D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les indicacions de
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta de
Govern Local publicades no incorporen dades de caràcter personal identificades o
identificables. No obstant això, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a través dels tràmits relacionats www.santquirzevalles.cat
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RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Jordi Vidal Perez
Antoni Rebolleda Calendario
Jaume Cols Petit
Edelmiro Balboa Blanco
Josep Antoni Delgado Rivera

CIU
PSC-PM
PP
CIU
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Montserrat Mundi i Mas

CIU

PRESIDENT
Jordi Vidal i Pérez.
SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.

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 4 de juliol de 2011.
2. Donar compte resolució judicial desistiment en recurs 497/2011 promogut per
APCE
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la resolució, de 28 de juny de 2011, de la
Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, per la qual es declara el desistiment de APCE (ASOCIACION DE
PROMOTORES CONSTRUCTORES Y CONSTRUCTORES DE EDIFICIOS DE
BARCELONA Y PROVINCIA) del recurs ordinari 497/2011, que havia interposat contra
les ordenances fiscals números 24 i 21, reguladores de l’Impost sobre l’Increment del
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i de l’Impost de Bens Immobles,
respectivament, corresponents a l’exercici 2011 i publicades al BOP de 31 de desembre
de 2010. No procedeix la imposició de costes.

3. Acatament resolució mesura cautelar en contenciós 275/2011-A, promogut per
France Telecom España, S.A.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Acatar la resolució adoptada pel Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona
en data 27 de juny de 2011, en la peça separada de mesures cautelars del recurs
contenciós administratiu núm. 275/2011-A, interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA,
S.A. contra el decret de 23 de març de 2011 que desestimava el recurs de reposició
interposat contra la liquidació de la taxa per aprofitaments especials del domini públic
local, a favor d’empreses explotadores dels serveis de subministraments d’interès
general, corresponent a l’exercici 2009. La resolució del Jutjat de 27 de juny de 2011, a la
seva part dispositiva, estima la mesura cautelar demanada per la part actora de
suspensió de l’executivitat de l’acte impugnat, fins a la resolució del recurs contenciós
administratiu.
Segon. El compliment de la resolució que s’acata correspon al 1r Tinent d’alcalde delegat
de l’Àrea d’Economia i Serveis Interns.
Tercer. Notificar la present resolució al Jutjat contenciós administratiu número 14 de
Barcelona i a l’Àrea d’Economia de l’Ajuntament.
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4. Acatament sentència en recurs contenciós administratiu 500/2008, interposat
per dades protegides i dues persones més
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Acatar la sentència dictada en data 4 de maig de 2011, per part del Jutjat
contenciós administratiu 17 de Barcelona, que desestima el recurs número 500/2008
interposat per dades protegides, dades protegides i dades protegides, contra la
desestimació per silenci administratiu de la reclamació per responsabilitat
patrimonial de l’Ajuntament interposada per la part actora en data 12 de setembre de
2007, per danys en habitatge de la seva propietat deguts a les obres d’urbanització
del sector de Castelltort. No fa expressa imposició de costes processals.
Segon. El compliment de la sentència indicada correspon al tinent d’alcalde delegat de
l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge.

5. Atorgament gratuïtat abonaments familiars temporada piscina d'estiu a les
Fonts
ANTECEDENTS DE FET
1. Amb data 15 de juny de 2011 l’equip dels serveis socials bàsics han emes un informe
en el qual sol·liciten que es tramiti les exempcions de pagament de la quota de
l’abonament familiar de la temporada d’estiu de la piscina municipal de les Fonts. Es
valora la situació social i econòmica de les famílies i que estan subjectes en un pla de
treball per a millorar la seva situació.
2. Amb data 5 de juliol de 2011 el coordinador d’Esports ha emès informe en el qual
proposa la tramitació de l’exempció de pagament de les famílies, ja que l’ordenança
fiscal 4.11, que regula la taxa per la utilització dels béns, instal·lacions municipals i
prestació de serveis d’esports i cursets, contempla la possibilitat d’atorgar la gratuïtat o
reducció de la taxa, en atenció a raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 12/2007 d’11 d’octubre de serveis socials sobre la igualtat d’oportunitats.

-

Decret 151/2008, de 29 de juliol, sobre la gestió de les prestacions econòmiques
d’urgència social de caràcter social.

-

Ordenança fiscal 4.11, reguladora de la taxa per la utilització dels béns,
instal·lacions municipals i prestació de serveis d’esports i cursets.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la gratuïtat de l’abonament familiar de la temporada d’estiu de la
piscina municipal de les Fonts, de la taxa per la prestació de serveis d’esports i cursets
regulada a la vigent ordenança fiscal núm. 4.11, a les següents unitats familiars:
1.
2.
3.
4.
5.

dades protegides
dades protegides
dades protegides
dades protegides
dades protegides

1. dades protegides
2. dades protegides
1.
2.
3.
4.

dades protegides
dades protegides
dades protegides
dades protegides

1.
2.
3.
4.

dades protegides
dades protegides
dades protegides
dades protegides

6. Aprovació bases concessió d'ajuts econòmics de caràcter individual a les
famílies per al pagament de l'Escola Bressol Municipal El Patufet, en el curs
2011/2012
ANTECEDENTS DE FET
1. L’1 d’octubre de 2007 es van iniciar les classes de l’Escola Bressol Municipal El
Patufet, una vegada finalitzat el procés de concessió del servei públic per a la gestió i
amb la finalització de les obres de l’edifici escolar.
2. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, considera l’educació com un dels eixos
d’actuació municipal, i considerat de gran interès públic i social.
3. L’Ajuntament de Sant Quirze, dins de l’àmbit de les seves competències, té l’objectiu
d’assistir i cooperar amb l’escolarització de l’educació infantil de 0 a 3 anys i contribuir a
ajudar als pares i mares dels alumnes d’aquesta franja d’edat, i que estiguin matriculats a
l’escola bressol municipal, amb ajuts econòmics que ajudin a suportar les despeses
econòmiques del cost anyal del curs.
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FONAMENTS DE DRET
-

Articles 239 a 241 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.

-

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

-

Articles 8 i concordants de la Llei general de subvencions 38/2003 de 17 de
novembre.

-

Real Decret 87/2006 de 21 de juliol de 2006 on s’aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les Bases que regeixin la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts
econòmics de caràcter individual a les famílies per al pagament de l’Escola Bressol
Municipal El Patufet, en el curs 2011/2012.
Segon.- Publicar les bases al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i de l’Escola
Bressol Municipal El Patufet.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Escola Bressol Municipal i als Serveis Econòmics de
l’Ajuntament.

7. Aprovació dels criteris d'aplicació per a concedir les subvencions de transport
adaptat que gestiona la Unitat de Benestar social i que són declarades d'interès
social.
ANTECEDENTS DE FET
1. Atès el contracte programa subscrit entre el Departament d’ Acció Social i
Ciutadania (DASC) i el Consell comarcal del Vallès Occidental corresponent al
quadrienni 2008-2011, aprovat en data 23 de juliol de 2008, amb número de
Decret 103/08, per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de
serveis socials i altres programes relatius al benestar social, entre ells, el transport
adaptat.
2. Atès el protocol addicional al contracte programa subscrit entre el Departament d’
Acció social i Ciutadania i el Consell Comarcal corresponent a l’ any 2010, en data
12 de juliol de 2010, on es concreten els objectius i les accions, entre d’ altres, del
transport adaptat.
3. Atès que, d’ acord amb els criteris per a les bases de distribució de la subvenció
del transport adaptat, aprovats per la Comissió de Seguiment del PALMSS, es
contempla distribuir el 75% de l’ import da la subvenció sobre la despesa
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justificada pels ajuntaments en el període d’ 1 de gener al 30 de setembre de
2010; i distribuir el 25% restant de l’ import de la subvenció en funció del número
de sol·licitants de transport adaptat de cada municipi.
4. En base això es confeccionen uns criteris d’aplicació per la concessió de les
subvencions de transport adaptat que gestiona la unitat de benestar social i que
són declarades d’ interés social.
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.
Bases de distribució de subvencions destinades al transport adaptat per als
municipis menors de 50.000 habitants de la comarca aprovades el 9 de desembre
de 2010.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer-. Aprovar els següents criteris d’aplicació per la concessió de les subvencions de
transport adaptat que gestiona la Unitat de Benestar social i que són declarades d’ interès
social:
CRITERIS D’APLICACIÓ PER LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DE
TRANSPORT ADAPTAT QUE GESTIONA LA UNITAT DE BENESTAR SOCIAL I QUE
SÓN DECLARADES D’ INTERÈS SOCIAL
Atès el contracte programa subscrit entre el Departament d’ Acció Social i Ciutadania
(DASC) i el Consell comarcal del Vallès Occidental corresponent al quadrienni 20082011, aprovat en data 23 de juliol de 2008, amb número de Decret 103/08, per a la
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social, entre ells, el transport adaptat.
Atès el protocol addicional al contracte programa subscrit entre el Departament d’ Acció
social i Ciutadania i el Consell Comarcal corresponent a l’ any 2010, en data 12 de juliol
de 2010, on es concreten els objectius i les accions, entre d’ altres, del transport adaptat.
A l’ acord amb els criteris per a les bases de distribució de la subvenció del transport
adaptat, aprovats per la Comissió de Seguiment del PALMSS, es contempla distribuir el
75% de l’ import da la subvenció sobre la despesa justificada pels ajuntaments en el
període d’ 1 de gener al 30 de setembre de 2010; i distribuir el 25% restant de l’ import de
la subvenció en funció del número de sol·licitants de transport adaptat de cada municipi.
En base això es fixen els següents criteris d’aplicació per la concessió de les subvencions
de transport adaptat que gestiona la unitat de benestar social i que són declarades d’
interés social:
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BENEFICIARIS
Podran sol·licitar la subvenció els Ajuntaments menors de 50.000 habitants de la comarca
del Vallès Occidental que tinguin usuaris que compleixin els requisits d’accés al servei de
transport adaptat.
Els usuaris amb dret d’accés són:
-

Les persones residents en els municipis de la comarca menors de 50.000
habitants, amb reconeixement de disminució i varem de mobilitat reduïda que
tinguin concedida plaça en un centre especialitzat prescrit per la xarxa pública.
- Les persones residents en els municipis de la comarca menors de 50.000
habitants, de 65 anys o més, amb manca d’autonomia personal i que tingui
concedida plaça pública o col·laboradora en un centre de dia.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Els sol·licitants lliuraran les sol·licituds al la unitat de Benestar Social, formalitzades en
impresos normalitzats facilitats pels serveis tècnics del Consell Comarcal.
Des de la unitat de Benestar social, el responsable tècnic comprovarà l’acreditació dels
Les sol·licituds es presentaran al registre general d’entrades del Consell Comarcal, en el
termini que es determini anualment.
El període de presentació el determina el Consell Comarcal per cada convocatòria.
DOCUMENTACIÓ A APORTAR.
Els ens locals han d’adjuntar la següent documentació:
•

En tots els casos, s’ha de presentar sol·licitud individual de tots els
beneficiaris del servei de transport adaptat, amb el nom, cognoms,
adreça, i tipus de transport que utilitza (línia establerta per l’ajuntament,
utilització de transport públic o utilització de transport privat) fent
esment d’origen i destí

•

En el cas de línies establertes pels Ajuntaments, s’ha de justificar la
despesa desglosada de cada línia mitjançant un certificat signat pel
secretari, amb el vist-i-plau de l’alcalde i les factures o justificants de
despeses corresponents a l’any de la convocatòria.

•

Declaració de no haver obtingut cap altra subvenció o ajut públic que
sumat a la subvenció del CCVOC superi el cost total del servei o
actuació.

RESOLUCIÓ TÈCNICA
A partir del moment en que el consell comarcal obri el període per presentar sol.licituds
per la concessió de les subvencions de transport adaptat i que són declarades d’ interès
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social, s’iniciarà des de la unitat de Benestar Social una campanya de difusió
d’informació i de suport als ciutadans amb discapacitat en la tramitació de les sol·licituds.
Des de la unitat de Benestar Social, s’enviaran les sol·licituds rebudes junt amb la
documentació justificativa al Consell Comarcal.
Una vegada el Consell comarcal notifica l’ import que concedeix a l’ Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, que està establert segons les bases de distribució aprovada per la
Comissió de seguiment del PALMSS, des de la unitat de Benestar Social el procedirà al
càlcul i distribució dels imports d’acord amb els criteris de repartiment aprovats.
Un cop obtinguts els imports a concedir s’emetrà informe i es resoldrà la concessió dels
ajuts.
CRITERIS DE REPARTIMENT
o

Criteri econòmic: Es tenen en compte els ingressos de la persona sol·licitant
(pensió, prestacions públiques, rendes de lloguer). S’ atorga 2 punts si els
ingressos totals no arriben a 700 €/mes i 1 punt si supera aquesta quantitat.
En el cas que la unitat familiar de convivència en la que resideix la persona
sol·licitant pugui aportar suport econòmic s’ afegirà 0,5 punts a la puntuació total.

o

Criteri social: Es tenen en compte característiques socials com:
-Persones que no tenen suport familiar i/o un cuidador de referència en
situació de fragilitat;
-Persones que precisen assistir al centre ocupacional i/o centre de dia ja
que és valora positivament pels professionals de la salut la seva
participació...
S’ atorgarà 2 punts a les persones que acreditin els dos supòsits dels criteris
socials i 1 punt a les que acreditin un supòsit.

Puntuació total de criteri econòmic-criteri social:
Les persones que obtinguin fins a un màxim de 2 punts gaudiran d’ un 50% de la
subvenció corresponent en funció de les persones sol·licitants;
Les persones que obtinguin més de 2 punts gaudiran d’ un 75% de la subvenció
corresponent en funció de les persones sol·licitants.

8. Aprovació de nous criteris d'atorgament de les prestacions socials de caràcter
econòmic
ANTECEDENTS DE FET
1. L’any 1996 des del Consell Comarcal es va impulsar un grup de treball que va fer una
proposta de criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics individuals. Aquesta proposta
ha estat una eina pels professionals dels serveis socials bàsics que l’han adaptat a la
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realitat concreta de cada municipi, i els ha aportat criteris avaluables per a la concessió
d’ajuts econòmics en el marc de desenvolupament de la seva activitat professional.
2. Atès el moment actual caracteritzat per canvis en el context econòmic i social i que els
serveis socials bàsics viuen molt de prop la realitat dels ciutadans, atenent diferents
situacions de necessitat, es fa necessari actualitzar els criteris actuals d’atorgament de
les prestacions socials de caràcter econòmic adaptant-los a les noves necessitats.
FONAMENTS DE DRET
•

La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
determina el règim jurídic de les prestacions socials de caràcter econòmic,
estableix drets subjectius per a situacions predeterminades i regles bàsiques per a
exercir drets de concurrència per a les prestacions que s’estableixin amb límits
pressupostaris.

•

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials es basa en la igualtat
d’oportunitats i en la promoció social i individual, i els serveis socials són un
instrument per a afavorir l’autonomia de les persones, per a millorar les condicions
de vida, per a eliminar situacions d’injustícia social i per a afavorir la inclusió
social.

•

Decret 142/2010, de 11 d’octubre, pel qual s’aprova la Segona Cartera de Serveis
Socials 2010-2011
La Cartera de Serveis Socials inclou les prestacions de serveis,
econòmiques i tecnològiques de responsabilitat de la Generalitat de
Catalunya i dels municipis, comarques i altres entitats locals.
Concertació del Programa complementari d’urgència social per a l’any 2010. BOP
núm. 117 del 17 de maig del 2010
La Diputació de Barcelona ha creat un Programa Complementari d’urgència social
per a la meitat de l’any 2010 i part del 2011. En el marc del Pla de concertació,
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat i les activitats del Pla de concertació Xarxa
Barcelona municipis de Qualitat 2008-2011. Donant suport als ajuntaments de la
província per tal que puguin fer front i donar resposta a les situacions de
necessitat derivades de l’ actual conjuntura econòmica.

•

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar els següents criteris d’ atorgament de prestacions socials de caràcter
econòmic i un nou procés de tramitació:
CRITERIS D’ATORGAMENT DE PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC

1. ANTECEDENTS
L’any 1996 des del Consell Comarcal es va impulsar un grup de treball que va fer una
proposta de criteris per a l’atorgament d’ajuts econòmics individuals. Aquesta proposta ha
estat una eina pels professionals dels serveis socials bàsics que l’han adaptat a la realitat
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concreta de cada municipi, i els ha aportat criteris avaluables per a la concessió d’ajuts
econòmics en el marc de desenvolupament de la seva activitat professional.
Atès el moment actual caracteritzat per canvis en el context econòmic i social i que els
serveis socials bàsics viuen molt de prop la realitat dels ciutadans, atenent diferents
situacions de necessitat, es fa necessari actualitzar els criteris actuals d’atorgament de
les prestacions socials de caràcter econòmic adaptant-los a les noves necessitats.
Aquests criteris son el resultat de l’avaluació de la situació actual per part del grup de
treball.
2. MARC SOCIAL.
Som en un temps que tothom anomena de “crisi”. Els serveis socials bàsics viuen molt de
prop la realitat dels ciutadans, i amb el seu caràcter polivalent i i sent el primer nivell del
sistema públic de serveis socials, atenen diferents situacions de necessitat de les
persones i llurs famílies.
La diversitat de les famílies i els nuclis de convivència, les noves bosses de pobresa, el
creixement demogràfic, l’envelliment de la població, els canvis en el mercat laboral, les
situacions de dependència, són un exemple de les situacions que afronten els serveis
socials.
Els professionals de la comarca destaquen la detecció d’un augment de situacions de
dificultat econòmica de famílies que fins ara no havien estat usuàries dels serveis socials.
La dificultat econòmica esdevé d’una situació d’atur sobrevinguda que fa impossible
afrontar el pagament de les despeses de l’habitatge. Són famílies amb un alt grau
d’endeutament i un decrement dels ingressos.
Per donar resposta a aquesta necessitat concreta els recursos disponibles són:
a. Nivell Autonòmic: Ajuts personalitzats a l’allotjament: són ajuts a fons
perdut que atorga la Secretaria d’habitatge de la Generalitat de Catalunya,
dirigits a persones amb rebuts impagats de lloguer o d’amortització de
préstec hipotecari, que reuneixin els requisits establerts en la convocatòria
pública.
b. Nivell Local: Ajuts econòmics d’urgència. Ajuts econòmics puntuals per la
cobertura de necessitats bàsiques, dirigit a persones i famílies que
reuneixin els criteris establerts.
3. MARC LEGAL.
La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
determina el règim jurídic de les prestacions socials de caràcter econòmic, estableix drets
subjectius per a situacions predeterminades i regles bàsiques per a exercir drets de
concurrència per a les prestacions que s’estableixin amb límits pressupostaris.
Elements clau de la Llei 13/2006:
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-

Definició de prestacions socials de caràcter econòmic (article 2): aportacions
dineràries per a atendre situacions de necessitat en què es troben les persones que
no disposen de recursos suficients per a afrontar-les i no estan en condicions
d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts.

-

Prestacions econòmiques de competència local (article 3): les d’urgència social.

-

Beneficiaris de les prestacions econòmiques d’urgència social (article 4): Residents
a Catalunya, i també les persones que viuen o que es troben a Catalunya.

-

Finalitat (article 5): Les prestacions econòmiques d’urgència social tenen la finalitat
d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència.

-

Creació de les prestacions (article 6): Estableix les determinacions mínimes
necessàries per la creació de prestacions. Les d’urgència social les estableixen els
ens locals.

-

Definició de situació de necessitat (article 12): situació derivada de qualsevol
contingència que es produeix en la vida d’una persona i que li impedeix fer front a
les despeses essencials per al manteniment propi o de la unitat familiar o la unitat
de convivència.

-

Definició de despeses essencials (article 13): s’entén per despeses essencials
d’una persona, d’una unitat familiar o d’una unitat de convivència, les pròpies de la
manutenció, les derivades de l’ús de la llar, les que faciliten la comunicació i el
transport bàsic, i també totes les que són imprescindibles per a viure dignament.

-

Valoració de la situació de necessitat: element definitori bàsic per a poder tenir dret
o accés a les prestacions. Factor determinant d’aquesta valoració són els ingressos
econòmics amb relació a d’indicador de renda de suficiència establert per llei..

-

Gestió de les prestacions (article 17): les prestacions econòmiques d’urgència
social correspon als ens locals.

-

Prestacions econòmiques d’urgència social (article 30).

1. Les prestacions econòmiques d’urgència social tenen la finalitat d’atendre situacions de
necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com l’alimentació, el vestit i
l’allotjament. Aquestes prestacions es financen amb càrrec als pressupostos dels ens
locals, d’acord amb les competències que tenen en l’àmbit dels serveis socials, segons la
legislació aplicable.
2. Poden ésser beneficiaris de les prestacions d’urgència social les persones individuals i
les que formen part d’una unitat familiar o d’una unitat de convivència, si són residents,
viuen o es troben en un municipi de Catalunya. Aquestes prestacions s’abonen,
preferentment, als subministradors dels servei o dels productes de primera necessitat.
3. Les situacions d’urgència social són valorades pels serveis socials, per la qual cosa
tenen preferència les persones o unitats que tenen a càrrec menors, d’acord amb les
prescripcions establertes per l’ ens local.
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4. Els ens locals, d’acord amb les competències que tenen en l’àmbit dels serveis socials,
han d’incloure en el pressupost de despeses anual una partida per a poder atendre
adequadament les prestacions d’urgència social.
5. Les prestacions d’urgència social són compatibles amb altres prestacions de la mateixa
naturalesa.
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials es basa en la igualtat d’oportunitats
i en la promoció social i individual, i els serveis socials són un instrument per a afavorir
l’autonomia de les persones, per a millorar les condicions de vida, per a eliminar
situacions d’injustícia social i per a afavorir la inclusió social.
Els serveis socials tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans,
posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el
desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de
les persones.
La Llei estructura els serveis socials en dos nivells: l’atenció bàsica i l’ especialitzada.
Definint l’atenció bàsica, de caràcter públic i local, com un dispositiu potent d’informació,
diagnòstic, orientació, suport, intervenció i assessorament individual i comunitari que és la
porta d’entrada habitual al sistema de serveis socials.
Les prestacions s’articulen a partir d’aquesta via d’accés i inclouen les prestacions
d’atenció domiciliària, que pretenen facilitar que la persona pugui romandre a casa seva;
les prestacions de teleassistència i les ajudes tècniques, que faciliten l’autonomia de les
persones; els serveis diürns, amb serveis propers que afavoreixen també la permanència
en l’entorn, i els serveis residencials, que, tot i el canvi de lloc de residència que
comporten, han d’allunyar la persona tan poc com es pugui del seu cercle de relacions.
Per a complementar aquestes prestacions de servei, es poden establir prestacions
econòmiques, que sempre que sigui possible s' han de condicionar, mitjançant el xec
servei o un altre sistema, a la utilització d' un servei.
El títol II de la Llei regula el sistema de serveis socials de responsabilitat pública i
n’ordena l’estructura, les funcions i les prestacions. Introdueix la Cartera de serveis
socials com a instrument per a assegurar l’accés a les prestacions garantides del sistema
de serveis socials de la població que les necessiti. La llei inclou, mitjançant un annex, un
catàleg de serveis que ha de constituir la guia per al elaboració de la primera cartera de
serveis socials.
En referència a les prestacions d’urgència social, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials, recull en l’article 17 m., que correspon als serveis socials bàsics gestionar
les prestacions d’urgència social.
Decret 142/2010, de 11 d’octubre, pel qual s’aprova la Segona
Socials 2010-2011

Cartera de Serveis

La Cartera de Serveis Socials inclou les prestacions de serveis, econòmiques i
tecnològiques de responsabilitat de la Generalitat de Catalunya i dels municipis,
comarques i altres entitats locals, distingint entre prestacions garantides, exigibles com a
dret subjectiu, i prestacions no garantides, que només ho seran d’acord amb les
disponibilitats pressupostàries i atenent els principis de prelació i concurrència.
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Estableix que les persones destinatàries de les prestacions establertes en la Cartera són
les que es troben en situació de necessitat social.
La Cartera estableix la descripció de cadascuna de les prestacions que ha de prestar la
Xarxa de Serveis Socials d’atenció Pública.
-

Prestació 2.3. Prestacions econòmiques d’urgència social

Descripció: Les prestacions econòmiques d’urgència social tenen per finalitat atendre
situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com ara
l’alimentació, el vestit, l’allotjament i es financen amb càrrec als pressupostos de les
entitats locals.
Garantia de la prestació: Subjecta a crèdits pressupostaris disponibles
Tipologia de la prestació: Prestació econòmica
Situació de la població destinatària: Greu risc social
Forma de prestació: Prestació econòmica
Criteris d’accés – normativa reguladora: Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions
socials de caràcter econòmic.
Concertació del Programa complementari d’urgència social per a l’any 2010. BOP núm.
117 del 17 de maig del 2010
La Diputació de Barcelona ha creat un Programa Complementari d’urgència social per a
la meitat de l’any 2010 i part del 2011. En el marc del Pla de concertació, Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat i les activitats del Pla de concertació Xarxa Barcelona
municipis de Qualitat 2008-2011. Donant suport als ajuntaments de la província per tal
que puguin fer front i donar resposta a les situacions de necessitat derivades de
l’
actual conjuntura econòmica.
Els ajuntaments han rebut la proposta de subvenció, calculada en base a la població
menor de 65 anys de cada municipi, i per un import mínim de 2.000,00 euros,
independentment de la ràtio poblacional.
La Diputació estableix un seguit de requisits per regular les condicions de concessió i
gestió dels ajuts als ajuntaments de la província, establint les modalitats d’ajuts i la
quantia màxima dels ajuts, alhora que ofereix uns criteris orientadors per a l’execució dels
ajuts.

Els ajuntaments de la província han de complir els requisits establerts per la Diputació a
l’hora de concedir ajuts econòmics d’urgència social per tal de justificar la subvenció
rebuda en aquest concepte.
4. OBJECTIUS
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-

-

Atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència,
com ara l’alimentació, el vestit i l’allotjament (Article 5. Llei 13/2006, de 27 de juliol,
de prestacions socials)
Atendre situacions de necessitat donada qualsevol contingència que té lloc o
apareix en el transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix de fer front a les
despeses essencials per al manteniment propi o per al manteniment de les
persones que integren la unitat familiar o la unitat de convivència a la qual pertany
(Article 12. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials)

5. BENEFICIARIS
Ciutadans empadronats i residents al municipi que es trobin en una situació de necessitat
personal bàsica
6. MODALITATS DELS AJUTS
-

Modalitat de pagament puntual de serveis
o
o

-

Serveis d’acolliment residencial (prioritàriament famílies amb menors)
Serveis de provisió de béns i serveis de primera necessitat:
 Aliments
 Aliments i higiene de la petita infància
 Finançament de places d’escola bressol
 Menjador escolar (complement de la beca)
 Llibres escolars
 Activitats extraescolars i activitats de lleure infantil
 Finançament compra de serveis a domicili per a la cura de menors i
persones dependents.

Modalitat d’ajuts econòmics individuals o familiars per a casos d’urgència social
o

Ajuts directes per donar cobertura a situacions de necessitat puntuals,
urgents i bàsiques:
 Despeses d’habitatge.
 Despeses de subministraments bàsics: electricitat, aigua, gas
 Despeses d’alimentació i manutenció general, inclosa les de la
petita infància.
 Allotjament temporal (pensió, hostal)
 Farmàcia
 Transport

7. CRITERIS PER A LA CONCESSIÓ
-

Valoració econòmica
o Ingressos nets familiars dels 2 mesos anteriors a la data de sol·licitud:
 Ingressos del treball
 Beneficis i pèrdues del treball per compte propi
 Prestacions socials
 Rendes de capital i de la propietat
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o
o
-

 Transferències rebudes i pagades
 Ingressos percebuts per menors
 Resultats declaració renda i patrimoni
Situació laboral
Despeses habitatge

Valoració social
o Manca de suport social i familiar
o Discapacitat/Dependència/Problemes greus de salut
o Dificultats relacions familiars
o Procés de separació de parella/Separació menys d’1 any
o Infància i adolescència en situació de vulnerabilitat
o Condicions precàries de l’habitatge/Amuntegament
o Activitats marginals
o Dificultats originades per la situació de crisi actual

8. BAREM DE PUNTUACIÓ
8.1. DADES ECONÒMIQUES

1.Renda (de la unitat familiar depenen de la composició: adults i infants)
No cal fer cap càlcul de renda per càpita. Total d’ingressos de la unitat i segons composició veure en
quin tram està.

IRSC 20102011

569,12 €

A

1r ADULT

1 (IRSC+30%)

739,86

B

ADULT

0,5
(IRSC+30%)

369,93

C

MENOR

0,3
(IRSC+30%)

221,96

fins a

fins a

fins a

fins a

fins a

1 adult

A

739,86

665,87

591,88

517,90

443,91

1 adults 1 infant

A+C

961,81

865,63

769,45

673,27

577,09

1 adult 2 infants

A + 2C

1.183,77

1.065,39

947,02

828,64

710,26

1 adult 3 infants

A + 3C

1.405,73

1.265,15

1.124,58

984,01

843,44
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2 adults

A+B

1.109,78

998,81

887,83

776,85

665,87

2 adults 1 infant

A+B+C

1.331,74

1.198,57

1.065,39

932,22

799,04

2 adults 2 infants

A + B +2C

1.553,70

1.398,33

1.242,96

1.087,59

932,22

2 adults 3 infants

A + B + 3C

1.775,65

1.598,09

1.420,52

1.242,96

1.065,39

3 adults

A + 2B

1.479,71

1.331,74

1.183,77

1.035,80

887,83

3 adults 1 infant

A + 2B + C

1.701,67

1.531,50

1.361,34

1.191,17

1.021,00

3 adults 2 infants

A + 2B + 2C

1.923,63

1.731,26

1.538,90

1.346,54

1.154,18

3 adults 3 infants

A + 2B + 3C

2.145,58

1.931,02

1.716,47

1.501,91

1.287,35

4 adults

A + 3B

1.849,64

1.664,68

1.479,71

1.294,75

1.109,78

16

Tipus família

1,5 IRSC

Quota
diferencial

Extrema

Greu

Moderada

Precarietat

Nivell
pobresa

de
Percentatge

1 Adult

739,86

739,86

732,54-549,4

549,4-366,27

366,27-183,13

183,13-0

PRECARIETAT

25

1 Adult i 1 Infant

961,81

961,81

952,3-714,22

714,22-476,15

476,15-238,07

238,07-0

MODERADA

50

1 adult i 2 infants

1183,77

1183,77

1172,06-879,04

879,04-586,03

586,03-293,01

293,01-0

GREU

75

1 adult i 3 infants

1405,73

1405,73 1391,82-1043,86

1043,86-695,91

695,91-347,95

347,95-0

EXTREMA

100

2 adults

1109,78

1109,78

1098,81-824,1

824,1-549,4

549,4-274,7

274,7-0

Quantitat
acumulada

2 adults i 1 infant

1331,74

1331,74

1318,57-988,92

988,92-659,28

659,28-329,64

329,64-0

1

1553,7

1553,7 1538,33-1153,74

1153,74-769,16

769,16-384,58

384,58-0

2

1775,65

1775,65 1758,09-1318,56

1318,56-879,04

879,04-439,52

439,52-0

3

3 adults

1479,71

1479,71

1465,07-1076,3

1076,3-717,53

717,53-358,76

358,76-0

4

3 adults i 1 infant

1701,67

1701,67 1684,84-1263,63

1263,63-842,42

842,42-421,21

421,21-0

5

3 adults
infants

1923,63

1923,63

1428,45-952,3

952,3-476,15

476,15-0

6

2 adults
infants

i

2 adults
infants

i

i

Quantitat

2

3

2
1904,6-1428,45

17

3 adults
infants

i

3
2145,58

2145,58 2124,36-1593,27

1593,27-1062,18

1062,18531,09

531,09-0
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2. AGREGATS
AGREGATS POSITIUS: Augmenten fins a 25%

A. Situació familiar:

5%

- infància que viu en context de negligències, abandonament o violència.
- mare o pare sol sense pensió alimentària.
- Persones majors de 60 anys amb menors al seu càrrec o majors d’edat discapacitats o
presumptes discapacitats.
- Procés de separació
- Dificultats en les relacions familiars
- Manca d’autonomia personal.
- Sense suport familiar
- Infància en acolliment ( regulat o no)
- Activitats marginals dels cuidadors: prostitució, mendicitat i delinqüència.
B Maltractaments físics i/o psíquics:

5%

C. Salut:

2.5%

- Toxicomania
- Malalties orgàniques cròniques
- Malalties físiques transitòries
- Disminucions psíquiques o sensorials.
- malalties mentals
- desnutrició i /o trastorns alimentaris.
D. Economia:

2.5%

- Economia submergida o inestable.
- Deutes
- Despeses originades per tenir a càrrec persones discapacitades o presumptes
discapacitades.
E. Situació Escola:

2.5%

- Absentisme escolar.
- Dificultats en els aprenentatges escolars / inadaptació a l’entorn escolar.

ADNSQ-03a
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F. habitatge:

2.5%

- Males condicions de l’habitatge.
- Aïllament de l’habitatge.
- Amuntegament
G. Cas de seguiment:

2.5%

H. Rebre una prestació assistencial:

0.5%

I. Dificultats d’integració en el mercat laboral:

0.5%

J. Família nombrosa:

0.5 %

K. Manifestació de conducta de risc en què intervé un servei especialitzat. 1 %
AGREGATS NEGATIUS: redueixen fins a un 25 %

Redueixen 12%

a.
b.

Manca de motivació en la recerca d’un lloc de treball.
Incompliments dels acords establerts amb el personal tècnic.

6%
6%

Redueixen altres imports 13%

c.
d.
e.
f.
g.

Tenir més d’un cotxe.
Ser propietari d’una segona residència.
Administració deficient
No acceptar les condicions d’accés
Quan hi hagi elements externs que manifestin una renda
personal dels membres de la unitat familiar superior a la declarada.

2%
3%
2%
2%
2%

h.

Manca de motivació de la família per millorar la situació.

2%

8.2. PERCENTATGE D’AJUT SEGONS PUNTACIÓ

Nivell de pobresa

Percentatge

PRECARIETAT

25

MODERADA

50

GREU

75

Puntuació agregats +

Puntuació agregats -

Total
Percentatge
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EXTREMA

100

Quantitats màx.

any 2011

Extrema

2000

Greu

1500

Moderada

1000

Precarietat

500

9. CRITERIS SEGONS TIPOLOGIA DELS AJUTS
9.1. General.
S’estableix un ajut màxim per unitat familiar i any de 2.000,00 € aproximadament, en els
casos que superi aquesta quantitat es valorarà en equip la decisió d’augmentar la
quantitat.
9.2. Ajuts per alimentació i higiene.
Es faran les derivacions a Càritas Sant Quirze, per les quals es seguirà el barem
establert. Es derivaran famílies en les que s’inclogui aquest aspecte dins del Pla de
Treball.
Lot bàsic: 25 % o més
Lot bàsic + val (productes frescos, higiene i altres): 50% o més.
El val que els faran des de Càritas és de: 8 € quan la unitat familiar està formada per una
persona, 15 € quan està composada per dues persones i 20€ quan està formada per 3 o
més persones.
L’ajut es concedeix per un període de 3 mesos, prorrogables sempre i quan no es superi
el màxim d’ajuda establert per la unitat familiar (2.000€)
Quan un dels membres de la unitat familiar és un nadó, hi ha un suplement de 10€ per
higiene infantil (incompatible amb altres ajuts amb el mateix concepte: xecs pro-infància).
9.3. Ajuts subministraments: electricitat, aigua i gas
S’estableix un màxim econòmic d’ajuda per rebut de 60 €, i el pagament serà d’un màxim
de 6 rebuts per unitat familiar i any.
9.4. Ajuts per lloguer
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S’estableix un màxim econòmic d’ajuda per rebut per import de l’ IRSC + 20 % (Any 2011:
739.86 €), i el pagament com a màxim per l’import límit establert per unitat familiar i any
(2.000,00 segons estableixen els barems)
9.5. Altres ajuts.
Per la resta d’ajuts es valorarà en funció del cost del servei o pressupost de la despesa,
utilitzant el percentatge d’ajut econòmic que correspongui una vegada aplicat el barem de
puntuació.
10. ANNEXES
- Descripció del tràmit
- Model de sol·licitud

9. Aprovació conveni serveis preventius amb la Creu Roja per a l'any 2011.
ANTECEDENTS DE FET
L’Ajuntament de Sant Quirze a través de les seves diferents regidories i serveis porta a
terme diferents actes públics que motiven la contractació de serveis preventius a través
de l’Assemblea de Voluntaris de la Creu Roja.
Des de fa anys, existeix una bona col·laboració entre aquesta Assemblea i l’Ajuntament,
tant pel que fa a la divulgació de les seves campanyes de captació de voluntaris com per
una participació directa en els cursos de formació i en campanyes concretes com ara
l’atenció a la gent gran.
D’acord amb l’informe tècnic del coordinador de l’Àrea de Serveis Personals i Generals,
de la tècnica de Benestar Social i de la tècnica d’Igualtat de data 10 de maig de 2011,
enguany s’ha decidit elaborar el conveni de col·laboració tant per atenció a les demandes
socials com per als serveis preventius de salut, per a l’any 2011.
FONAMENTS DE DRET
-

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.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i
l’Assemblea comarcal de Creu Roja a Sabadell-Vallès Sud per a la promoció del
voluntariat i serveis preventius, per a l’any 2011, següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS I L’ASSEMBLEA LOCAL DE CREU ROJA A SABADELL PER A LA PROMOCIÓ
DEL VOLUNTARIAT ANY 2011.
A la ciutat de Sant Quirze del Vallès, a 22 de juliol de 2011
REUNITS
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D'una part Na Montserrat Mundi i Mas, en la seva qualitat d'Alcaldessa de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.
De l'altra en dades protegides en la seva qualitat de President de l'Assemblea Local de la
Creu Roja a Sabadell.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i obligar-se, i de
comú acord
EXPOSEN
Primer: En tant que la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, i la Llei
8/1.987, de 15 d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, regulen, entre les
tècniques de participació ciutadana, que el deure de les Corporacions Locals és afavorir
el desenvolupament de les Associacions per a la defensa dels interessos generals o
sectorials dels veïns.
Segon: Que la normativa esmentada assenyala que les Corporacions Locals hauran de
facilitar la utilització de mitjans públics i l'accés a ajudes econòmiques per a la realització
de les activitats d'aquestes entitats.
Tercer: Que entre els fins estatuaris de la Creu Roja figura la promoció i la col·laboració
d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb especial atenció a
col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva integració social, la prevenció i
reparació de danys originats per sinistres i en general, l’exercici de tota funció social i
humanitària, compatible amb l’esperit de la institució. Tot això sota els principis
d’Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat.
Quart: Que a l’emparament del Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva modificació
en el Reial Decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les normes
d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on es disposa la
publicació dels Estatuts de la mateixa, la Creu Roja és una Entitat idònia per a contribuir
al desenvolupament de la política social de les Corporacions Locals.
Cinquè: Que entre l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l'Assemblea Local de la Creu
Roja a Sabadell existeix l'interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats,
preventives i de seguretat ciutadana en els seus respectius camps d'actuació per tal de
fer més eficaç l'atenció a diferents sectors de la població.
Sisè: Que l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell està disposada a col·laborar amb
l'Ajuntament Sant Quirze del Vallès en els següents àmbits, que són prioritaris d’acord
amb el pla de treball de la VI Assemblea General de la Creu Roja:
1.- Potenciar les accions de prevenció i intervenció en socors i emergències com entitat
auxiliar dels poders públics, d’acord amb l’administració local i les competències que fixi
el marc legal.
2.- Promoure el Voluntariat.
3.- Promoure la presència de la Creu Roja a l’àmbit municipal.
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Havent, doncs, arribat de comú acord a establir les condicions que hauran de regir el
conveni entre les dues parts, i a l’empara dels art. 224.226-1 i concordats de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, subscriuen el present a tenor dels següents
PACTES
Primer: Es objecte del present concert el foment i promoció d'activitats a realitzar per
l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell com a complementàries de les
competències pròpies locals; i a tal efecte l'Ajuntament atorgarà una ajuda de contingut
econòmic per a contribuir al finançament de les seves estructures i personal necessari
per dur a terme diferents accions de treball bàsicament a través de Voluntariat.
Segon: L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a:
1.- Aportar a l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell una subvenció total de 7.900
Euros, d'acord amb la següent distribució:
-

Col·laborar en les despeses de contractació d’un tècnic coordinador dels diferents
projectes concertats.
Col·laborar en les despeses produïdes per les activitats que es realitzin en els
diferents projectes.

2.- Col·laborar en les tasques formatives del Voluntariat de la Creu Roja, pel que fa a la
temàtica que determinen els diferents projectes.
Tercer: L'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell es compromet a:
1.- Realitzar accions per a la captació de voluntaris i realitzar el seu enquadrament com a
voluntaris de Creu Roja.
2.- Capacitar el Voluntariat en els diferents àmbits perquè pugui desenvolupar
correctament les tasques i projectes acordats.
3.- Organitzar, realitzar i coordinar els següents projectes i activitats:
A. Atenció a les demandes puntuals d'emergència social amb els recursos humans i
materials que disposa l'entitat.
B. Atenció a les demandes socials de Gent Gran i d’altres col·lectius que
conjuntament s'acordin amb el Departament de Serveis Socials i el Departament
d’ Igualtat prèvia sol·licitud presentada per l'Ajuntament, segons l’Annex 1
d’aquest conveni.
C. Donar cobertura preventiva als actes en esdeveniments socials, esportius i
culturals, que l’Ajuntament i la Creu Roja valorin conjuntament, sempre que la
demanda del servei es realitzi amb l’antelació suficient, segons s’especifica en el
protocol adjunt (ANNEX 2). S’establirà una relació de serveis a realitzar inclosa en
aquest conveni (ANNEX 3).
D. Participar dins els plans d’emergència municipal en l’articulació de mecanismes
d’intervenció i localització de recursos urgents i diferits, com a suport als
recursos municipals. Desenvolupar accions de conscienciació de la població i de
reducció de la vulnerabilitat en situació de catàstrofes i emergències sanitàries.
E. Gestionar el transport de persones grans al Casal d’ avis municipal. Aquest servei
s’iniciarà el dia 4 de maig de 2011 i finalitzarà el 23 de desembre de 2011. Es
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tracta d’ un servei de transport que gestionarà Creu Roja amb conductor dos dies
a la setmana: dimecres i divendres, sent la recollida de les persones a les 16
hores i sent el retorn als seus domicilis a les 19 hores. Aquest servei es facturarà
mensualment i el cost serà de 431,34 euros.
F. Qualsevol altra activitat, programa o servei que es pugui desenvolupar de mutu
acord amb l’Ajuntament.
Quart: A partir de la signatura d'aquest acord l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i
l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell realitzaran un programa de treball que
desenvolupi els aspectes generals dels projectes a portar a terme.
Cinquè: L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l'Assemblea Local de la Creu Roja a
Sabadell vetllaran pel bon funcionament dels projectes i el seguiment d'aquest conveni.
Per a tal fi constituiran una comissió de seguiment integrada:
•

Per part de l'Ajuntament:
- L'alcalde o persona en qui delegui.

•

Per part de la Creu Roja:

- President/Delegat de l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell o persona en qui
delegui.
Sisè: La vigència del present conveni serà des del moment de la seva signatura fins al 31
de desembre de 2011 i prorrogable anualment per acord exprés d’ambdues parts, llevat
que sigui denunciat per qualsevol de les parts amb un pre-avís de 2 mesos.
Així ho pacten ambdues parts, que es comprometen a complir les seves mútues
obligacions bé i fidelment, tot signant aquest document, en prova de conformitat, per
duplicat, a la ciutat i al dia indicats a l'encapçalament.”
Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització i compromís de despesa, per
import de 5.800,00€ amb càrrec a la partida 5180.3130.2279901, el document comptable
d’autorització i compromís de despesa per import de 300,00€ amb càrrec a la partida
5160.2300.2260901 i el document comptable d’autorització, compromís i obligació de
despesa per import de 1.800,00€ amb càrrec a la partida 5120.2310.4800004, per a la
realització de serveis preventius i socials, a l’entitat Creu Roja, amb NIF: Q2866001G.
Tercer.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura del conveni.
Quart.- Notificar el present acord a l’Assemblea Creu Roja.

10. Aprovació dels criteris d'assignació i ús de bicicletes cedides a l'Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès

Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la mesa.
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ANTECEDENTS DE FET
La unitat de benestar social va rebre en data 29 d’ abril de 2011 per part de l’ ABP
Mossos d’ Esquadra de Granollers sis bicicletes gràcies a la col·laboració de Policia Local
de Sant Quirze del Vallès.
Aquestes bicicletes es volen destinar a ciutadans residents en el municipi de Sant Quirze
del Vallès i que siguin usuaris dels serveis socials bàsics (persones amb dificultats sòcio
econòmiques).
Atès que aquestes bicicletes passaran a formar part de l’ inventari de l’ Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès;
Considerant l’informe tècnic de data 11 de juliol de 2011.
FONAMENTS DE DRET
DECRET 336/1988, de 17 d' octubre, pel qual s' aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals : Títol II, Capítol
II, Secció 2a, article 49: “Els ens locals poden cedir gratuïtament els béns patrimonials:

b) A entitats privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins
d’ utilitat
pública o d' interès social, sempre que compleixin o contribueixin al compliment d'
interessos de caràcter local.
DISPOSICIÓ
La regidora delegada de la Unitat de Benestar i Família, actuant per delegació de
l’alcaldessa, proposa a Junta de Govern Local que adopti l’acord següent:
Primer .-

Aprovar els següents criteris d’ assignació i ús de sis bicicletes:

CRITERIS D’ ASSSIGNACIÓ I ÚS DE BICICLETES DE L’ AJUNTAMENT
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, disposa de 6 bicicletes cedides en data 29 d’
abril de 2011 per l’ ABP Mossos d’ Esquadra de Granollers, gràcies a la col·laboració de
Policia Local de Sant Quirze del Vallès.
Atesa l’ actual situació de crisi social i econòmica i les característiques geogràfiques del
municipi i la dispersió del territori, es valora adequat poder disposar d’aquestes bicicletes
com a medi de transport i cedir-les de forma temporal a ciutadans o ciutadanes del
municipi que presentin dificultats socials i econòmiques. Es tracta d’ un medi de transport
sà i respectuós amb el medi ambient.
Per tal de fixar criteris de cessió i garantir el bon ús per part dels beneficiaris, es
confeccionen aquests criteris d’assignació i ús de les bicicletes.
BENEFICIARIS
o
o
o
o

Persones majors d’edat empadronades en el municipi de Sant Quirze del Vallès i
que tinguin un pla de treball de millora signat amb la unitat de benestar social.
Persones majors de 16 anys (prèvia autorització dels seus pares i/o tutors legals
en el supòsit de que el beneficiari sigui menor d’edat)
Persones amb una situació de precarietat econòmica segons barems de serveis
socials (taula de l’ IRSC del 2011 segons membres unitat familiar)
Persones que precisin bicicleta per a desplaçar-se per qüestions formatives i/o
laborals, o per recomanacions mèdiques. (Aquest aspecte es valorarà en
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entrevista amb la persona interessada i en el cas de recomanació mèdica, es
presentarà informe de salut que concreti aquesta necessitat)
DURADA DE LA CESSIÓ
Els beneficiaris podran disposar de la bicicletes durant un temps màxim de 6 mesos.
Aquest període es podrà ampliar si les causes que van motivar la cessió persisteixen i
sempre i quan no hi hagi constància d’altres possibles beneficiaris interessats en la
cessió.
FIANÇA
S’ estableix una fiança de 40 euros com a garantia que la persona beneficiària farà un
bon ús de la bicicleta, i que serà retornada quan finalitzi la cessió, sempre i quan la
bicicleta es trobi en les mateixes condicions que quan la va cedir.
L’abonament es farà efectiu a les oficines municipals d’atenció al ciutadà.
El justificant d’abonament de la fiança s’haurà de presentar en el moment de lliurament
de la bicicleta en cessió.
NORMES D’US
El beneficiari es compromet a complir amb les següents normes d’us :
• El beneficiari es compromet a fer un ús responsable de la bicicleta.
• Està prohibida la seva venta, préstec o lloguer.
• El beneficiari es fa càrrec del manteniment que precisi la bicicleta derivat del seu ús
durant el temps que la tingui cedida. (rodes, llantes, neteja etc).
• El beneficiari posarà mesures de seguretat per tal que la bicicleta no sigui robada (
Cadenat...)
• El beneficiari es compromet a retornar la bicicleta quan no faci ús, per tal que pugui
ser cedida a un altre ciutadà/na.
• Es compromet a retornar la bicicleta en bon estat i tal i com va ser cedida.
El beneficiari signarà un document de compromís abans de rebre la bicicleta.
RESOLUCIÓ TÈCNICA
Des de la unitat de Benestar Social es seleccionaran d’ entre els possibles beneficiaris
que estiguin interessats/es en la cessió, a les persones que podrien fer ús de les
bicicletes.
Des d’aquesta unitat es sol·licitarà informació i la documentació acreditativa de les
situacions que els fan beneficiaris i un cop revisada, si es verifica que compleix els
requisits, s’emetrà informe favorable de la cessió.
Es confeccionarà un llista d’espera amb les persones interessades que tinguin informe
favorable de cessió. No obstant això, en el moment de la cessió es podrà comprovar que
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les causes que van motivar la decisió persisteixen. Es podrà sol·licitar de nou
documentació e informació.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
•
•
•
•

Certificat de prestació d’ atur i/o d’ altres prestacions.
Declaracions jurades en el cas que faci una activitat particular no reglada.
Justificants de despeses de lloguer o hipoteca d’ habitatge.
Justificants acreditatius d’altres despeses que puguin incidir en l’ economia familiar.

SEGUIMENT I CONTROL DE LA CESSIÓ
El tècnic informant, farà un seguiment de l’ús de les bicicletes cedides.
Es portarà un control de les dates d’ entrega i retorn per part de serveis socials bàsics.

11. Llicència d'obres majors. Núm. Exp. OMA2011/000021. Adequació de nau
industrial per ús de pistes de padel i vestuaris
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 28 d'abril de 2011, IPADEL VALLES SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011006436) per a l’adequació de nau
industrial per ús de pistes de pàdel i vestuaris emplaçada al carrer Narcís Monturiol,
núm. 4, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 16 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:
-

S’ha presentat la justificació tècnica necessària per incorporar l’energia solar tèrmica
a l’edifici seguint el criteri de l’ordenança reguladora municipal. D’acord amb el punt 8
de l’annex tècnic, les instal·lacions d’energia solar incorporades al projecte i regulades
per aquesta ordenança no han d’alterar la perspectiva del paisatge. Les plaques s’han
instal·lat integrades en les marquesines dels aparcaments, l’equip acumulador s’haurà
d’incorporar a l’ interior de l’edifici i no podrà quedar vist a l’exterior. 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.

-

L’activitat esportiva per a l’ús de sis pistes de padel i vestuaris, d’acord amb
l’enginyer municipal, i aplicant la Llei 20/2009, del 4 de desembre de prevenció i
control ambiental de les activitats, es considera classificada com Annex III, Activitats
sotmeses al règim de comunicació, codi 12.59: Activitats d’espectacles públics i
activitats recreatives no incloses en la legislació especifica que regula aquesta
matèria en els termes que s’estableix per reglament. L’activitat per tant 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.
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-

Prèviament a la formalització de la comunicació caldrà presentar el projecte ambiental
corresponent a l’activitat d’ús esportiu de sis pistes de padel i vestidors, s’haurà de
presentar de forma separada el projecte tècnic acreditatiu del compliment de la
normativa vigent en matèria de prevenció i extinció d’incendis. Un cop acabades les
obres, el titular haurà de presentar tota la documentació de l’activitat i comunicar la
seva obertura aportant tots els certificats finals subjectes a reglamentació especifica:
−
−
−
−
−
−

-

-

Certificat emès pel tècnic director conforme la instal·lació s’ha finalitzat i
aquesta coincideix amb la descrita al projecte aportat.
Contracte de lloguer dels elements de protecció i extinció d’incendis.
Butlletí i carpeta segellada per l’EIC corresponent de la instal·lació elèctrica.
Certificat de posta en marxa i autorització de la instal·lació de la caldera.
Certificat de posta en marxa de totes aquelles instal·lacions amb
reglamentació especifica.
Compliment, en funció de la classificació de l’activitat recreativa que fixi el
projecte ambiental, del Decret 112/2010 de 31 d’agost del Reglament
d’espectables públics i activitats recreatives.

El projecte justifica les prestacions definides en el Document bàsic Seguret en cas
d’incendi del codi Tècnic (CTE DB SI), i les del Decret 241/1994 de Condicions
urbanístiques i de protecció contra incendis.
L’ activitat es troba inclosa en l’annex I, supòsits sotmesos al control preventiu de
l’Admnistració de la Generalitat, de la llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, concretament amb
l’epígraf 17 de l’annex 1 de la llei, i per tant s’ha de trametre el projecte a la Regió
d’Emergències Metropolitana Nord, per tal de que bombers verifiqui l’acompliment de
la normativa vigent en matèria de prevenció i extinció d’incendis.

-

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 4.600 €, a retornar prèvia
inspecció dels serveis tècnics municipals. Si la parcel·la no disposa de connexió
optima a la xarxa general de clavegueram, la nova connexió s’haurà d’incloure en la
documentació del projecte asbuild d’execució de l’obra i haurà de complir les
següents condicions: 1. Sempre que sigui possible la connexió serà a la part mes
baixa de la xarxa de clavegueram i mai el tub secundari s’introduirà en el principal. 2.
A la memòria es farà constar el material de la connexió, definint el diàmetre de la
connexió, les capes de compactació (el reblert de a rasa s’executarà amb material
granular de tot-u-natural compactat al 98 % del PM), el tall de l’asfalt s’executarà amb
disc i es reposarà el paviment de la calçada en un franja de 1 m. a banda i banda del
tub i de l’amplada de tot el carrer en el tram afectat. 3. Durant l’execució de les obres
de connexió del clavegueram caldrà garantir la circulació rodada i de vianants, caldrà
disposar de les corresponents proteccions i senyalitzacions, segons el previst per
l’estudi de seguretat i el pla de seguretat aprovat, i d’acord amb la policia local.

-

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
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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.
-

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

-

S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per les connexions amb
les respectives companyies i d’acord amb l’enginyer municipal. En cas d’impossibilitat
del soterrament s’haurà de justificar tècnicament d’acord amb l’enginyer municipal la
solució adoptada per cada servei.

3. Considerant l’informe jurídic de data 04/07/2011.
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:

30/49

Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors a IPADEL VALLES SL per l’adequació de
nau industrial per ús de pistes de pàdel i vestuaris emplaçada al C NARCIS
MONTURIOL, núm. 4, 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

201131740 / 0

Concessió de Plaques i patents

201131741 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201131742 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Setè .-

Import
11,83
10124,92
4303,09

Notificar el present acord als interessats.

12. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut per l'actuació recuperació de la bassa i el
conreu d'hora a la Masia de Can Barra mitjançant la captació d'aigua freàtica
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 4 d’abril de
2011 va aprovar la memòria valorada per la recuperació de la bassa i el conreu d’horta
a la Masia 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 € amb l’IVA inclòs.
2. Per tal de dur a terme l’actuació, l’arquitecte tècnic municipal dades protegides
ha redactat el Pla de Seguretat i Salut que té com a objectiu evitar que es
produeix qualsevol tipus d’accident laboral durant l’execució de l’obra.
3. Aquest Pla de Seguretat i Salut comprèn tots els treballs necessaris per a l’execució
de l’actuació.
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FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que estableix el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per l’actuació de recuperació de la Bassa i
el conreu d’hora a la Masia de Can Barra mitjançant la captació d’aigua freàtica.
Segon .-

Notificar la present resolució al Coordinador de Seguretat i Salut.

13. Exp. 57/10. Modificació llicència ambiental indústria química de fabricació de
productes plàstics termoplàstics al c/. Empordà, 39-41
ANTECEDENTS DE FET
En data 26 de novembre de 2010, Àbac Enginyers, en representació de MOLDIPLAST, SL,
ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès modificació de la llicència ambiental
(N.RGE.: 2010015617) per la instal·lació d’una activitat de fabricació de productes plàstics
termoplàstics, situada al c/. Empordà, 39-41, d’aquest municipi.
A la sol·licitud s’adjunta projecte amb les següents dades:
-

Redactor: dades protegides
Núm. Col·legiat: dades protegides
Núm de visat: dades protegides
Data del visat: dades protegides

L’ enginyer municipal ha emès informe tècnic favorable en data 28 de desembre de 2010,
del qual es desprèn que l’activitat està classificada com activitat de fabricació de productes
plàstics termoplàstics, annex II, codi 5.17b (LPCAA), situada al c/. Empordà, 39-41.
El tècnic de Medi Ambient ha emès informe tècnic favorable en data 20 de desembre de
2010, del qual es desprèn que no hi ha inconvenients des del punt de vista ambiental per a
l’atorgament de la llicència municipal, encara que en la visita de comprovació s’haurà de
presentar el Permís d’abocament d’aigües residuals del consorci per a la Defensa de la
Conca del riu Besòs.
La cap local de Sanitat, ha emès informe en data 10 de febrer de 2011.
L’arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 28 de juny de 2011, del
qual es desprèn que han estat resoltes les deficiències requerides, ha estat corregit
l’emplaçament de les places d’aparcament i l’espai que ocupaven les antigues oficines ha
estat reconvertit en magatzem, i atès que l’altell és inaccessible i només es pot usar de
magatzem.
Considerant l’ informe de la lletrada de l’Àrea de Territori, de data 1 de juliol de 2011.
FONAMENTS DE DRET
1. La modificació pretesa té el caràcter de no substancial, segons informa l’enginyer
municipal, raó per la qual no precisa ni informe preceptiu preventiu del Departament de la
Generalitat, segons la Llei d’Incendis (articles 20, 22), i segons l’article 59 de la LPCA en
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relació als apartats 4 g i h de la LPCA, si la modificació d’una llicència ambiental no és
substancial (ap. 5 art 55), es comunicarà a l’òrgan ambiental competent perquè atorgui
l’autorització o la llicència ambiental o bé a la Ponència ambiental, cas de les activitats
dels annexos I.3 i IV.
El tenor literal de l’article 59 de la LPCA, apartats 4 i següents, és :
“4. La modificació substancial d’ activitats incloses en l’annex II està subjecta a la
llicència ambiental.
5. La persona o l’empresa titulars d’una activitat que pretén dur a terme alguna
modificació no substancial que té efectes sobre les persones o el medi ambient ho ha de
comunicar a l’òrgan ambiental competent perquè atorgui l’autorització o la llicència
ambientals, o bé a la Ponència Ambiental si es tracta de les activitats dels annexos I.3 i
IV. Aquesta modificació es pot dur a terme si l’òrgan ambiental la considera no
substancial, o si aquest òrgan no manifesta el contrari en el termini d’un mes.
6. Si l’òrgan ambiental competent, o bé la persona o l’empresa titulars, considera
substancial la modificació projectada, no es pot dur a terme fins que no s’hagi atorgat
una nova autorització, llicència ambiental o autorització substantiva, de conformitat amb
el procediment determinat per aquesta llei. L’avaluació pot ésser parcial o total, segons si
la modificació afecta una de les instal·lacions que integren l’activitat, n’afecta diverses o
les afecta totes. La modificació substancial només pot ésser parcial si permet una
avaluació ambiental diferenciada del conjunt de l’activitat.
7. Les modificacions no substancials que no tenen conseqüències per a les persones ni
per al medi ambient han de figurar en les actes de controls periòdics.
8. S’ha d’informar l’ajuntament de les modificacions de les activitats sotmeses al
règim de comunicació, llevat del cas de modificacions que comportin un canvi d’annex de
l’activitat, les quals resten sotmeses al que estableix aquest article.”
Atès el contingut del precepte esmentat, no correspon concedir cap llicència ambiental ni
celebrar la ponència ambiental, atès que l’activitat ja té concedida la llicència municipal
ambiental i la modificació pretesa no té el caràcter de substancial, raó que suposa
suficient la comunicació a l’ òrgan que va concedir la llicència municipal ambiental, sense
perjudici que en els controls periòdics de l’activitat s’hagi de fer esment de les mateixes.
- El planejament general urbanístic aplicable és el Pla general d’ordenació urbana de
Sant Quirze del Vallès. Aquest Pla va se aprovat definitivament per resolució de la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona el dia 22 de març de 2000, publicada al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya número 3137, del dia 11 de maig de 2000. Es correspon
amb l’expedient 1995/002246/B de la Comissió.
- Les normes urbanístiques del Pla general es van publicar en compliment de la resolució
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 22 de setembre de 2005, en virtut
de l’edicte de la secretària d’aquesta Comissió, de 9 de desembre de 2005, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya número 4548, d’11 de gener de 2006. Aquesta publicació
incorpora el règim urbanístic derivat de la resolució del Conseller identificada al paràgraf
precedent. La publicació es correspon amb l’expedient 2005/018880/B de la Comissió.
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- El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
- Llei 20/2009, de 4 de desembre de 2009, de Prevenció i Control de les Activitats
Ambientals (LPCA).
- Ordenança Municipal d’Activitats (BOP núm. 298 del 14 de desembre de 1999), en tot el
que no contravengui la LPCA.
- Llei 2/2010, de 18 de febrer, de Prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
La competència per proposar a la Junta de Govern Local l’atorgament de les llicències
municipals ambientals correspon al tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Territori,
Sostenibilitat i Habitatge, atesos els articles 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, amb la incorporació de les modificacions
introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització
del govern local.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer:- Comunicar la modificació no substancial de l’activitat de fabricació de productes
plàstics termoplàstics, que haurà de ser objecte de control, una vegada comunicada la
seva realització, per la corresponent inspecció de l’enginyer municipal.
Segon.- Notificar el present acord als interessats.

14. Exp. 04/11. Transmissió titularitat llicència ambiental per una activitat
d'emmagatzematge i distribució de paper i cartró al c/. Narcís Monturiol, 26-28
ANTECEDENTS DE FET
En data 9 de juny de 2011 INAPA Espanya Distribución de Papel, S.A., ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès canvi de titularitat de la llicència ambiental
atorgada per resolució de l’expedient 32/95 (N. RGE.: 4980 de 22/09/1995). L’activitat
està emplaçada al carrer Narcís Monturiol, 26-28.
Per decret del Tinent d’alcalde delegat de l’Àrea d’Urbanisme d’1 de juliol de 1997 es va
atorgar llicència municipal ambiental d’establiment i exercici d’activitat a EBIX,S.A., per
trasllat de la seva activitat de magatzem i venda a l’engròs de paper i cartró al carrer
Narcís Monturiol, 26-28. EBIX, S.A. ha donat consentiment per a la transmissió de la
titularitat de la llicència atorgada a favor de INAPA Espanya Distribución de Papel, S.A.,
segons consta a la documentació aportada amb la sol·licitud.
Atès l’informe favorable de l’enginyer municipal, de 28 de juny de 2011, que determina
que no hi ha inconvenient en què es realitzi el canvi de titularitat, sempre i quan no hi
hagin hagut canvis en l’activitat. L’informe indica, a més, que qualsevol sistema
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d’il·luminació que afecti a la via pública estarà subjecte al reglament de desenvolupament
de la llei 6/2001 sobre la contaminació lumínica (decret 82/2005, de 3 de maig).
Considerant l’informe jurídic favorable, de data 1 de juliol 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 allò que disposen els articles 92 i 93 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals; els articles 78 i concordants del Decret 136/1999, de 18 de maig,
pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, i l’article 64 de l’Ordenança
Municipal d’Activitats que estableix que les llicències o autoritzacions són transmissibles,
llevat que el nombre d’aquestes es trobi limitat o quan en la seva concessió s’hagin tingut
en compte les característiques particulars del subjecte autoritzat, excepcions que no
concorren al present supòsit.
Atesos els articles 53.1.r) 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; l’article 43 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Autoritzar la transmissió a INAPA ESPAÑA DISTRIBUCIÓN DE PAPEL, S.A., de
la llicència atorgada a EBIX,S.A. per decret del regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme d’1
de juliol de 1997 que autoritza la instal·lació d’una activitat d’emmagatzematge i
distribució de paper i cartró emplaçada al carrer Narcís Monturiol, 26-28, d’aquest
municipi, amb subjecció a les condicions tècniques que consten als informes tècnics que
se li uneixen com a annex.
Segon.- Imposar les condicions indicades en l’atorgament originari de la llicència .
Tercer.- Notificar els presents acords als interessats.

15. Exp. 44-06. Adequació de la llicència municipal ambiental per activitat
d'emmagatzematge de residus, al c/. dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 9 de maig de 2006, dades protegides, en representació de CONSENUR, SA ha
presentat avaluació ambiental i informe de verificació de les instal·lacions a l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès per donar compliment a la tramitació i a llicència municipal
ambiental (N.RGE.: 2006008605) per a l’adequació de la instal·lació d’un
emmagatzematge de residus catalogat com a activitat industrial de 3a categoria al
carrer dades protegides, núm. dades protegides d’aquest municipi.
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L’Enginyer municipal ha emès informe tècnic favorable en data 22 de novembre de 2006
del qual es desprèn que l’activitat està classificada com activitat industrial de 3ª categoria,
segons el Text Refós del Pla General d’Ordenació.
D’acord amb l’informe de l’Enginyer municipal esmentat, l’activitat està inclosa en l’annex
II.1 (codi 10.2) del Reglament de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
Intervenció Integral de l’Administració Ambiental sotmesa al règim de llicència municipal
ambiental. Així mateix es preveu que l’activitat té llicència segons els expedients núm.
97/2003 i 36/1994. Les condicions de la documentació presentada són les mateixes que a
la llicència.
L’Aparellador municipal ha emès informe tècnic favorable en data 5 de maig de 2008 del
qual es desprèn que l’activitat és industrial de 3ª categoria, la qual consta en els usos
previstos per la normativa urbanística d’aplicació a la zona on està emplaçat el
local, segons el vigent Pla General d’Ordenació Urbana, qualificada com a Zona de
dades protegides (clau dades protegides), en el sector dades protegides.
El Tècnic de medi ambient ha emès informe tècnic favorable en data 7 de novembre de
2007 del qual es desprèn que no hi ha inconvenients des del punt de vista ambiental per
a l’atorgament de la llicència municipal.
La cap local de Sanitat ha emès informe favorable en data 5 de juny de 2008 del qual es
desprèn que l’activitat projectada no té repercussió sobre la sanitat ambiental atès que els
residus s’emmagatzemen en contenidors tancats hermèticament.
En dia 23 de novembre de 2007 s’ha emès l’informe integrat sobre la documentació
d’avaluació ambiental de l’activitat per la Unitat Tècnica Territorial de l’Oficina de Gestió
Ambiental Unificada de Barcelona
Durant el tràmit preceptiu d’informació veïnal, mitjançant l’exposició pública, no s’ha
presentat cap reclamació i/o al·legació.
Considerant l’informe jurídic favorable, de data 12 de juny de 2008.
En data 9 de febrer de 2011, l’enginyer municipal va realitzar l’Acta de Control de
l’activitat , resultant favorable.
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 els articles 19 i següents de l’Ordenança
Municipal d’Activitats, pels quals es regula el règim de la llicència municipal ambiental de
les activitats i instal·lacions.
Atès allò que disposen els articles 92 i 93 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals; els articles 24 i
següents de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració
Ambiental; i concordants de la Llei de Prevenció i Control Ambiental de les activitats.
Atesos els articles 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, amb la incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Atorgar la llicència municipal ambiental a la societat CONSENUR, SA, per a
l’adequació de la instal·lació d’un emmagatzematge de residus catalogat com a
activitat industrial, emplaçat al carrer dades protegides, núm. dades protegides,
d’aquest municipi, amb subjecció al projecte presentat i a les condicions tècniques
que consten als informes tècnics que se li uneixen com a annex.
Segon.- L’activitat restarà sotmesa a un control periòdic que es practicarà, el primer,
quatre anys després de l’atorgament de la llicència i, la resta, quatre anys després de la
realització de la corresponent revisió, malgrat que aquesta s’hagi pogut practicar de forma
anticipada. Aquest control ha de ser sol·licitat per part del titular de la llicència.
Tercer.- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de
tercers
Quart.- Notificar la present resolució als interessats.

16. Aprovació expedient de contractació i inici de la licitació per a l'adjudicació del
contracte de diverses pòlisses d'assegurança de cobertura diversa
ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de diverses pòlisses
d’assegurances que garanteixin la cobertura dels riscos que es deriven de l’activitat
normal que desenvolupa l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
FONAMENTS DE DRET
El contracte, pel que fa a la seva preparació i adjudicació, es regirà per la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic modificada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost,
i les disposicions reglamentàries que la desenvolupen.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament
d’aquesta, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Plec de clàusules administratiu particular i plecs de prescripcions tècniques.
Plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes de serveis i
subministrament, d’obres i a d’altres contractes administratius i als privats de la
Corporació, publicats al BOP núm. 172 de data 19 de juliol de 2002, en tot allò que no
contradiguin l’actual legislació en matèria de contractes,
En quant als efectes i extinció, es regirà pel dret privat.
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En concret s’estarà a allò previst per :
-

-

-

Llei 50/1980, de 8 d’octubre, del contracte d’assegurança, en la redacció donada
per diverses modificacions normatives que l’afecten.
Llei 9/1992, de mediació d’assegurances privades.
Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances
privades.
Reial Decret 2486/1998, de 20 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, en la redacció donada pels
RD 297/2001, de 20 de febrer, 1332/2005, d’11 de novembre i 1821/2009, de 27
de novembre que el modifiquen
Reial Decret legislatiu 6/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’ordenació
i supervisió de les assegurances privades
Resta de normativa de dret privat aplicable

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i procediment obert,
per a l’adjudicació de la contractació de les pòlisses d’assegurances que garanteixin la
cobertura dels riscos que es deriven de l’activitat normal que desenvolupa l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, contractació que es regeix per les condicions definides en el
plec de clàusules administratives particulars i en els de prescripcions tècniques. El
contracte tindrà una durada de tres anys, amb possibilitat d’una pròrroga d’un any.
Segon. Aprovar l’inici de la licitació per a l’adjudicació de l’esmentat contracte, mitjançant
publicació al Butlletí Oficial de la Província, al perfil de contractant i al tauler d’anuncis
municipal.
Tercer. Comprometre la consignació i dotació de crèdit necessari, en exercicis futurs, per
fer front a la despesa generada per aquesta contractació.

17. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis 2011.
Politiques de Consum.
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. La Diputació de Barcelona comunica a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb
registre d’entrada 2011009460 de data 06/06/2011, la resolució d’aprovació de les
actuacions sol·licitades per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en l’àmbit de
Consum.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar les accions atorgades per la Diputació de Barcelona en el marc del
Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat dins l’àmbit d’ajuts de suport
tècnic a les polítiques de Consum:
Codi: 11/Y/77285 Programa: Informació i assessorament en consum (OPIC).
Actuació:Gestió i tramitació de reclamacions de la ciutadania en matèria de consum:
bústia del consumidor.
Codi: 11/Y/77283 Programa: Informació i assessorament en consum (OPIC), Visita de les
unitats mòbils d’informació al consumidor.

18. Pròrroga del contracte administratiu de subministrament d'energia elèctrica i
gas per als edificis municipals i per l'enllumenat públic (lot 1 i 2) de Sant Quirze
del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
En data 10 de juny de 2010, i mitjançant decret d’alcaldia 2010001373, van ser
adjudicats definitivament els lots 1 i 2 de gas i electricitat, que corresponen al contracte
administratiu de subministrament d’energia elèctrica i gas per als edificis municipals i per
l’enllumenat públic de Sant Quirze del Vallès , a l’empresa ENDESA ENERGIA , SAU. Al
mateix temps, es van aprovar els documents comptables de disposició de la despesa
inherents a la contractació.
El contracte té una durada d’1 any, amb la previsió d’1 any més de pròrroga, a comptar a
partir del 13 de juny (art. 2.9 del Plec de clàusules administratives que regeixen el
contracte).
Vist l’informe del Cap de l'Àrea de Via Pública, Transports i Serveis Urbans, on s'acredita
l'oportunitat i conveniència, així com les condicions de la pròrroga d'acord amb el
contracte inicial.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els informes preceptius de Secretaria; el que es disposa al Plec de clàusules
administratives generals, aplicables als contractes de consultoria i assistència, de serveis
i de subministraments i a altres contractes administratius i als privats de la corporació
(BOP núm. 172, de 19.07.2002) i a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
sector públic.
D’acord amb el que estableix l’article 23.4 de 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,
l’article 43 del RD 2568/1986, de 26 de novembre; els articles 53.1 i 56 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei Municipal i de
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Règim local de Catalunya. I de conformitat amb les atribucions delegades en aquesta
Junta de Govern Local per la Resolució d'Alcaldia número 2011001514, de 20 de juny.
Vistos els preceptes legals citats i altres de pertinents aplicació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Prorrogar el contracte administratiu de subministrament d’energia elèctrica i gas
per als edificis municipals i per l’enllumenat públic (lot 1 i 2) de Sant Quirze del Vallès,
amb efectes del dia 13 de juny de 2011 i fins el 12 de juny de 2012. Aquesta pròrroga es
realitzarà amb les condicions contractuals definides al contracte, el plec de clàusules
administratives particulars i de condicions tècniques i la legislació general d’aplicació, que
es concreten en:
Gas
Lot 1: descompte del 2% sobre el terme d’energia
Lot 2: descompte del 7% sobre el terme d’energia
Electricitat
Lot 1: descompte del 10 % sobre el terme d’energia, garantit
opció d’allargar el termini de descompte fins a 11/06/2012 en
mercat de l’’energia.
Lot 2: descompte del 10 % sobre el terme d’energia, garantit
opció d’allargar el termini de descompte fins a 11/06/2012 en
mercat de l’’energia.

fins a 31/12/2011, amb
funció de l’evolució del
fins a 31/12/2011, amb
funció de l’evolució del

Segon.- Notificar la present resolució a ENDESA ENERGIA, SAU i als Serveis
Econòmics municipals.

19. Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació del polígon dades protegides
del Pla parcial zona industrial dades protegides del municipi de Sant Quirze del
Vallès
En data 8 d’abril de 2011, el Sr. dades protegides, en nom i representació de la
societat ALCAMPO SA, actualment propietari majoritari del sòl del Polígon dades
protegides del Pla Parcial zona industrial dades protegides va presentar, davant
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, un projecte de reparcel·lació per al compliment
d’unRegularitzar
triple objectiu:
1.la configuració de les finques, que van conformar inicialment el Polígon
dades protegides del Pla Parcial de la zona industrial dades protegides, adaptant
la seva configuració a les exigències del planejament donant lloc a una única
parcel·la comercial on s’assenta el complex immobiliari privat composat per diverses
edificacions, algunes d’elles inscrites en el Registre de la Propietat i d’altres no.
2.- Cedir gratuïtament a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès la parcel·la destinada a
viari públic inicialment prevista en el Pla Especial referit així com al PGOU vigent a Sant
Quirze del Vallès, aprovat definitivament en data 22 de març de 2000.
3.- Realitzar una nova divisió horitzontal de la parcel·la comercial formada per un complex
comercial sobre el que es desenvolupa un complex immobiliari privat format per diverses
edificacions, amb llicències d’obres, activitats i declaracions d’obra nova ja atorgades.
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Examinada la documentació que l’acompanya, vistos els informes tècnics i l’informe
emès per la secretària municipal número 21/2011 de 5 de juliol del 2011, obrants a
l’expedient, de conformitat amb allò disposat a l’article 119.2 a) del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i els
articles 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Règim Local, i
53.1.s) 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, en consonància amb el Decret d’Alcaldia
número 2011001514 de 20 de juny del corrent:

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació que afecta al polígon dades
protegides del Pla Parcial zona industrial dades protegides del municipi de Sant Quirze
del Vallès.
SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en un
dels diaris de més difusió, donant audiència als interessats amb citació personal, a
efectes que puguin presentar al·legacions.

20. Assumptes sobrevinguts

20.1.

Aprovació expedient i inici negociació per a l'adjudicació de l'execució
d'obres de millora als centres escolars.

ANTECEDENTS
Instruït expedient per a l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres de millora
a diversos centres escolars de Sant Quirze del Vallès
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els informes preceptius d’Intervenció i Secretaria, amb el que es disposa al
plec de clàusules administratives particular i al de generals aplicables als contractes
d’obres i a altres contractes administratius i als privats de la Corporació, publicats al BOP
núm. 172 de data 19 de juliol de 2002, en tot allò que no contradiguin l’actual legislació en
matèria de contractes, amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, modificada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, i les disposicions reglamentàries que
la desenvolupen, amb la Llei reguladora de les bases de règim local i, en
desenvolupament d’aquesta i amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació urgent, procediment negociat,
per a l’adjudicació del contracte d’execució de les obres de millores a diversos centres
escolars, contractació que es regeix per les condicions definides al plec de clàusules
administratives particulars i pel projecte bàsic i executiu aprovat per l’Ajuntament.
Segon. Convidar, atès que es consideren capacitades per a l’execució d’aquest contracte,
les empreses següents:
1.-Alba Antiva SL.
C/Palomar 34
08030 Barcelona
albaantiva@gmail.com
2.-Tau Icesa
Edifici Baronda
C/ Prat de la Riba 36
08950 Esplugues de Llobregat
xavi@tauicesa.com
Tel. 932419420
3.-Construccions Riera SA.
C/ Evarist Arnús 58
08014 Barcelona
riera@criera.es
Tel. 933394671
4.- Iberland
C. Mare de Déu del Carmel, 20
08022 Barcelona
jguardia@iberland-ir.com
Tl 934173090
5.- Investment Vallès 2005, SL.
C/ Alfons XIII 11 5è 1a
08202 Sabadell
Tel 937272082
Els convidats disposaran d’un termini de 13 dies naturals per a la presentació d’ofertes
comptadors a partir de l’endemà de la data de recepció de la notificació.
Les propostes es lliuraran d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives
que regeix aquesta contractació i que s’aprova en aquest acte.
Tercer. Aprovar els documents comptables d’autorització de la despesa, inherents a
aquesta contractació.

20.2.

Proposta pròrroga contracte grua

ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 20
d’octubre de 2008, va acordar adjudicar definitivament el contracte administratiu de
servei de retirada de vehicles de les vies públiques del municipi al Sr. dades
protegides.
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El contracte té una durada de dos anys,
(clàusula 6 del plec de contractació)

amb la previsió d’1 any més de pròrroga,

Vist l’informe de l’inspector en cap de la Policia Local,
conveniència,

on s'acredita l'oportunitat i

FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que es disposa al Plec de clàusules administratives generals, aplicables
als contractes de consultoria i assistència, de serveis i de subministraments i a altres
contractes administratius i als privats de la corporació (BOP núm. 172, de 19.07.2002) i a
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic.
D’acord amb el que estableix l’article 23.4 de 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,
l’article 43 del RD 2568/1986, de 26 de novembre; els articles 53.1 i 56 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. I de conformitat amb les atribucions delegades en aquesta
Junta de Govern Local per la Resolució d'Alcaldia número 2011001514, de 20 de juny.
Vistos els preceptes legals citats i altres de pertinents aplicació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Prorrogar el contracte administratiu de retirada de vehicles de tracció mecànica
de les vies públiques del municipi de Sant Quirze del Vallès fins el 31 d’octubre de 2011.
Aquesta pròrroga es farà amb les condicions contractuals definides al contracte, el plec
de clàusules administratives particulars i de condicions tècniques i la legislació general
d’aplicació.
Segon.- Notificar la present resolució a Wenceslao Martínez Jiménez i als Serveis
Econòmics municipals.

20.3.

Implantació d'un mòdul prefabricat a l'IES SANT QUIRZE

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 20 de maig de 2011, GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPT. D'EDUCACIO
ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE.
2011008698) per l’ Implantació d'un mòdul prefabricat a l'IES SANT QUIRZE.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 14/07/2011 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions següents:
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-

L’activitat d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, que la classifica com Annex III codi 12.48 Centres
Docents, estarà subjecta a un règim de comunicació de la persona o persones
titulars. La comunicació s’haurà de formalitzar un cop acabades les obres i
instal·lacions necessàries. L’activitat no podrà iniciar-se mentre l’interessat no
comuniqui a l’ajuntament la finalització de la instal·lació mitjançant la certificació
del tècnic encarregat de l’execució del projecte, i no es disposi del preceptiu
control inicial que verificarà l’acompliment de les dades aportades, dels
condicionants tècnics i de la normativa aplicable.

-

Prèviament a la formalització de la comunicació caldrà presentar el projecte
ambiental corresponent a la modificació de l’activitat del centre docent amb la
incorporació de les noves aules, fent constar la provisionalitat dels mòdul
prefabricats. S’haurà de presentar de forma separada
el projecte tècnic
acreditatiu del compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció i
extinció d’incendis. Un cop acabades les obres, el titular haurà de presentar tota la
documentació de la modificació de l’activitat docent i comunicar la seva obertura
aportant tots els certificats finals subjectes a reglamentació especifica.

-

Caldrà presentar dos copies del projecte d’execució visades i l’assumeix del
director d’obra i del director d’execució d’obra de l‘arquitecte i l’aparellador.

3. Considerant l’informe jurídic de data 14/07/2011.
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.
- Article 2.5 de l’Ordenança fiscal núm. 4.3 Taxa per la Llicència o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme pel qual Resten exemptes les obres
de construcció dels centres escolars fetes per altres Administracions en l’exercici de
les seves competències.
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- Article 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 2.5 Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres pel qual les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals,
històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una
bonificació en la quota de l’impost fins al 95 %, previ informe tècnic. La declaració
d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple i s’acordarà, prèvia sol·licitud
del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors a GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPT.
D'EDUCACIO per a la implantació d'un mòdul prefabricat a l'IES SANT QUIRZE a C
BAGES, núm. 21 PB, 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

201131797/0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201131796/0

Concessió de Plaques i patents

Import
1.329,26 €
11,83 €

Setè .Suspendre el termini de recaptació voluntària corresponent a l’Impost sobre
Construcció, Instal·lació i Obres, atès que en el proper Ple ordinari, s’aprovarà la
bonificació del mateix, fins que es notifiqui al sol·licitant la concessió d’aquest benefici.
Vuitè .-

Notificar el present acord als interessats.
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20.4.

Pròrroga de la llicència d'obres majors 146/2008 per al canvi d'ús de
local a habitatge

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 22 de juny de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011010266) per a la pròrroga de la
llicència d'obres majors 146/2008 per al canvi d'ús de local a habitatge, emplaçat a
l’avinguda dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 15 de juliol de 2011
del qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica
d’aplicació, amb les condicions fixades a l’informe tècnic.
3. Considerant l’informe jurídic de data 14 de juliol 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 188.2 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 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei d'Urbanisme preveu que les persones titulars d’una llicència urbanística tenen
dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament
de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti.

Atès l’article 64 de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl,
el termini per a iniciar les obres es compta des de l’endemà de la notificació de la
mateixa; i el termini per a executar les obres es compta des de el moment efectiu de l’inici
de les mateixes. En defecte, d’assenyalament específic, s’estableix amb caràcter general
per a les llicències d’obres majors el termini d’un any per a iniciar-les; dos anys per a
acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i divuit mesos per als
altres casos.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la pròrroga de la llicència d’obres majors número 146/2008 a
dades protegides per al canvi d'ús de local a habitatge emplaçat a l’ dades protegides,
núm. dades protegides, d’aquest municipi concedida el 6 de juliol de 2009 per acord de
la Junta de Govern Local.
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 .tercers.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de

Quart .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:
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Número liquidació

Concepte

Import

201131793/0

Concessió de Plaques i patents

11,83 €

201131795/0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

63,56 €

Cinquè .- Notificar el present acord als interessats.

20.5.

Llicència d'obra major Exp. Núm. OMA2011/000029: denegació de la
pròrroga de la llicència d'obra major exp. 158/2007, per construcció d'un
habitatge unifamiliar aïllat (C/dades protegides)

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 8 d’abril de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística amb registre d’entrada número
2011005610, per la pròrroga de la llicència d'obra major per la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat al carrer d’dades protegides, número dades
protegides (parcel·la dades protegides. de dades protegides), d’aquest municipi.
2. Considerant l’informe jurídic de data 14 de juliol de 2011.
FONAMENTS DE DRET
Atès que per decret número 2010000138, de 4 de febrer de 2010, es va fer advertiment
de caducitat de l’expedient de la llicència d’obres majors núm.158/07 a l’interessat en
aquest procediment.
Donat que, per resolució de Junta de Govern Local de 21 de febrer de 2011, es va
declarar la caducitat de l’expedient de referència i atesa la impossibilitat de prorrogar
procediments ja caducats.
De conformitat amb els articles 53.1.r) 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; l’article 43 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals; i el cartipàs municipal
vigent, aprovat per decret número 2011001514, de 20 de juny de 2011.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Denegar la pròrroga de la llicència d’obres majors núm. 158/07 per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer dades protegides (parcel·la
dades protegides de dades protegides), sol·licitada pel Sr. dades protegides en data 8
d’abril de 2011.
Segon .- Notificar aquesta resolució a l’interessat.

20.6.

Llicència d'Obra Major. Exp. Núm. OMA2011/000010: Construcció d'una
piscina

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 23 de març de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011004709) per a la construcció
d'una piscina, emplaçada al dades protegides, núm. dades protegides, d’aquest
municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 14 de juliol de 2011
del qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica
d’aplicació, amb les condicions fixades a l’informe tècnic.
3. Considerant l’informe jurídic de data 14/07/2011.
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
d'una piscina emplaçada al dades protegides, núm. 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

201131789/0

Concessió de Plaques i patents

201131790/0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

467,40 €

201131791/0

Taxa tramitació Llicències urbanístiques

500,74 €

Setè .-

11,83 €

Notificar el present acord als interessats.

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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