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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 actes
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 16 de maig de 2011.
2. Declarar desistiment en reclamació de responsabilitat patrimonial amb núm.
d'expedient dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
El dia 13 d’abril de 2011, la Sra. dades protegides, va formular reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys físics causats com a conseqüència d’una
caiguda que va patir el dia 6 d’abril d’enguany, entre l’avinguda dades protegides i el
carrer dades protegides, presumptament a causa del mal estat de l’asfalt. Figura al
registre general municipal amb el número d’entrada 2011005827.
El dia 20 d’abril de 2010, per mitjà de provisió de la secretària accidental municipal es va
requerir l’esmena de les deficiències que presentava la sol·licitud. Aquest requeriment va
ser notificat a la reclamant en data 28 d’abril de 2011.
En data 11 de maig d’enguany, s’ha exhaurit el termini de deu dies hàbils atorgat pel
requeriment de referència sense que s’hagin esmenat les deficiències detectades per part
de la persona interessada.
FONAMENTS DE DRET
Aquest acte es dicta de conformitat amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Tenir per desistida la Sra. dades protegides, en la seva reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada el dia 13 d’abril de 2011, que figura al
registre general municipal amb el número d’entrada 2011005827 i arxivar les actuacions.

3. Llicència d'Obra Major. Exp. núm.: OMA2010/43: Construcció d'habitatge
unifamiliar aïllat
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 23 de desembre de 2010, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2010016702) per a la
construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat a la dades protegides, d’aquest
municipi.
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2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 11 de maig de 2011
del qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica
d’aplicació, amb les condicions fixades següents:
a. L’ Agencia Estatal de Seguritat Àrea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008 de
8 de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives per
a obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds
aeronàutiques que tenia assignades la Direcció General d’Aviació Civil. Les
servituds van ser actualitzades el gener de 2010, mitjançant real decret 184/2009
de 27 de novembre (B.O.E. nº 25 de 29 de gener de 2010).
La parcel·la es troba afectada per la servitud física corresponent a la superfície
cònica, superfície que s’estén a partir del límit de l’horitzontal interna, amb una
pendent ascendent del 5% fins una alçada de 55 metres per sobre de l’horitzontal
interna. L’elevació limitadora d’obstacles corresponent a la situació de la parcel·la
és de 191 metres, la documentació presentada incorpora l’elevació dels elements
del projecte, de manera que es justifica, d’acord amb l’aixecament topogràfic de la
parcel·la, que cap part de l’edifici sobrepassa l’alçada limitadora.
En el cas d’instal·lar objectes temporals (grues fixes o mòbils), caldrà tramitar la
corresponent llicència d’obres menors per la instal·lació d’aquests elements
justificant que no perforen la superfície limitadora d’obstacles i no afecten la
operativitat de l’aeròdrom.
b. L’activitat de l’aparcament d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, que la classifica com Annex III codi
12.46 Activitats de garatge i aparcament de vehicles, amb una superfície superior a
100 m2, estarà subjecta a un règim de comunicació de la persona o persones
titulars. La comunicació s’haurà de formalitzar un cop acabades les obres i
instal·lacions necessàries. L’activitat no podrà iniciar-se mentre l’interessat no
comuniqui a l’ajuntament la finalització de la instal·lació mitjançant la certificació del
tècnic encarregat de l’execució del projecte, i no es disposi del preceptiu control
inicial que verificarà l’acompliment de les dades aportades, dels condicionants
tècnics i de la normativa aplicable.
c. S’ha de presentar 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 ha d’alterar la
perspectiva del paisatge instal·lant els panells seguint sempre les pendents de la
coberta amb la mateixa inclinació, en el cas de coberta inclinada. En el cas de
cobertes planes els panells solars s’hauran de situar 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.
d. Les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia,
enllumenat, electricitat, que afecten a la façana del tram de vorera on està situada
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la parcel·la hauran de quedar soterrades. No es permetrà cap xarxa aèria penjada
a les façanes, totes les canalitzacions aèries que passin per davant de la façana
hauran d’anar soterrades d’acord amb els projectes tècnics de les respectives
companyies. En el cas de telefònica s’haurà de sol·licitar l’estudi tècnic previ de
canalització i soterrament de les línies a l’adreça ingenieriaeste@telefonica.es,
quan l’espai de la vorera no permeti la ubicació de les arquetes d’entrada que fixa
la companyia per obtenir la unió entre les xarxes d’alimentació dels serveis de
telecomunicacions dels diferents operadors i la infraestructura comú de
telecomunicacions de l’immoble, es realitzarà la conversió d’aèria a soterrada a
l’inici i final de façana i s’habilitarà un punt general d’entrada en funció de la
ubicació del RITI en el projecte.
e. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per les connexions amb
les respectives companyies i d’acord amb l’Enginyer municipal. En cas
d’impossibilitat del soterrament s’haurà de justificar tècnicament d’acord amb
l’enginyer municipal la solució adoptada per cada servei.
f.

Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització dels trams
de vorera dels carrers dades protegides i dades protegides, en el tram on està
situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 5.250 €.
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.

g. 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.
h. Cal aportar el projecte d’execució visat pel Col·legi oficial d’Arquitectes amb la
memòria descriptiva i constructiva, l’estat d’amidaments, el plec de condicions
tècniques i facultatives, el pressupost, i la justificació i càlcul de l’estructura i les
instal·lacions i els corresponents plànols abans de l’inici de les obres. S’ha de
presentar el projecte en suport informàtic,
i.

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

3. Considerant l’informe jurídic de data 26 de maig de 2011.
FONAMENTS DE DRET
- Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, sent d’aplicació a
aquest efecte l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme estableix que estan subjectes a la llicència urbanística prèvia,
en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les
ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl,
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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 la
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat emplaçat a la dades protegides,
número dades protegides, d’aquest municipi,
amb subjecció a les condicions
tècniques que consten a l’informe tècnic que se li uneix com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, dos anys per a acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i
divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el termini per a iniciar
o executar l’obra, la llicència caducarà.
Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201130748 / 0

Concessió de Plaques i patents

201130749 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

26800,00

201130750 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

11390,00

Setè .-

11,83

Notificar el present acord als interessats.
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4. Llicència d'obra major: Exp. OMA2011/000018: Reforma i ampliació d'habitatge
unifamiliar entre mitgeres
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. 2011005925) per a la
reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, emplaçat al carrer
dades protegides, número dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 26/05/2011 del
qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica
d’aplicació, amb les condicions fixades següents:
Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements
urbanístics afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el
tram on està situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import
de 575,00 €, a retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.
1. Si la parcel·la no disposa de connexió idònia a la xarxa general de
clavegueram, la nova connexió s’haurà d’incloure en la documentació del
projecte asbuild de l’obra i haurà de complir les següents condicions: 1.
Sempre que sigui possible la connexió serà a la part mes baixa de la xarxa
de clavegueram i mai el tub secundari s’introduirà en el principal. 2. A la
memòria es farà constar el material de la connexió, definir el diàmetre de la
connexió, les capes de compactació (el reblert de a rasa s’executarà amb
material granular de tot-u-natrual compactat al 98 % del PM), el tall de
l’asfalt s’executarà amb disc i es reposarà el paviment de la calçada en un
franja de 1 m. a banda i banda del tub i de l’amplada de tot el carrer en el
tram afectat. 3. Durant l’execució de les obres de connexió del clavegueram
caldrà garantir la circulació rodada i de vianants, caldrà disposar de les
corresponents proteccions i senyalitzacions segons el previst per l’estudi de
seguretat i el pla de seguretat aprovat i d’acord amb la policia local.
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.
El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
3. Considerant l’informe jurídic de data 30/05/2011.
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 la reforma i
ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, emplaçat al C dades protegides,
número dades protegides, d’aquest municipi amb subjecció a les condicions tècniques
que consten a l’informe tècnic que se li uneix com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, dos anys per a acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i
divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el termini per a iniciar
o executar l’obra, la llicència caducarà.
Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació
201130751 / 0

Concepte
Concessió de Plaques i patents

Import
11,83 €
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201130752 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201130753 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Setè .-

1.959,37 €
832,73 €

Notificar el present acord als interessats.

5. Exp. 44/05 Finalització i arxiu del procediment d'atorgament de llicència
ambiental per a la instal·lació d'una activitat dedicada a emmagatzematge i
embalatge de productes diversos.
ANTECEDENTS DE FET
Per acord de Junta de Govern Local de 20 d’octubre de 2008, es va atorgar llicència
municipal ambiental a ENVASADOS A TERCEROS, S.L., per a la instal·lació d’una
activitat dedicada a emmagatzematge i embalatge de productes diversos, emplaçada al
carrer Sa Dragonera, 3 cantonada carrer Mallorca, 34, d’aquest municipi.
En aquesta resolució se li comunicava a l’interessat que en el termini d’un mes havia de
presentar certificat tècnic que acredités que la instal·lació s’ha efectuat d’acord amb el
projecte aprovat i el compliment de les mesures correctores imposades, i sol·licitar que
s’efectuï el control inicial de l’activitat.
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.
Considerant l’informe jurídic favorable , de data 1 d’abril de 2011.
FONAMENTS DE DRET
Atès que l’eficàcia de la resolució que atorgava la llicència municipal ambiental
assenyalada als antecedents es condicionava a l’acompliment dels requisits que també
s’hi indicaven, i que s’ha constatat que al carrer Sa Dragonera, 3 cantonada carrer
Mallorca, 34 no s’està realitzant aquesta activitat.
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 llicència municipal
ambiental a ENVASADOS A TERCEROS S.L., per a la instal·lació d’una activitat
dedicada a emmagatzematge i embalatge de productes diversos, emplaçada al carrer Sa
Dragonera, 3 cantonada carrer Mallorca, 34, d’aquest municipi.
Segon.- Procedir a l’arxiu del procediment.
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Tercer.- Notificar el presents acord a l’interessat.

6. Donar compte de l'entrega al portaveu del grup municipal de Iniciativa de
l'informe tècnic sobre l'estudi de comerç i de l'Estudi de Comerç del Centre
Comercial Urbà (CCU)
ANTECEDENTS DE FET
1. El decret d’alcaldia de data 5 de març de 2008, aprova les Bases de condicions
tècniques reguladores per a la redacció de les propostes de foment del centre comercial
urbà de Sant Quirze del Vallès i la fase d’autorització de la despesa per 12.000,00 euros i
a càrrec a la partida 4200.3220.2270600 d’Estudis i Treballs Tècnics.
2.El decret d’alcaldia de data 7 d’abril de 2008 aprovar la disposició de la despesa per a
la redacció de l’estudi per al foment del centre comercial urbà de Sant Quirze del Vallès a
Angerri Consultors, S.L., per import de 11.977,00€.

FETS
1. El portaveu del grup Municipal ICV- EUiA, Sr. dades protegides, va demanar en el darrer ple
municipal del dia 26 de maig de 2011 l’informe tècnic i l’Estudi del Centre Comercial de
Sant Quirze del Vallès
DISPOSICIÓ
Donar compte de l’entrega al portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA, de l’informe tècnic
sobre l’estudi de comerç i de l’estudi de Comerç del Centre Comercial Urbà (CCU).

7. Assumptes sobrevinguts

7.1.

Acceptació subvenció "Servei a l'Ocupació Sant Quirze: Orientació i
Intermediació" de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2010

ANTECEDENTS DE FET
En data 19 d’abril de 2010, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprova
l’atorgament d’una subvenció de 32.953,92 euros pel desenvolupament de l’acció “Servei
a l'Ocupació Sant Quirze: Orientació i Intermediació", inclosa en el Pla de concertació
XBMQ 2008-2011 i en les activitats específiques del Catàleg de suport als serveis i les
activitats locals 2010.
FONAMENTS DE DRET
1. Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de
concertació XBMQ 2008-2011, que estableix les condicions de sol·licitud, execució,
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justificació i tancament que despleguen les previsions establertes en el Règim aprovat per
la Junta de Govern el 29/10/2009.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció de 32.953,92 € (trenta-dos mil nou-cents cinquanta-tres
euros amb noranta-dos cèntims) pel desenvolupament de l’acció “Servei a l'Ocupació
Sant Quirze: Orientació i Intermediació" durant els anys 2010 i 2011.

7.2.

Acceptació subvenció Generalitat dels ajuts per a l'escolarització de
nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions
socioeconòmiques desfavorides durant el curs 2010-2011 2n termini.

ANTECEDENTS DE FET
1. Amb data 1 de març de 2010 el Departament d’Educació de la Generalitat va publicar
l’ORDRE EDU/123/2010 per la qual s’aprovaven les bases generals de la línia d’ajuts i
subvencions a les entitats locals, i les bases específiques dels diversos programes que la
integren, i es va obrir la convocatòria pública per a l’any 2010.
Segons s’estableix al Programa C, s’obre una línia d’ajuts als ajuntaments titulars de llars
d’infants per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions
socioeconòmiques desfavorides durant el curs 2010-2011.
2. Amb data 19 de juliol de 2010, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va aprovar
les bases que regeixen el procés selectiu de concurrència pública per a l’atorgament dels
esmentats ajuts a les famílies que tinguin infants escolaritzats a l’Escola Bressol
Municipal El Patufet.
3. En el primer termini de l’esmentada convocatòria es van presentar 7 sol·licituds,
aprovades amb data 16 de desembre de 2010 i notificat per la Direcció General d’Atenció
a la Comunitat Educativa, RE núm. 2010016805 del 27-12-10, atorgant la quantitat de
5.145,00 € pels ajuts de 7 alumnes escolaritzats a l’Escola Bressol municipal El Patufet.
4. En el segon termini (de l’1 al 12 de març) es van presentar 2 noves sol·licituds que han
estat aprovades per la Comissió de Valoració prevista a les bases abans esmentades, i,
segons notificació de la Direcció General d’Atenció a la Familia i Comunitat Educativa, RE
2011009305 2-6-11, s’ha atorgat un import de 1.066 €
FONAMENTS DE DRET
-

Articles 239 i 241 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el
test refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

-

Articles 118 i 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny de 1995

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar la quantitat de 1.066,00 € atorgada pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat, corresponent als ajuts per a 2 alumnes escolaritzats a l’Escola Bressol
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Municipal El Patufet que es troben en situacions socioeconòmiques desfavorides durant
el curs 2010-2011 (2n termini), d’acord amb el que estableix l’Ordre EDU/123/2010, d’1
de març (DOGC núm. 5582, de 8 de març de 2010)
Segon.- Incrementar la partida 5103 3210 480 00 00: Subvencions alumnes Escola
Bressol, amb l’import abans esmentat de 1.066,00 €.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat, a l’Escola
Bressol Municipal i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament
7.3.

Acatament mesura cautelar acordada en contenciós 113/2011-BR, instat
per dades protegides

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Acatar la resolució adoptada pel Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona
en data 29 d’abril de 2011, en la peça separada de mesures cautelars del
recurs contenciós administratiu núm. 113/2011-BR, interposat per dades protegides
contra el decret 2011000023 de 5 de gener de 2011, que informa favorablement la
continuació de l’expedient de disciplina urbanística i requereix a l’actora la
demolició de les obres declarades il·legals i emplaçades al carrer dades protegides.
La resolució del Jutjat de 29 d’abril de 2011, a la seva part dispositiva, estima la
mesura cautelar demanada per la part actora de suspensió de l’acte impugnat, en allò
que fa referència a l’ordre de demolició de les obres declarades il·legals, fins a la
resolució del recurs contenciós administratiu.
Segon. El compliment de la resolució que s’acata correspon a l’alcaldessa.
Tercer. Notificar la present resolució al Jutjat contenciós administratiu número 14 de
Barcelona i a l’Àrea de Territori de l’Ajuntament.

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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