitats esportives
municipals i Activa't

4.138,00 €

ESPORTS

7358

Programes esportius locals

Esport sense barreres

5.753,00 €
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ESPORTS

7372

Programes esportius locals

Valors educatius de
l'esport i ús esportiu i
social dels espais
escolars

SALUT

8006

Promoció de la salut - Projectes i
activitats de promoció de la salut

Ajuts per al
desenvolupament de
programes i activitats de
promoció de la salut

3.350,00 €

SALUT

8011

Sanitat ambiental - Projectes i
acitvitats en matèria de sanitat
ambiental

Projectes i acitvitats en
matèria de sanitat
ambiental

3.600,00 €

SALUT

8014

Seguretat alimentària - Projectes
de seguretat alimentària

Projectes de seguretat
alimentària

7.450,00 €

5272

Prevenció de drogodependències
entre adolescents i joves

Desenvolupament d'
actuacions dins del Pla
de drogodependències
municipal

1.000,00 €

BENESTAR SOCIAL

UNITAT

BENESTAR SOCIAL

IMPORT
CONCEDIT

Nº REGISTRE PROGRAMA

5309

Finançament de programes de
prevenció i d'inclusió social

3.796,00 €

Projecte deures dirigits

1.000,00 €

Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona.

7. Llicència d'obres majors. Exp. núm. OMA2011/000017: Construcció d'una
piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 14 d'abril de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011005896) per a Construcció
d'una piscina, emplaçada al carrer dades protegides, numero dades protegides,
d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 05/05/2011 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 10/05/2011.
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
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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
201129595 / 0

Concepte
Concessió de Plaques i patents

Import
11,83 €
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201129596 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

343,93 €

201129597 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Setè .-

Notificar el present acord als interessats.

8. Llicència d'obres majors. Núm. Exp. OMA2011/000020: Construcció de piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 18 d'abril de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011006047) per a
Construcció de piscina, emplaçada al carrer dades protegides, número dades
protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 10/05/2011 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 10/05/2011.
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 per a la construcció
de 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

201129598 / 0

Concessió de Plaques i patents

201129599 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

320,71 €

201129600 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Setè .-

11,83 €

Notificar el present acord als interessats.

9. Transmissibilitat de la llicència per a la construcció de 3 habitatges unifamiliars
aïllats
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 23 de febrer de 2011, mitjançant escrit amb número de registre 2011003199,
dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès la
transmissió de la llicència d’obres majors amb número d’expedient 256/06 atès,
segons manifesta el sol·licitant, que és el nou titular de la finca sobre la qual es durien
a terme les obres objecte de la llicència.
2. L’expedient 256/06 va ser instat pel mateix dades protegides, però en
representació de NOULUX PROMOCIONS, S.L., mitjançant escrit registrat el 7 d’agost
de 2006. A l’expedient consta informe de l’arquitecte municipal de 21 de desembre de
2006, segons el qual previ a l’atorgament de la llicència calia requerir a l’interessat que
reparés les discrepàncies i presentés la documentació que s’hi indicava. No consta
acord d’atorgament de la llicència.
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FONAMENTS DE DRET
L’article 86 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals determina que les llicències o autoritzacions són
transmissibles llevat que el nombre de les que es puguin atorgar es trobi limitat, o quan
s’hagin concedit tenint en compte les característiques particulars del subjecte autoritzat.
Tot i això, en aquest expedient no s’acredita la concessió prèvia de la llicència que ara es
vol transmetre.
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 Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost; l’article 3 del Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals, i tenint en compte que en aquest cas no es complien
les determinacions de la normativa i el planejament vigent i per això es requeria al
sol·licitant, segons informe de l’arquitecte abans indicat.
Considerant que a l’expedient no consta que s’hagi donat compliment a aquest
requeriment, s’ha de considerar desistit al sol·licitant en la sol·licitud de llicència d’obra
major amb número d’expedient 256/06, d’acord amb l’article 42, 71.1 i 91 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, en la seva redacció vigent.
La competència per a la resolució d’aquest procediment correspon a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb el cartipàs municipal vigent, la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i el Text refós de la Llei Municipal i de règim local
de Catalunya
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Declarar el desestiment del Sr. dades protegides, en representació de
NOULUX PROMOCIONS S.L, en la seva sol·licitud de llicència d’obres majors, amb num.
d’expedient 256/06, per a la construcció de tres habitatges unifamiliars aïllats a
dades protegides, parcel·la dades protegides de dades protegides, registrada d’entrada
el
7 d’agost de
2006.
Segon .- Denegar la petició formulada pel Sr. dades protegides, en escrit registrat
d’entrada el 23 de febrer de 2011, de transmissió de la llicència d’obres majors amb
núm. d’expedient 256/06, per a la construcció de tres habitatges unifamiliars aïllats a
dades protegides, parcel·la dades protegides de dades protegides.
Tercer .-

Notificar el presents acord a l’interessat.

10. Recepció de les obres d'urbanització del polígon B del Pla Parcial Pallas Llobateras
ANTECEDENTS DE FET
El sector de Can Llobateras es correspon amb un dels polígons en què es va desdoblar el
Pla Parcial Pallàs- Llobateras aprovat definitivament el 5 de març de 1979 i concretament
a la darrera modificació de 8 de juliol de 1992.
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L’any 1998 es va redactar el Projecte de Compensació del Polígon B del Pla Parcial
Pallàs – Llobateras, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès l’any 2000 va iniciar una
modificació del Pla General d’ordenació que introduïa una sèrie de determinacions del
sector Can Llobateras que afectaven als projectes d’urbanització i de compensació sector
Can Llobateras comportant una nova distribució de les parcel·les properes a la llera del
torrent i creant dos nous vials d’accés a les mateixes, el passatge de Llevant situat a
l’extrem nord-est del polígon i el carrer del Garbí ubicat a l’oest del polígon.
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 27 de febrer de
2006 va aprovar definitivament l’expedient d’adaptació del projecte de compensació del
Polígon B del Pla Parcial Pallàs Llobateras per donar compliment a les determinacions de
la revisió del Pla General d’Ordenació.
L’Agencia Catalana de l’aigua en l’expedient UPDH2006000549 va notificar requeriment a
l’empresa LLATENAL, SL en relació a les zones de servitud entre les noves parcel·les i el
torrent de la Batzuca.
En data 15 de febrer de 2008, la senyora dades protegides, com a presidenta de la Junta
de Compensació del Polígon B del Pla Parcial Pallàs – Llobateras, va presentar
documentació relativa al Projecte d’urbanització dels dos nous vials d’accés a les
parcel·les properes a la llera del torrent, incloent les modificacions necessàries per donar
compliment a les determinacions de l’Agencia Catalana de l’Aigua.
D’acord amb l’informe tècnic de l’ACA de data 19 de novembre de 2007, les obres
previstes no afectaven al sistema hídric del torrent de la Batzuca i els habitatges previstos
en les corresponents parcel·les es trobaven fora de la zona inundable.
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 21 de juny de
2010, va aprovar inicialment el projecte d’urbanització del passatge de Llevant i del carrer
del Garbí al Polígon B del Pla Parcial Pallàs- Llobateras, posant a informació pública
durant el termini d’un mes l’esmentat projecte, donant audiència a les persones
interessades dins del termini d’informació pública i disposant que l’aprovació inicial
esdevindria definitiva si no s’efectuaven al·legacions durant aquest termini. L’acord es va
notificar als interessats.
Les obres estan pendents d’executar, amb les prescripcions imposades en l’informe de
l’arquitecte municipal de data 27 de juliol de 2009 i caldrà comunicar a l’ACA la data
d’inici de les obres i sol·licitar l’oportuna autorització a Aigües Ter Llobregat (ATLL) per
l’execució de les obres en la zona de servitud de la seva canonada d’abastament.

Considerant l’informe de l’enginyer municipal de data 10 de gener de 2011, es desprèn
que pel que fa a les instal·lacions, s’han executat segons el projecte presenta i han estat
executades correctament. S’ha presentat “as-built” de les obres executades i certificats
finals i que els serveis descrits a la documentació presentada són aptes per ser
recepcionats.
Pel que fa a l’enllumenat, està composat de dos quadres de comandament perfectament
legalitzat i amb les inspeccions de l’Empresa Col·laboradora de l’Administració ICICT
favorable i del servei de manteniment de l’enllumenat públic igualment favorable.
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La instal·lació de l’enllumenat està composada per 133 lluminàries amb una potència
instal·lada de 14,35 kW.
Per la resta de serveis, les companyies encarregades de la seva explotació ( ENDESA,
Gas Natural, CASSA i Telefònica) ja estan explotant les instal·lacions donant serveis als
veïns de la zona.
Considerant l’informe de l’arquitecte municipal de data 10 de maig de 2011, es desprèn
que d’acord amb l’article 169 del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, un cop conclosa l’obra d’urbanització corresponent,
la Sra. dades protegides, en la seva condició de presidenta de la Junta de
Compensació del Polígon B del Pla Parcial Pallàs – Llobateras, ha sol·licitat que s’incoï
l’expedient de recepció de les obres incloses en el Projecte d’Urbanització del sector
de data 1 de febrer de 1990, un cop introduïdes les modificacions imposades per la
Comissió d’Urbanisme en sessió celebrada el 23 de juliol de 1984.
A la sol·licitud s’adjunta la documentació gràfica on es precisa l’obra realment executada,
incorporant les modificacions efectuades per tal d’adaptar el projecte d’urbanització
inicialment aprovat a les prescripcions de les diferents companyies subministradores (
telefònica, CASSA, Gas Natural i Fesca- Endesa).
S’ha presentat també, per l’arquitecte director de les obres d’urbanització, la certificació
de l’obra realment executada amb un cost total, IVA inclòs de 1.646.113,72 €.
Per tant, les obres d’urbanització dins de l’àmbit assenyalat es troben acabades i en
funcionament, amb les consideracions que es fan constar, i per tant es considera
favorable l’inici de l’expedient de recepció de les obres.
La senyora dades protegides, ha sol·licitat, juntament amb la recepció de les obres,
la devolució de l’aval bancari que garantia les obligacions derivades del cost
d’urbanització de les finques resultants del Projecte de Compensació del Polígon B
del Pla Parcial Pallàs – Llobateras. En relació a la devolució dels avals, cal tenir en
compte que queden encara per pavimentar les voreres dels trams finals al carrer de la
Grípia i zones dels carrers Llevant i Xaloc, amb llicència d’obres d’habitatges en
execució.
S’ha de tenir en compte que també cal executar encara les obres d’urbanització del carrer
del Garbí i del passatge Llevant corresponent a l’expedient d’adaptació del projecte de
compensació del Polígon B del Pla Parcial Pallàs – Llobateras per donar compliment a les
determinacions de la Revisió del Pla General d’Ordenació.
Considerant l’informe jurídic de data 12 de maig de 2011.
FONAMENTS DE DRET
Article 107.3 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Real Decret
Legislatiu 01/2010, de 3 d’agost.
Article 169 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006 de 18 de
juliol.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Recepcionar les obres d’urbanització del polígon B del Pla Parcial Pallàs –
Llobateras, d’acord amb el projecte d’urbanització aprovat i d’acord amb els informes
tècnics i jurídic emesos que s’annexen a la resolució.
Segon .- Denegar la devolució dels avals dipositats en garantia fins que no es realitzi la
pavimentació de les voreres dels trams finals dels carrers La Grípia i zones dels carrers
Llevant, corresponents a l’expedient d’adaptació del projecte de compensació del Polígon
B del Pla Parcial Pallàs Llobateras, per donar compliment a les determinacions de la
Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana.
Tercer .-

Notificar el present acord als interessats

11. Assumptes sobrevinguts

11.1.

Llicència d'obres Majors. Núm. Exp.: OMA2011/000009: Construcció de 7
habitatges unifamiliars adossats amb piscines

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 3 de març de 2011, EDIFICACIONES PROMODAVI SL ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011003736) per
a Construcció de 7 habitatges unifamiliars adossats amb piscines.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 20/04/2011del 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 16/05/2011.
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
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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 EDIFICACIONES PROMODAVI SL per a
Construcció de 7 habitatges unifamiliars adossats amb piscines a AV VIA AUGUSTA (DE
LA), 66-78 SUELO, d’aquest municipi amb subjecció a les condicions tècniques que
consten a l’informe tècnic següents:
1. S’ha presentat la justificació tècnica necessària 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 alteren la
perspectiva del paisatge instal·lant els panells solars 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, la distancia mesurada
des de la part mes propera del panell al plànol de façana serà igual o superior a la
distancia existent entre la cars superior del forjat de coberta i la part mes alta del
panell. En cap cas els panells han de ser perceptibles en el pla de façana.
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.
2. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de
vorera del carrer Avinguda de la via Augusta, en el tram on està situada la
parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 6.700,00 €. Caldrà
preveure les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de
telefonia, enllumenat i electricitat que afectin a la façana del tram de vorera on
està situada la parcel·la. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds
necessaris per preveure aquestes canalitzacions amb les respectives companyies
i d’acord amb l’Enginyer municipal.
3. D’acord amb el projecte d’urbanització aprovat definitivament i les prescripcions
imposades en els acords d’aprovació definitiva, resten pendents d’executar les
obres corresponents als projectes tècnics necessaris per complimentar la totalitat
de les obres previstes en els continguts dels informes tècnics de l’aprovació del
projecte d’urbanització:
− S’han de realitzar les obres corresponents als projectes d’execució dels
sistemes d’espais lliures públics a que fa referència la proposta
d’enjardinament dibuixada en el plànol 21 del projecte d’urbanització aprovat.
−

D’acord amb els informes previs a l’aprovació del projecte d’urbanització s’han
d’executar les obres corresponents al projecte de solució paisatgistico-

20/26

urbanistica de la riera paral·lela al passeig de Can Barra que resolgui la
transició entre la nova urbanització del Castellet i Sant Quirze Parc de forma
suau mitjançant un parc de ribera que respecti la riera i que permeti fer les
funcions d’eix vertebrador del territori.
−

Aquestes obres estan incloses als projectes d’urbanització complementaris
aprovats per la junta de govern local els dies 3 i 17 de desembre de 2007. La
totalitat de les despeses necessaris per a l’execució d’aquestes obres,
incloses les relatives a l’execució de les obres, direccions facultatives,
autoritzacions i legalitzacions de tot ordre i tribus així com les despeses
administratives i de formalització seran a càrrec de la Junta de Compensació.

4. 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.
5. S’ha de presentar el projecte en suport informàtic.
6. En data 21-03-2011 es va presentar a l’Ajuntament la sol·licitud per la tramitació
de la servitud aeronàutica, amb el corresponent formulari de tramitació i plànols
acotats de planta seccions i CD amb suport digital. La documentació va ser
tramitada per l’Ajuntament a la Delegació del Govern per la seva posterior
remissió a l’Agència Estatal de Seguritat Aèria, d’acord amb l’article 30 del Real
Decret 184/2008 de 8 de febrer on l’Agència Estatal de Seguritat Aèria assumia
les competències sobre autoritzacions administratives per obres instal·lacions o
plantacions en zones afectades per servituds aeronàutiques que tenia assignada
la Direcció General d’Aviació Civil.
7. S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la
llicència i sol·licitar el corresponent permís abans de la llicencia d’ús.
8. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
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.
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Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201130552 / 0

Concessió de Plaques i patents

201130553 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

68.083,96 €

201130554 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

28.935,68 €

Setè .-

11,83 €

Notificar el present acord als interessats.

11.2.

Acceptació subvenció del programa complementari d'urgència social per
al 2011 de la Diputació de Barcelona

ANTECEDENTS DE FET
Atès que la crisi econòmica per la que travessa el nostre país està afectant de manera
important les economies locals en general, i les dels ajuntaments de la província, la
Diputació de Barcelona impulsa un seguit de mesures orientades a donar suport als ens
locals en tots els àmbits d’ actuació que es deriven de l’ impacte de la crisi econòmica.
Una de les mesures previstes es basa en el suport als Serveis socials bàsics en la gestió
de prestacions d’ urgència social per donar cobertura a necessitats greus i que afecten a
les condicions de vida dels ciutadans i de les ciutadanes, partint del fet que els serveis
socials bàsics dels ajuntaments estan rebent la primera demanda de suport per part de la
ciutadania, que busca en els poders públics l’ emparament a la seva situació.
Atès que tots els ajuntaments de la província de Barcelona tenen garantida una aportació
econòmica en funció d’ una ràtio aplicada a la població menor de 65 anys segons el
padró de l’ 1 de gener del 2010.
Els ajuts previstos en aquest programa complementari seran atorgats segons la ratio de
0,60€ per habitant menor de 65 anys.
Considerant l’informe d’intervenció (DR).
Considerant l’informe tècnic del 16 de maig de 2011.
FONAMENTS DE DRET
•
•

Llei 13/2006 que atorga competències als ens locals per a les prestacions
econòmiques d’ urgència social i d’ acord amb la voluntat de contribuir a pal·liar
els efectes de la crisi econòmica en les famílies.
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el dia 20 de desembre de 2007 va
aprovar el Protocol general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011, conveni marc que estableix pautes d’ orientació política local
en les qüestions d’ interès comú i la metodologia per al desenvolupament de la
col·laboració entre aquesta corporació i els municipis i altres entitats locals del seu
territori.
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•

•

El Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data 30 d’ abril de 2009 i sessió
de data 29 d’ abril de 2010 va aprovar el programa complementari d’ urgència
social en el marc de l’ àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
Disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003 General de Subvencions on s’
estableix que les subvencions que integren plans o instruments similars que
tinguin per objecte dur a terme funcions d’ assistència i cooperació municipal es
regiran per la seva normativa específica, resultant d’ aplicació supletòria les
disposicions de la Llei 38/2003, així com de la Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada per acord del Ple de 30 d’
octubre de 2008.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona, per import de 10.194 €
del Programa complementari d’ urgència social per al 2011.
Segon .- Incorporar la subvenció a la partida d’ Inclusió social 5120/2310/4800001
(segons especifica l’ article 5.1 de la notificació).
Tercer .- Notificar l’ acceptació de l’ ajut a la Diputació de Barcelona, a través del model
normalitzat i a Serveis econòmics de l’Ajuntament.

11.3.

Aprovació dels Preus Públics de diversos Tallers i Cursos a realitzar als
Centres Cívics de Can Feliu i de la Torre Julià el juny de 2011.

ANTECEDENTS DE FET
Atès el que disposa el Text Refós la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en els seus
articles 41 i següents, en relació a la creació de Preus Públics.
Vistos els informes de Serveis Personals i d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents
FONAMENTS DE DRET
Articles 41 i següents del Text Refós de la LIei Reguladora de les Hisendes Locals.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Aprovar pel mes juny de 2011 els següents Preus Públics a realitzar als Centres
Cívics de Can Feliu i de la Torre Julià:
-

Curs “Monogràfic d’escriptura creativa”: 12,00 euros per persona.
Curs “Monogràfic de cuina freda”:
30,00 euros per persona.

Aquests preus tindran vigència mentre no es revisin.

Segon.- Declarar les activitats objecte d’aquests Preu Públic d’interès públic o social.

Tercer.- Exposar aquest Preu al tauler d’anuncis municipals durant 30 dies, període dins
del qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions.

11.4.

Actuació de Antònia Font el dia 4 de setembre - Festa Major 2011

FONAMENTS DE DRET
Article 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis aprovat pel decret 179/1995
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admistracions públiques i del
Procediment administratiu comú, articles 58 i 59
DISPOSICIÓ
D’acord amb el que recull l’informe del servei de Cultura i en la que es considera com
actuació estrella procedir a la contractació del grup de pop electrònic català Antonia Font,
per el dia 4 de setembre dins dels actes de la Festa Major 2011
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar aquesta contractació que s’ha dut a terme amb el compromís,
pendent de formalització, de patrocini de l’empresa COBEGA SA, que correspon al catxet
més so i il·luminació
Segon .-

Aprovar el document comptable ADOPJ següent:

Ajuntament – Cultura 5110 3380 2260900 Actuació Antònia Font

11.5.

21.240 €

Aprovació de les bases i costos del concurs de fotografia de la
Biblioteca de Sant Quirze del Vallès pel 2011

FONAMENTS DE DRET
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, articles 58 i 59
DISPOSICIÓ
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D’acord amb el que recull l’informe del servei de Cultura en el que es justifica la creació
d’unes bases que regeixin la participació al concurs de fotografia de la Biblioteca de Sant
Quirze, s’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les Bases del concurs de fotografia de la Biblioteca de Sant Quirze per
l’any 2011:
BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA
Tema
El tema del concurs és la Biblioteca Sant Quirze, exterior o interior.
Participants
La inscripció és gratuïta. Hi poden participar totes les persones que ho desitgin.
No està obert a professionals de la fotografia.
Presentació
El format de la fotografia ha de ser en paper fotogràfic de 20 x 30 cm, ja sigui en color o
blanc i negre.
Les fotografies presentades han de ser inèdites.
Cada persona podrà presentar fins un màxim de 3 fotografies.
Cada participant ha de lliurar la fotografia impresa amb les seves dades personals en un
sobre tancat on s’indiqui “Concurs de fotografia Biblioteca Sant Quirze”. Darrere de cada
fotografia hi haurà de constar: títol de la fotografia, nom i cognoms de l'autor/a, edat,
adreça, població, telèfon(s) de contacte i/o correu electrònic.
Les fotografies es poden presentar a la Biblioteca Sant Quirze fins el 27 de juny del 2011.
Exposició
Les fotografies rebudes s'exposaran a la biblioteca.
La Biblioteca es reserva el dret a exposar i publicar les fotografies. En qualsevol
d’aquests casos s’indicarà l’autoria de la fotografia.
El jurat
El jurat estarà format per Carles Figuerola, de CMC Centre d’imatge, Enric Alloza,
fotògraf, i Tere Casas, directora de la biblioteca.
La decisió del jurat serà inapel·lable i podrà declarar els premis deserts.
Premis
Es faran dues categories i es concedirà un únic premi per categoria:
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Categoria infantil i juvenil: fins a 15 anys. Premi: càmera digital valorada en 180€.
Categoria adults: a partir de 16 anys. Premi: Curs complet de fotografia + retoc digital
valorat en 400€.
La decisió del jurat es farà pública al web de l’Ajuntament de Sant Quirze durant la
primera setmana de setembre.
El lliurament de premis tindrà lloc el dia 9 de setembre a les 19 h a la Biblioteca Sant
Quirze.
La participació en aquest concurs de fotografia implica l’acceptació d’aquestes bases.
Ús de les imatges
Totes les fotografies presentades a concurs passaran a formar part de l'arxiu fotogràfic de
la biblioteca.
La Biblioteca Sant Quirze es reserva el dret de publicar les obres o reproduir-les en
qualsevol suport i format. Les podrà utilitzar a la seva pàgina web i en fullets i
publicacions relacionats amb aquest servei. En qualsevol d’aquests casos s’indicarà
l’autoria de la fotografia.
La participació en aquest concurs de fotografia implica l’acceptació d’aquestes bases.
Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització i compromís de despesa (AD)
per import de 112,00€ a càrrec de la partida “Activitats” 5111/3320/2260900.

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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