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Cap
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CONVOCATÒRIA
Primera.
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu.

1. Acatament resolució judicial en incident cautelar del recurs 264/2011, promogut
per dades protegides contra decret resolució disciplina urbanística de
dades protegides
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Acatar la resolució adoptada pel Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona
en data 18 de juliol de 2011, en la peça separada de mesures cautelars del
recurs contenciós administratiu núm. dades protegides, interposat per dades
protegides contra el decret 2011000431, de 29 d’abril, que desestimava el recurs
de reposició interposat per l’actor contra la resolució 2011000020, de 4 de gener,
que informava favorablement la continuació del procediment de disciplina
urbanística núm. DU2010/000024, declarava il·legals les obres de l’avinguda
dades protegides número dades protegides, descrites a l’expedient i requeria al seu
propietari per tal que restaurés la realitat física alterada.
La resolució del Jutjat de 18 de juliol de 2011 que ara s’acata estima la mesura cautelar
demanada per la part actora de suspensió de l’executivitat de l’acte impugnat.
Segon. El compliment de la resolució que s’acata correspon al Cinquè Tinent d’alcalde
delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge.
Tercer. Notificar la present resolució al Jutjat contenciós administratiu número 12 de
Barcelona i a l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge.

2. Aprovació dels Preus Públics de diversos Tallers a realitzar als Centres Cívics
de Can Feliu i de la Torre Julià l'octubre de 2011 i de l'octubre de 2011 al gener
de 2012.
ANTECEDENTS DE FET
Atès el que disposa el Text Refós la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en els seus
articles 41 i següents, en relació a la creació de Preus Públics.
Vistos els informes de Serveis Personals i d’Intervenció.
FONAMENTS DE DRET
Entre d’altres:
- Articles 41 i següents del Text Refós de la LIei Reguladora de les Hisendes Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Aprovar pels meso d’octubre de 2011 i de l’octubre de 2011 al gener de 2012 els
següents Preus Públics a realitzar als Centres Cívics de Can Feliu i de la Torre Julià:
-

Curs “Monogràfic Musicoteràpia”:
Curs “Autoretrat diferent”:
Curs “Salsa i balls llatins”:
Taller de Teatre:

18,50 euros per persona.
14,00 euros per persona.
33,00 euros per parella.
35,00 euros per persona.

Aquests preus tindran vigència mentre no es revisin.
Segon.- Declarar les activitats objecte d’aquests Preu Públic d’interès públic o social.
Tercer.- Exposar aquest Preu al tauler d’anuncis municipals durant 30 dies, període dins
del qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions.

3. Aprovació distribució imports subvencions 2011 Serveis Personals
ANTECEDENTS DE FET
El 21 de març de 2011 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès va aprovar les Bases reguladores particulars de la convocatòria de subvencions a
entitats i/o particulars en matèria de serveis a les persones per a l’any 2011.
L’objectiu d’aquestes bases particulars era la regulació de la concessió de subvencions,
dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, per a l’any 2011, a aquelles
entitats i/o particulars que duguin a terme activitats dins d’aquesta anualitat en l’àmbit de:
cultura, joventut, salut, cooperació, participació ciutadana, gent gran, esports que
completin o supleixin el servei de competència municipal en aquests àmbits o siguin
d’interès públic local segons s’explicita als programes establerts a les clàusules
específiques annexes.
El 7 d’abril de 2011 es va publicar al BOP l’edicte amb l’aprovació de les bases
reguladores per a l’any 2011 iniciant-se el termini de 30 dies hàbils per presentar
sol·licituds.
Un cop transcorregut el termini de presentació de sol·licituds i d’acord amb el que
s’estableix a les bases, la comissió tècnica qualificadora, va elaborar l’informe sobre la
distribució dels imports.
FONAMENTS DE DRET
-

Bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions a entitats i
associacions en matèria de serveis a les persones.
Bases generals reguladores de la concessió de subvencions aprovades en sessió
plenària el 26 de maig de 1999.
Articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar els documents comptables de disposició de despesa pel 100 % de
l’import i obligació de despesa pel 60 % de l’import de cada una de les entitats sol·licitants
d’acord amb el següent detall:
1. Programa de suport per a entitats esportives locals (C – 01 -11)
Partida 5150 3400 479000
ENTITAT
F.C. Sant Quirze
C. Handbol Sant Quirze
Sant Quirze Bàsquet Club
U.D. Les Fonts
C.Petanca Sant Quirze
C.Excursionista Sant Quirze
C.Atlètic Sant Joan
AE Moto Grup Motaris
Asociación Deportiva Peña Les Fonts
C. Tennis Taula Sant Quirze
Club Patinatge Sant Quirze
TOTAL

Disposició de
despesa
16.703,65 €
13.037,60 €
10.262,64 €
5.270,64 €
3.128,02 €
4.722,59 €
2.600,00 €
250,25 €
2.394,82 €
1.313,77 €
2.334,07 €
62.017,45 €

Obligació de
Despesa 60 %
10.022,19 €
7.822,56 €
6.157,58 €
3.162,39 €
1.876,81 €
2.833,55 €
1.560,00 €
150,15 €
1.436,89 €
788,26 €
1.400,44 €
37.210,81 €

2. Programa de suport per a esportistes locals (C – 02 – 11)
Partida 5150 3400 480000
Disposició de
despesa

Obligació de
Despesa 60 %

dades protegides

453,33 €

272,00 €

dades protegides

420,95 €

252,57 €

dades protegides

194,28 €

116,57 €

dades protegides en representació de dades protegides

518,08 €

310,85 €

dades protegides en representació de dades protegides

323,81 €

194,29 €

dades protegides

291,43 €

174,86 €

dades protegides en representació de dades protegides

485,71 €

291,43 €

2.687,69 €

1612,57 €

ESPORTISTA

TOTAL
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3. Programa de suport per a l’activitat i promoció de la cultural local (C – 03 –11)
Partida 5110 3340 480000
ENTITAT

Sant Quirze Te Vida
Associació Cultural Cercle de Cultura
La Trinxera de Galliners
Societat Coral Il.lustració artística
Associació Grup Rialles de SQV
Associació cultural els Mandukos
Societat Cultural Ateneu de Sant Quirze
Associació Cultural Bella Quirze Band
Associació cultural Els Fontins
Diables de Sant Quirze
Associació Amics de la Música
Associació Peña Blanc i Blava
TOTAL

Disposició de
despesa
2.000 €
1.100 €
1.250 €
3.000 €
3.200 €
2.300 €
838,50 €
2.000 €
1.000 €
2.000 €
1.000 €
700 €
20.388,50 €

Obligació de
Despesa 60 %
1.200 €
660 €
750 €
1.800 €
1.920 €
1.380 €
503,10 €
1.200 €
600 €
1.200 €
600 €
420 €
13433,10 €

4. Programa de suport per al foment i promoció de l’activitat veïnal ( C – 04 -11 )
Partida 5130 2320 480000
ENTITAT

AV i Propietaris de les Fonts
AV i Propietaris de Castelltort
AV Los Pisos
AV Los Rosales
AV Poble Sec
FAV de SQV
TOTAL

Disposició de
despesa
476,47 €
1005,88 €
811,76 €
1270,58 €
1376,47 €
1058,82 €
6.000 €

Obligació de
Despesa 60 %
286,88 €
603,53 €
487,06 €
762,35 €
825,88 €
635,29 €
3.600,99 €

5. Programa de suport per a activitats solidàries (C – 06 – 11)
Partida 5133 2320 480000
ENTITAT
Ateneu del Mon
Acció Solidària Vallès
ONG Nuevos Pasos
TOTAL

Disposició de
despesa
333,33 €
333,33 €
333,33 €
1.000 €

Obligació de
Despesa 60 %
200,00 €
200,00 €
200,00 €
600,00 €
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6. Programa de suport per a activitats de salut (C – 07 – 11)
Partida 5122 3130 480000
ENTITAT

Disposició de
despesa

AVAN
TOTAL

Obligació de
Despesa 60 %

700 €
700 €

420 €
420 €

Disposició de
despesa
1.365 €
2.075 €
2.560 €
6.000 €

Obligació de
Despesa 60 %
819 €
1.245 €
1.536 €
3.600 €

7. Programes i activitats per a gent gran (C – 08 – 11)
Partida 5121 2320 480000
ENTITAT
La Llar de la Gent Gran les Fonts
Aula d’extensió Universitària SQV
Casal d’Avis
TOTAL

Segon.- Un cop adoptat aquest acord sobre l’abonament del 60 % dels ajuts, en la
mesura que tingui lloc la presentació dels justificants per part del beneficiari, es procedirà
a la tramitació del pagament de la resta del 40% que es durà a terme en el termini màxim
de 60 dies després de la presentació i sempre en funció del pla de disposició de fons de
l’Ajuntament.
Tercer.- Comunicar l’acord adoptat als interessats mitjançant el taulell d’anuncis.

4. Aprovació expedient i inici de la licitació per a l'adjudicació del servei de
monitors d'activitats esportives.
ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte del servei de monitors
per a la conducció de diverses activitats esportives, programades per la Regidoria, a
diferents equipaments municipals,
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
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S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i procediment obert
per a l’adjudicació del contracte administratiu del servei de monitors per a la conducció de
diverses activitats esportives, programades per la Regidoria, a diferents equipaments
municipals, contractació que es regeix per les condicions definides al plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques i que tindrà una durada
d’un curs lectiu, amb possibilitat de dues pròrrogues, cadascuna de les quals tindrà una
durada d’un curs lectiu.
Segon. Aprovar l’inici de la licitació per a l’adjudicació de l’esmentat contracte, mitjançant
publicació al perfil de contractant i al tauler d’anuncis municipal.
Tercer. Aprovar els documents comptables d’autorització i d’autorització futura de la
despesa, inherents a aquesta contractació, amb càrrec a la partida consignada amb
aquesta destinació al pressupost vigent i al compromís de consignació i dotació de crèdit
necessaris, en exercicis futurs, per fer front a la despesa generada per aquesta
contractació.

5. Aprovació expedient i inici de licitació per a l'adjudicació del contracte per a la
retirada de vehicles de la via pública

ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte del servei retirada dels
vehicles de la via pública i el seu posterior trasllat al dipòsit municipal,

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:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i procediment obert
per a l’adjudicació del contracte administratiu del servei de retirada de vehicles de la via
pública i del seu posterior trasllat al dipòsit municipal, contractació que es regeix per les
condicions definides al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
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prescripcions tècniques i que 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 perfil de contractant i al tauler d’anuncis municipal.
Tercer. Aprovar els documents comptables d’autorització i d’autorització futura de la
despesa, inherents a aquesta contractació, amb càrrec a la partida consignada amb
aquesta destinació al pressupost vigent i al compromís de consignació i dotació de crèdit
necessaris, en exercicis futurs, per fer front a la despesa generada per aquesta
contractació.

6. Recepció definitiva de les obres d'adequació de la Nau per la Brigada Municipal
ANTECEDENTS DE FET
En data 31 de juliol de 2009 es va formalitzar el contracte administratiu especial entre la
raó social, COMU Sant Quirze del Vallès, SL i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per
a la disposició, per títol comodat, d’un local del carrer de Berguedà, 12, per a destinar-lo
a magatzem de la Brigada Municipal.
La Junta de Govern Local de data 15 de març de 2010 va aprovar definitivament el
projecte d’obra municipal ordinària d’adequació de la Nau per la Brigada
municipal, redactat per l’arquitecte municipal Sr. dades protegides i per l’enginyer
industrial municipal Sr. dades protegides.
En data 24 de novembre de 2010 es va signar l’Acta de comprovació del replantejament
de les obres abans esmentades.
La Junta de Govern Local de data 24 de maig de 2010 va aprovar el Pla de Seguretat i
Salut de les obres d’adequació de la Nau per la Brigada municipal.
En data 23 de juny de 2011 es va signar l’Acta d’ocupació parcial de la Nau de la Brigada
municipal, per fer-ne un ús provisional dels espais per a iniciar les instal·lacions del
mobiliari i equipament necessaris per la seva utilització.
En data 20 de juliol de 2011 es va comunicar l’obertura d’aquest nou centre de treball al
Departament d’empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
En data 21 de juliol de 2011 es va signar l’Acta de recepció de l’obra d’adequació de la
Nau per la Brigada municipal.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que estableix 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 la Resolució d'Alcaldia número
2011001514, de 20 de juny.
Vistos els preceptes legals citats i altres de pertinents aplicació.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar la recepció definitiva de les obres d’adequació de la Nau per la Brigada
municipal.
Segon.- Establir que les dependències del local del carrer de Berguedà, 12 seran el nou
centre de treball de la Brigada Municipal i que s’utilitzarà també com a dipòsit municipal
de vehicles.
Tercer.- Notificar el present acord a la COMU Sant Quirze del Vallès, SL, a la Subàrea
de Serveis Interns i a l’Àrea de Seguretat Ciutadana, Trànsit i Mobilitat.

7. Aprovació conveni col·laboració amb el Síndic de Greuges
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Síndic de Greuges i l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Sant Quirze del Vallès, 8 de setembre de 2011
REUNITS
D’una banda, l’Il·ltre. Sr. Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya, amb domicili al
carrer Passeig Lluís Companys, 7, de Barcelona.
I de l’altra, l’Il·lma. Sra. Maria Montserrat Mundi i Mas, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, amb domicili a la plaça de la Vila, 1, de la mateixa localitat.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte i
MANIFESTEN
1. El síndic de greuges de Catalunya té com a missió general la defensa dels drets
fonamentals i de les llibertats públiques dels ciutadans, i amb aquesta finalitat
supervisa l’actuació de les administracions públiques de Catalunya i del personal que
en depèn o està vinculat a un servei públic.
2. L’alcaldessa de Sant Quirze del Vallès té la voluntat de facilitar i promoure l’accés
dels quirzetencs i les quirzetenques al Síndic, i avançar en la millora de la gestió de
l’atenció ciutadana.
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3. La voluntat d’ambdues parts d’aplicar vies de col·laboració per garantir els drets de les
persones en l’àmbit local, amb la màxima eficiència, experiència i estalvi de la
despesa pública, combinant proximitat amb seguretat.
4. Amb aquesta finalitat, el Síndic de Greuges supervisa l’activitat de l’Administració
local de Catalunya i la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen.
ACORDEN
1. El Síndic ha d’oferir a l’Ajuntament una visió singularitzada de supervisió que es
concreta de la manera següent:
a) La tramesa a l’Ajuntament d’un informe anual que reculli la situació de les
queixes tramitades pel Síndic que facin referència al municipi i un detall estadístic
de les consultes provinents de persones i entitats residents a Sant Quirze del Vallès
que s’hagin atès des del Síndic, sense que hagin arribat a constituir una queixa, i un
detall dels elements concrets de referència a la bona administració que se’n
desprenguin; la tramesa s’ha de fer abans del 31 de març de l’any següent a
l’exercici objecte de l’informe.
b) La possibilitat d’assistir a un plenari municipal per exposar amb detall l’informe
esmentat i debatre’l a partir de les opinions que puguin emetre els diferents grups
municipals.
2. Donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes presentades al Síndic i que
afectin competències municipals. Per fer-ho efectiu, s’estableix el procediment següent:
a) Quan el Síndic sol·liciti informació relacionada amb alguna queixa que estigui
tramitant, ho ha de fer per carta a l’alcaldessa i còpia que s’enviarà per correu
electrònic a l’adreça sqvsindic@santquirzevalles.cat
b) En un termini de quinze dies hàbils l’alcaldessa ha de respondre al Síndic per
carta i còpia que s’enviarà per correu electrònic a l’adreça sindic@sindic.cat.
c) Els suggeriments i les recomanacions que pugui fer el Síndic en relació amb
alguna queixa s’han d’enviar a l’Ajuntament pel mateix conducte, i l’Ajuntament ha
de respondre si els accepta o no, per la mateixa via, en un termini que no pot anar
més enllà dels trenta dies hàbils.
3. Les persones que vulguin presentar una queixa al Síndic ho poden fer:
a) de manera presencial o per correu ordinari a la seu del Síndic;
b) per telèfon, trucant al 900 124 124;
c) per correu electrònic a l’adreça sindic@sindic.cat;
d) per fax al 933 013 187;
e) pel web www.sindic.cat;
f) lliurant-la als assessors del Síndic durant alguna de les seves visites al municipi;
g) per mitjà dels impresos i sobres de franqueig pagat que estaran a l’abast dels
habitants de la població en un lloc visible de les dependències municipals.
L’Ajuntament, amb l’acord previ amb el Síndic pel que fa als continguts, ha de crear
sistemes per divulgar la figura del Síndic, editar fullets sobre les diferents vies d’accés al
Síndic perquè la població de Sant Quirze del Vallès en sigui coneixedora i instrumentar
mecanismes per fer del tot accessible l’operativitat d’aquest conveni.
Igualment, l’Ajuntament ha d’incloure l’enllaç del Síndic al seu web i publicar-hi les vies
d’accés.
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4. A petició conjunta dels interessats en alguna queixa i de l’Ajuntament, el Síndic pot
proposar —si ho considera oportú— iniciar vies de mediació que facilitin una resolució
positiva i ràpida de les queixes, sense que això comporti cap minva en les capacitats de
supervisió del Síndic sobre el conjunt dels processos administratius de l’Ajuntament.
Als efectes administratius, el document del Síndic que reculli la finalització del procés
mediador s’incorpora al procediment administratiu amb caràcter previ i vinculant a la
resolució que li posi fi. Les parts poden decidir, en el moment d’acceptar la mediació del
Síndic, si aquesta resolució administrativa queda exclosa de l’exercici de la tutela judicial
efectiva a posteriori.
5. Aquest conveni restarà vigent fins que una de les parts faci avinent la voluntat de
revisar-lo.
Tanmateix, si l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès decideix crear la figura del defensor
local, el conveni queda resolt a partir de la seva presa de possessió, sens perjudici de
subscriure amb el defensor local esmentat, sempre que hi estigui d’acord, els convenis de
col·laboració que escaiguin.
I perquè consti, les parts signen aquest conveni, per duplicat, al lloc i en la data
assenyalats en l’encapçalament.

El síndic de greuges de Catalunya

L’alcaldessa de Sant Quirze del Vallès

Rafael Ribó i Massó

Maria Montserrat Mundi i Mas”

Segon.- Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.

8. Aprovació conveni de patrocini per acte de Festa Major 2011 de Sant Quirze
Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès organitza la FESTA MAJOR DE Sant Quirze
del Vallès, que es celebrarà els propers dies 2, 3, 4 i 5 de setembre i 14, 15 i 16 d’octubre
de 2011 i inclourà actes de caire socio-cultural, seguint la tradició del col·lectiu social de
la vila.
L’objectiu de l’activitat organitzada per l’Ajuntament es troba dintre de les matèries que
preveu l’article 25.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, i en definitiva contribueix a satisfer l’interès general que té encomanat aquest
Ajuntament en virtut del que disposa l’article 103.1 de la Constitució Espanyola.
L’empresa Solinbar ha valorat positivament la proposta efectuada per l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès i ha decidit col·laborar donant suport a la organització de l’event de
la FESTA MAJOR DE Sant Quirze del Vallès.
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En virtut d’allò disposat a l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, i l’article 5. j) del Decret número 2011001514, de 20 de juny de
2011, es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’empresa
SOLINBAR SL per tal de formalitzar el patrocini per la Festa Major de Sant Quirze del
Vallès 2011. el text del conveni és el següent:

“CONVENI DE PATROCINI
A Sant Quirze del Vallès, a

de

de

REUNITS
D’una part, la Sra. MONSTERRAT MUNDI I MAS, AlcaldessaPresidenta de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en nom
i representació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
amb domicili a la Plaça de la Vila, 1 de Sant Quirze del
Vallès, amb CIF:, assistit de la Secretària de la Corporació,
Sra. Helena Muñoz i Amorós.
D’una altra part, l’empresa Solinbar , amb domicili social a
Sant Quirze del Vallès, _________________ (adreça), amb CIF
__________, representada pel Sr. , en qualitat de
_______________ (càrrec) en virtut d’escriptura d’apoderament
de data
atorgada davant el Notari Sr.
amb número de
protocol

MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès organitza la
FESTA MAJOR DE Sant Quirze del Vallès, que es celebrarà els
propers dies 2, 3, 4 i 5 de setembre i 14, 15 i 16 d’octubre
de 2011 i inclourà actes de caire socio-cultural, seguint la
tradició del col·lectiu social de la vila.
II.
Que
l’objectiu
de
l’activitat
organitzada
per
l’Ajuntament es troba dintre de les matèries que preveu
l’article 25.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local, i en definitiva contribueix a
satisfer l’interès general que té encomanat aquest Ajuntament
en virtut del que disposa l’article 103.1 de la Constitució
Espanyola.
III. Sant Quirze del Vallès ha tingut una relació profunda i
història amb la marca Coca Cola, representada per la planta
industrial que Cobega ha tingut durant molts anys al
municipi. Així mateix, l’empresa Cobega ha mantingut al llarg
dels anys una relació de col·laboració amb l’Ajuntament, així
com també amb les entitats del poble, prenent sovint la forma
d’esponsorització d’actes i activitats.
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Que l’empresa Solinbar ha valorat positivament la proposta
efectuada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i ha
decidit col·laborar donant suport a la organització de
l’event de la FESTA MAJOR DE Sant Quirze del Vallès.
V-. Que les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat
legal per obligar-se i la representació en que intervenen, i
acorden formalitzar el present contracte amb els següents

ACORDS
PRIMER: L’empresa Solinbar per donar suport econòmic a
l’activitat organitzada per l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès abona en aquest moment de forma irrevocable la
quantitat de 30.000 euros, per mitjà de taló bancari núm. de
l’entitat financera.....
SEGON: L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a
efectuar l’activitat patrocinada en els termes i condicions
següents: els diners es destinaran a pagar part de les
activitats de la Festa Major i, sobretot, el concert
principal de la Festa Major a càrrec del grup Antònia Font.
TERCER: L’Ajuntament es compromet a la difusió d’aquest
patrocini per mitjà de la publicitat de l’esmentada Festa
Major.
QUART: L’empresa no tindrà
l’activitat patrocinada.

exclusivitat

del

patrocini

de

CINQUÈ: El present contracte es regirà per l’article 24 de la
Llei 34/1988 d’ 11 de Novembre, General de Publicitat.
SISÈ: El present contracte serà efectiu a partir de la data de la
seva signatura.

SETÈ: Per a la resolució de qualsevol conflicte, derivat del
present contracte, les parts es sotmeten a la jurisdicció
civil.
I com a prova de conformitat i voluntarietat del present
contracte, les parts signen el present contracte de
patrocini, en la data amunt indicada.

Sra. Montserrat Mundi i
Mas
Càrrec

Sr./Sra.
Càrrec”
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SEGON.- Facultar l’alcaldessa per la signatura del present conveni.
TERCER.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics, als efectes adients.

9. Llicències d’obres majors

9.1.

Llicència d'obra major. Exp. Núm. OMA2011/000030 per a la legalització
de coberta i ampliació d'habitatge

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 27 de juliol de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011011806) per a la legalització de
coberta i ampliació d'habitatge, emplaçat al carrer dades protegides, número
dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 03/08/2011 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions següents:
1. La qualificació urbanística és Illes de cases, Illes d’eixample (clau 1b),
segons el vigent Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament per
resolució de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona del dia 22 de març de
2000 i publicada al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 11 de
maig de 2000. Les normes urbanístiques del Pla General es van publicar, en
compliment de la resolució de la Comissió Territorial d’urbanisme de
Barcelona de 22 de setembre de 2005, al diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de l’11 de gener de 2006.
2. El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic i
d’execució s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa
tècnica d’aplicació.
3. D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, s’ha establert una fiança
municipal que s’ha de dipositar quan s’obté la llicència d’obres, de 420,71
euros.
4. El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada
l’obra, els certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra;
aquest certificat serà necessari per al retorn de la fiança municipal.
5. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per
col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per
vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la
calçada del carrer. Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el
Pla de Seguretat ). Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir
en bon estat de conservació les tanques i altres elements de precaució,
observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura
i tapament de rases, retirar les deixalles i els materials de la via pública i
complir les altres disposicions de policia aplicables.
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6. 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 245,00 euros, a retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.
Durant l’execució de les obres s’haurà de garantir la circulació rodada i de
vianants, 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.
7. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
3. Considerant l’informe jurídic de data 5 d’agost de 2011.
FONAMENTS DE DRET
- Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, sent d’aplicació a
aquest efecte l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme estableix que estan subjectes a la llicència urbanística prèvia,
en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les
ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl,
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es
manifesta l’article 234 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- L’apartat 2.b) de l’esmentat article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina
que resten subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis,
construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix
l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme; l’article 3 del Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors a dades protegides per a la legalització
d’una coberta i ampliació d'habitatge, emplaçada al carrer dades protegides, d’aquest
municipi amb subjecció a les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se
li uneix com a annex.

15/20

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:

Número liquidació

Concepte

Import

201132094 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

480,00 €

201132095 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Cinquè .- Notificar el present acord als interessats.

9.2.

Llicència d'obra major. Exp. Núm. OMA2010/000044 per a la construcció
d'habitatge unifamiliar aïllat

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 31 de desembre de 2010, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2010017044) per a la
construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, al carrer dades protegides, d’aquest
municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 5 de juliol de 2011 del
qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació,
amb les condicions següents:
-

D’acord amb l’ Art. 26 del Pla Parcial de condicions de manteniment de l’arbrat,
s’haurà de presentar una proposta d’enjardinament de la parcel·la definint el
tipus de vegetació i arbrat, complimentant aquest articulat de tal manera que el
còmput total d’arbres que resulti en els espais no ocupats per l’edificació i els
accessos sigui d’un exemplar per cada 50 m2. El projecte d’enjardinament que
s’haurà d’incorporar en el projecte d’execució haurà d’incloure el tractament
dels talussos respecte de la parcel·la veïna a1.15-1, així com el sistema de
drenatge i conducció de les aigües de pluja de la parcel·la.

-

S’ha presentat el projecte tècnic per incorporar l’energia solar tèrmica a l’edifici
seguint el criteri de l’ordenança reguladora municipal: dades generals, càlcul de
la demanda energètica, i característiques de la instal·lació solar. D’acord amb
el punt 8 de l’annex tècnic, les instal·lacions d’energia solar incorporades al
projecte i regulades per aquesta ordenança no ha d’alterar la perspectiva del
paisatge instal·lant els panells seguint sempre les pendents de la coberta amb
la mateixa inclinació del 30 %, en el cas de coberta inclinada. En cap cas els
panells han de ser perceptibles en el pla de façana.

-

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
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estat de conservació les tanques i altres elements de precaució; observar les
normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de
rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres
disposicions de policia aplicables
-

L’ Agencia Estatal de Seguritat Àrea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008
de 8 de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions
administratives per a obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per
servituds aeronàutiques que tenia assignades la Direcció General d’Aviació
Civil. Les servituds van ser actualitzades el gener de 2010, mitjançant real
decret 184/2009 de 27 de novembre (B.O.E. nº 25 de 29 de gener de 2010)
La parcel·la es troba afectada per la servitud física corresponent a la superfície
horitzontal interna que permet una elevació màxima en el sector de 188 metres.
D’acord amb l’article 30 del Real Decret, les persones naturals o jurídiques que
pretenguin construir l’obra, instal·lació o plantació, hauran de presentar a través
de l’ajuntament la corresponen sol·licitud d’autorització.
En aquest cas la situació de la parcel·la permet sol·licitar l’autorització
mitjançant les directrius per la elaboració d’estudis d’apantallament, en el cas
de vulneració de servituds aeronàutiques, que l’ Agencia Estatal de Seguritat
Àrea (AESA) té publicades. S’ha presentat un estudi d’apantallament, d’acord
amb les directius d’ AESA, mitjançant quatre exemplars, dos en format paper i
dos en format digital. La tramitació al Departament d’Aviació Civil i Servituds
Aeronàutiques es va realitzar el dia 22 de març de 2011.

-

Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram
de vorera del carrer dades protegides, en el tram on està situada la
parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 3.180 €.
Caldrà preveure les canalitzacions soterrades necessàries per al pas
de xarxes de telefonia, enllumenat i electricitat que afectin a la façana
del tram de vorera on està situada la parcel·la. S’hauran de gestionar els
permisos i sol·licituds necessaris per preveure aquestes canalitzacions amb les
respectives companyies i d’acord amb l’Enginyer municipal.

-

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

-

S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la
llicència i sol·licitar el corresponent permís abans de la llicencia d’ús.

-

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

3. Considerant l’informe jurídic de data 2 d’agost de 2011.
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FONAMENTS DE DRET
- Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, sent d’aplicació a
aquest efecte l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme estableix que estan subjectes a la llicència urbanística prèvia,
en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les
ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl,
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es
manifesta l’article 234 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- L’apartat 2.b) de l’esmentat article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina
que resten subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis,
construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix
l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme; l’article 3 del Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors a dades protegides per a la construcció
d'habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat al carrer dades protegides, d’aquest municipi
amb subjecció a les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se li uneix
com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

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

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació
201132091 / 0

Concepte
Concessió de Plaques i patents

Import
11,83 €
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201132092 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

6.066,80 €

201132093 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

2.578,39 €

Setè .-

Notificar el present acord als interessats.

9.3.

Renúncia a la llicència urbanística per a la construcció de piscina

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 27 de juny de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011010454) per a la construcció de
piscina, emplaçada al carrer dades protegides, núm. dades protegides, d’aquest
municipi.
2. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària, que va tenir lloc el dia 4 de juliol de
2011, va atorgar la llicència d’obres majors a dades protegides per a la
construcció d’una piscina emplaçada al carrer dades protegides, núm. dades
protegides, d’aquest municipi.
3. En data 15 de juliol i 20 de juliol de 2011, ALBERT ULIED PRIOR va presentar un
escrit al registre municipal (N. RGE. 2011011331 i 2011011511 respectivament) en els
quals sol·licitava la renúncia de la llicència per impossibilitat de realitzar les obres.
4. Considerant l’informe jurídic de data 26 de juliol de 2011 en el qual s’informa
favorablement la renúncia de la llicència atorgada.
5. Considerant l’informe d’intervenció del qual es desprèn:
-

L’article 102del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix
que l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres “ se devenga en el
momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia”.

-

Acreditat mitjançant informe de la lletrada de l’Àrea de Territori de 26 de juliol de
2011 que les obres en qüestió no han estat iniciades, procedeix l’anul·lació de la
liquidació número 201131674 de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres.

-

Quan a la taxa d’obres, l’article 6 de l’Ordenança Fiscal que la regula preveu que
el seu meritament es produeix quan s’inicia l’activitat municipal que constitueix el
fet imposable, entenent-se iniciada en la data de presentació de la sol·licitud de la
llicència urbanística. En conseqüència, atès l’acord d’atorgament de la llicència
d’obres majors de la Junta de Govern Local, de 4 de juliol, s’entén que la
liquidació número 201131675 corresponent a la taxa per llicències d’obres s’ha
emès correctament.

-

Per la seva banda, l’article 2 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les plaques,
estipula que el fet imposable està determinat pel lliurament o concessió de
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plaques, patents o altres distintius anàlegs, exigits per qualsevol reglamentació
municipal. Acreditat que no s’ha realitzat el lliurament de la placa, procedeix a
l’anul·lació de la liquidació número 201131673.
FONAMENTS DE DRET
-

Articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions públiques i Procediment administratiu comú.

-

Article 102, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

-

Ordenança fiscal 2.5 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres.

-

Ordenança fiscal número 4.2 reguladora de la Taxa sobre concessions de
plaques, patents i altres distintius.

-

Ordenança 4.3 reguladora de la Taxa per la tramitació de llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’Urbanisme.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la renúncia de la llicència urbanística, núm. expedient
OMA2011/000026 atorgada a dades protegides per a la construcció d’una piscina al
carrer dades protegides, núm.dades protegides, d’aquest municipi, atorgada per Junta
de Govern Local en data 4 de juliol de 2011.
Segon .- Anul·lar la liquidació número 201131674 de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres per import de 539,00 €.
Tercer .- Anul·lar la liquidació número 201131673 de Concessió de Plaques per import
de 11,83 €.
Quart .-

Comunicar el present acord a Serveis Econòmics.

Cinquè .- Notificar el present acord als interessats.

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