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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. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 20 de setembre de
2011.
2. Aprovació de la pròrroga del conveni subscrit amb la Diputació per l'activitat
"Anem al teatre", dirigit a l'alumnat dels centres educatius, per al curs 20112012
ANTECEDENTS DE FET
1. Les escoles públiques de Sant Quirze participen des del curs 2002-2003 en la
campanya escolar de teatre, dansa i música, junt amb diversos ajuntaments del Vallès
Occidental, promoguda per la Diputació de Barcelona per impulsar un programa de
promoció, difusió i formació de les arts per a infants i joves, a l’àmbit dels centres
educatius.
2. La Junta de Govern Local del 15-2-10 va aprovar el conveni que es va subscriure amb
la Diputació de Barcelona per a la realització de la campanya Anem al teatre, que ofereix
espectacles de teatre, música i dansa per a alumnes d’educació infantil, primària i
secundària del municipi de Sant Quirze, curs 2009-2010. Amb data 8 de novembre la
Junta de Govern Local va aprovar la primera pròrroga de l’esmentat conveni per un nou
curs escolar.
3. Segons ens comunica la Diputació de Barcelona, un cop finalitzada la pròrroga per al
curs 2010-2011, està previst que es pugui renovar per un curs més a petició de
l’Ajuntament.
A la vista de l’informe de la tècnica d’educació de data 23 de setembre de 2011,

FONAMENTS DE DRET
-

Acord de la Diputació de Barcelona per Junta de Govern de data 11 de juny de
2009

-

Acord de data 15 de febrer de 2010 d’acceptació del conveni entre l’Àrea
d’Educació de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració, per al curs escolar 2011-2012,
proposat per l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona,
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per a la realització del programa de promoció, difusió i formació de les arts per a infants i
joves.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona i als Serveis Econòmics de
l’Ajuntament.

3. Acceptació de la subvenció de la Direcció General de Recursos Educatius, curs
2010-11, per import de 216.000,00€, pel funcionament de l'escola bressol
municipal El Patufet.
ANTECEDENTS DE FET
1. Amb data 30-7-07 el Ple de l’Ajuntament va adjudicar el contracte de concessió
administrativa per a la gestió indirecta del Servei d’Escola Bressol Municipal, a l’empresa
Escaler SCCL, posteriorment fusionada amb SUARA COOP, fet que va prendre raó la
Junta de Govern Local de data 16-2-09.
2. D’acord amb la clàusula 13 del contracte, aquest s’ha prorrogat 3 vegades, els cursos
2008-2009, 2009-2010 i 2010-2011.
3. Amb data 9-12-2010 es va presentar una sol·licitud de subvenció al Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment del funcionament de
l’Escola Bressol Municipal per al curs 2010-2011.
4. La Direcció General de Centres Públics ens ha comunicat, en data 19-09-11, que ens
ha estat atorgada la subvenció per al curs 2010-2011, per import total de 216.000,00€, a
raó de 1.600,00€ per alumne equivalent. La Llei 26/2009 de 23 de desembre, en el seu
article 38, estableix que per poder tramitar aquesta subvenció caldrà formalitzar el
conveni que ens adjunten i procedir a la seva signatura.
FONAMENTS DE DRET
-

Articles 239 i 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 a Catalunya.

-

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

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el contingut del conveni annex, a subscriure entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, per al finançament de l’Escola Bressol Municipal El Patufet per al
curs 2010-2011.
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Segon.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni i de la documentació
que se’n derivi.
Tercer.- Acceptar la subvenció referida al curs 2010-2011 per import de 216.000,00€,
com es recull en el conveni abans indicat.
Quart.- Incorporar a la partida 5103 3210 227 99 00 l’import de 216.000,00€ de la citada
subvenció.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, a l’empresa SUARA
COOP. i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

4. Acceptació subvenció de la Direcció General de Centres Públics del
Departament d'ensenyament de la Generalitat, curs 2010-11, per import de
205.160,€, per al funcionament de l'Escola Municipal de Música.
ANTECEDENTS DE FET
1. En anteriors exercicis, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha estat
aplicant una subvenció per al funcionament de l’Escola Municipal de Música, calculada a
partir d’un mòdul de 600€ per alumne i curs.
2. Des del Govern de la Generalitat va notificar que s’aplicaria una reducció d’aquest
mòdul, passant a 300€ per alumne durant el curs 2010-2011.
Amb data 20 de setembre de 2011, la Junta de Govern Local va aprovar el conveni
proposat segons la notificació del 22-7-11 del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat, es va acceptar l’import de la subvenció, 133.800,00€, i es va procedir a la
signatura del conveni.
3. Fruit de la negociació amb les entitats municipalistes, posteriorment es va aprovar un
increment de l’aportació, i el mòdul de subvenció ha passat de 300€ a 460€.Amb data 19
de setembre de 2011, registre d’entrada núm. 2011014349 del 29/07/11, el Servei de
Règim Econòmic de Centres Educatius de la Generalitat de Catalunya ens proposa la
formalització del conveni subvencional entre l’Administració de la Generalitat, per al
finançament de l’Escola de Música, curs 2010-2011, incorporant el canvi en el mòdul de
subvenció que passa de 300€ a 460€ per alumne i curs. Conseqüentment, l’import de la
subvenció passa de 133.800,00€ a 205.160,00€ .
Considerant l’informe de la tècnica d’educació de data 27 de setembre de 2011,
FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Modificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 20-9-11, deixant
sense efecte el conveni subscrit en la mateixa data.
Segon.- Aprovar el nou contingut del conveni annex, a subscriure entre l’Administració
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament
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de Sant Quirze del Vallès per al finançament de l’Escola de Música per al curs 20102011.
Tercer.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura d’aquest nou conveni i de la
documentació que se’n derivi.
Quart.- Acceptar la subvenció referida al curs 2010-2011 per import de 205.160,00€, tal
com es recull al conveni abans indicat.
Cinquè.- Incorporar a la partida 5102 3240 480 00 00 l’import de 205.160,00€ de
l’esmentada subvenció.
Sisè.- Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, a l’empresa NOUS
GRAVATS, SCCL i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

5. Acceptació de subvenció del Consell Comarcal del Vallès Occidental, referent al
servei d'atenció domiciliària en compliment de la LAPAD
ANTECEDENTS DE FET
Atès el contracte programa 2008-2011 del Departament d’ Acció Social i Ciutadania i el
Consell Comarcal del Vallès Occidental per a la coordinació, cooperació i col·laboració en
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, aprovat per
decret 103/08 de data 23 de juliol de 2008, i ratificat al ple ordinari del dia 9 d’ octubre de
2008;
Atès la Fitxa número 1 del contracte programa signada per l’ any 2009, on es determinen
els objectius, les accions a desenvolupar, els recursos a emprar i els sistemes d’
avaluació;
Atès les hores reconegudes de les justificacions al PRODEP per a l’ any 2009;
Atès l’informe emès per la Directora de l’ Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal
on s’aproven el pagament de les quantitats corresponents al finançament als
Ajuntaments;
Atès que la quantitat atorgada a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és de 26.249,57 €
Considerant l’ informe tècnic de data 19 de setembre de 2011.
Considerant l’informe d’intervenció (DR).
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
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•

per decret 103/08 de data 23 de juliol de 2008, i ratificat al ple ordinari del dia 9 d’
octubre de 2008.
Protocol Addicional per a l’ any 2010 al Contracte Programa on s’ hi detallen els
acords i les accions a desenvolupar.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la quantitat de 26.249,57 € que li correspon al municipi de Sant
Quirze del Vallès.
Segon .-

Notificar la present resolució al Consell comarcal del Vallès Occidental.

6. Aprovació d'assignació d'ajuts a projectes de cooperació promoguts per les
ONG's i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès exercici 2011
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local en sessió de data 7 de març de 2011, va aprovar les Bases
particulars reguladores de la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al
desenvolupament. Aquestes bases defineixen el conjunt de condicions i el procediment a
seguir per la sol·licitud, l’admissió i avaluació, la concessió, el pagament i la justificació
dels ajuts que atorgui l’Ajuntament per a projectes de cooperació al desenvolupament i
les campanyes de sensibilització promoguts per ONG i entitats solidàries de Sant Quirze
del Vallès.
2. D’acord amb la Base segona, de les esmentades Bases: podran sol·licitar els ajuts
previstos en aquestes bases qualsevol de les entitats i associacions sense ànim de lucre,
legalment constituïdes, inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions ciutadanes
sempre que es reflecteixi en els seus estatus i que tinguin entre els seus objectius la
realització d’activitats de cooperació i projectes orientats a la cooperació per al
desenvolupament integral dels països en vies de desenvolupament, el foment de la
solidaritat entre pobles o l’ajut humanitari en l’àmbit internacional.
3. Vist que el termini per presentar les sol·licituds per beneficiar-se d’aquest ajut va
finalitzar el passat dia 31 de març de 2011.
4. D’acord a la proposta tècnica de distribució i assignació de recursos feta per part de la
Regidoria de Cooperació al desenvolupament.
5. Vista l’acta de data 13 de juliol de 2011, de la Mesa de solidaritat en la que proposa a
la Junta de Govern Local, subvencionar a les entitats solidàries que van presentar els
projectes i que reunien els requisits establerts a les bases, per tal de procedir a la seva
aprovació i aplicació.
6. D’acord amb l’article 2.3 de les Bases particulars reguladores de la concessió d’ajuts a
projectes de cooperació al desenvolupament, i donat que la Fundació Benèfica Quetzal
no ha aportat la memòria de justificació dels projectes de cooperació subvencionats per
l’Ajuntament l’any 2010.

6/18

FONAMENTS DE DRET
-

-

Bases particulars reguladores de la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al
desenvolupament aprovades en sessió de Junta de Govern Local de 7 de març de
2011.
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.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .-

Aprovar la concessió de subvencions d’acord amb el següent detall:

7/18

ENTITAT

ACCIÓ
SOLIDÀRIA
VALLES

ASOCIACIÓN
COOPERACI
ÓN Y AYUDA

ATENEU DEL
MON

ONG
NUEVOS
PASOS

IMPORT
CONCEDIT

16.770,31 €

13.534,55 €

REGISTRE

DATA

PROJECTE

2011005112

Projecte
30/03/2011 CEM
2011

2011005113

David Rovira:
Quinzambougou

% SEGONS
IMPORT
SOL.LICITAT

ASSIGNACIÓ
AL PROJECTE

45%

7.609,03 €

30/03/2011 Projecte Bantamba 2011

30%

5.072,69 €

2011005109

30/03/2011 Projecte prou ablacions

24%

4.088,59 €

2011005099

30/03/2011

Projecte sanitari integral en
Yagma

100%

13.534,55 €

2011005175

Producció i processament
del sistema agro industrial
31/03/2011
orgànic per la producció de
canya de sucre de panel.la

58%

10.113,25 €

2011005176

Capacitació tècnica de
professionals Nepalesos,
31/03/2011 millora d'atenció sociosanitària, educativa infants
discapacitats del Nepal

42%

7.430,29 €

2011005194

Projecte "PROMESA" , de
millora de la intel·ligència
31/03/2011
en enes i nenes en risc a
Perú i Bolívia

34%

6.136,80 €

2011005193

Sostenibilitat
Menjador
infantil i construcció d'una
escola infantil per a nens i
31/03/2011
nenes de famílies en
situació
de
pobresa
extrema

66%

11.709,60 €

17.543,54 €

17.846,40 €

81.978,65

Segon.- Aprovar els documents comptables de disposició i obligació de despesa (DO),
dels projectes descrits en el punt primer, amb càrrec a la partida 5170 2320 4800000.
Tercer.- Deixar sense efecte la subvenció per als projectes de la Fundació Benèfica
Quetzal, presentats l’any 2011 que es detallen a continuació, fins l’aportació de la
memòria justificativa, per part de l’entitat esmentada:

FUNDACIÓ
QUETZAL

2011004811

25/03/2011

Protecció de les dones
marginades de Mekelle
mitjançant la creació de
plans de capacitat

67%

10.855,91 €

2011004810

25/03/2011

Manufacturant paraigües a
Kerala (India)

33%

5.427,95 €

16.283,86 €

Quart.- Notificar el present acord a les persones interessades.
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7. Declarar desistiment en expedient reclamació patrimonial instat per Clara
Valhondo Corona
ANTECEDENTS DE FET
El dia 2 de maig de 2011, la Sra. Clara Valhondo Corona, va formular reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys materials patits pel menor Juan Suarez Valhondo i
consistents en trencament d’una peça de roba. Aquests danys van ser presumptament
causats com a conseqüència d’una caiguda al carrer Clementina Arderiu pel mal estat i
deficient senyalització del carrer. Figura al registre general municipal amb el número
d’entrada 2011006755.
El dia 13 de maig de 2011, per mitjà de provisió de la secretària municipal es va requerir
l’esmena de les deficiències que presentava la sol·licitud. Aquest requeriment va ser
notificat a la reclamant en data 20 de juny de 2011.
En data 2 de juliol d’enguany, s’ha exhaurit el termini de deu dies hàbils atorgat pel
requeriment de referència sense que s’hagin esmenat les deficiències detectades per part
de la persona interessada.
FONAMENTS DE DRET
Aquest acte es dicta de conformitat amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Tenir per desistida la Sra. Clara Valhondo Corona, en la seva reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada el dia 2 de maig de 2011, que figura al registre
general municipal amb el número d’entrada 2011006755 i arxivar les actuacions.

8. Aprovació Conveni de Col·laboració amb l'Ajuntament de Sabadell pel projecte
del clúster d'alimentació i indústria auxiliar de la Conca del Ripoll
ANTECEDENTS DE FET
1. L’any 2007 es va subscriure un conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de Sabadell
per a l’execució del Projecte Pla Innovació de la Conca del Ripoll, el qual va permetre
lligar elements comuns com a ciutats amb la suficient massa crítica d’empreses del
sector alimentació i indústria auxiliar, per dissenyar una estratègia amb l’objectiu d’
incrementar la competitivat del territori en aquest sector.
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FONAMENTS DE DRET
- Llei 30/192, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el Conveni de col.laboració 2011 amb l’Ajuntament de Sabadell per a
l’execució del projecte Clúster d’alimentació i indústria auxiliar de la Conca del Ripoll
Segon .- Aprovar l’autorització, disposició o obligació de pagament de 2.500 Euros a
favor de l’Ajuntament de Sabadell com a aportació al projecte per part de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.

9. Aprovació del "Conveni de col·laboració entre el Consorci per l'Ocupació i la
Promoció Econòmica del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, per al desenvolupament de les Accions Integrades per l'Ocupació 2010 2011, en el marc del projecte Impuls-Treball"
ANTECEDENTS DE FET
Que des del Consorci per l’Ocupació, en coordinació amb les entitats del territori, va
elaborar una proposta d’accions a realitzar a la comarca, en el marc de la convocatòria
regulada per la Resolució TRE/2665/2010, de 30 de juliol, que inclou accions en les línies
de subvenció per Accions integrades per l’ocupació, que tenen per objectiu l’anàlisi,
planificació, millora de les qualificacions professionals i la incorporació de mesures
ocupacionals.
Que les accions han estat aprovades i que el Consorci ha realitzat la distribució de la
subvenció entre les diverses entitats, entre elles l’Ajuntament de Sant Quirze.
Que aquesta subvenció ha estat acceptada per aquest ajuntament el passat 21 de febrer
de 2011.
Que per tal de regular l’execució i el finançament de les accions s’ha de signar un conveni
de col·laboració entre les dues entitats.
FONAMENTS DE DRET
1. Resolució TRE/2665/2010, de 30 de juliol, per la que s’obre la convocatòria per a la
presentació de sol·licituds de concessió de subvencions per a la realització d’accions
per a l’ocupació amb entitats locals, dins el Projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011,
que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Aprovar el “Conveni de col·laboració entre el Consorci per l'Ocupació i la
Promoció Econòmica del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per al
desenvolupament de les Accions Integrades per l'Ocupació 2010 -2011, en el marc del
projecte Impuls-Treball”, que s’annexa a aquesta proposta.
Segon .-

Comunicar l’acord als interessats.

10. Aprovació reemborsament i renúncia a les quantitats no destinades a accions
de Plans d'Ocupació 2011
ANTECEDENTS DE FET
Que el Servei d’Ocupació de Catalunya atorga en data 3 de novembre de 2010
l’atorgament d’una subvenció 217.000,00 € per l’any 2011 per a realitzar accions per
l’ocupació d’acord amb l’Ordre TRE/2665/2010 de 30 de juliol, per la qual s’aproven les
bases reguladores i s’obre convocatòria per al 2010 -2011 per a la concessió de
subvencions per a la realització dels plans d’ocupació.
Que en dates 14 i 31 d’agost han finalitzat 6 projectes dels que s’ha de presentar la
justificació. En el moment de lliurar la justificació s’ha d’haver ingressat i renunciat a les
quantitats no destinades a l’acció.
Que degut a períodes en que els treballadors han estat de baixa o a petits desajustos en
la previsió de les retribucions, en la totalitat dels projectes no s’ha arribat a gastar allò que
es va sol·licitar.
Que donat que els SOC ha ingressat a l’inici dels projectes el 90% de la subvenció
atorgada, és necessari en dos dels projectes reemborsar la quantitat restant, ja que
l’ingressat sobrepassa el destinat a la contractació, i a quatre és necessari renunciar a la
quantitat que no hem gastat però que encara no han ingressat.

FONAMENTS DE DRET
1. Ordre TRE/2665/2010 de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores i
s’obre convocatòria per al 2010-2011 per a la concessió de subvencions per a la
realització dels plans d’ocupació.
2. Ordre TRE/395/2008 d'1 d'agost, per la qual s’estableix el règim de justificació
econòmica de les subvencions previstes en els programes de polítiques actives
d’ocupació que gestiona el Servei d'Ocupació de Catalunya.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Aprovar el pagament de les quantitats a reemborsar al SOC de les quantitats
no destinades a les accions i que s’indiquen a continuació:

Número Expedient

Atorgat

Ingressat

Gastat

Import a ingressar

2011Y1G330443/16

13.931,40

12.538,26 11.310,97

1.227,29

2011Y1G330443/17

28.087,50

25.278,75 23.367,97

1.910,97

Segon .- Aprovar la renúncia de les quantitats no destinades a les accions que
s’indiquen a continuació, però que encara no han estat ingressades:
Número Expedient

Tercer.-

Atorgat

Ingressat

Gastat

Imports a renunciar

2011Y1G330443/10

29.211,00

26.289,90 28.019,23

1.191,77

2011Y1G330443/13

34.828,50

31.345,65 32.807,35

2.021,15

2011Y1G330443/14

6.965,70

2011Y1G330443/15

28.087,50

6.269,13

6.485,90

479,80

25.278,75 27.171,42

916,08

Comunicar aquest acord als interessats.

11. Llicència d'obra major número OMA2011/000032 per a la construcció d'una
piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 18 d'agost de 2011, el senyor Francisco Vña Martinez en representació de
NOVOVIMAR TECNIC SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
llicència urbanística ( N.RGE. 2011012437) per a la construcció d'una piscina
emplaçada al carrer Barcelona, núm. 90-92, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 19 de setembre 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 següents:
-

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 351,59 euros.
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.

3. Considerant l’informe jurídic de data 20/09/2011.
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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 OMA2011/000032 a NOVOVIMAR TECNIC
SL per a Construcció d'una piscina emplaçada al C BARCELONA, 90 – 92, 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:
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Número liquidació

Concepte

Import

201139228 / 0

Concessió de Plaques i patents

201139229 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

627,20 €

201139230 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Setè .-

11,83 €

Notificar el present acord als interessats.

12. Llicència d'obra major. Número OMA2011/000031 per a la reparació dels
fonaments
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 12 d'agost de 2011, JULIO BOSCH RIBAS ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011012385) per a la reparació dels
fonaments d’un habitatge unifamiliar emplaçat al carrer Espigol, 13 PB, d’aquest
municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 19 de setembre de
2011 del qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica
d’aplicació, amb les condicions fixades següents:
-

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 150,00 euros.
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.

-

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 660,00 €.,
a retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.

3. Considerant l’informe jurídic de data 20 de setembre 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.
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- 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 OMA2011/000031 a JULIO BOSCH RIBAS
per a la reparació dels fonaments d’una casa unifamiliar emplaçada al C ESPIGOL, 13
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

Import

201139225 / 0

Concessió de Plaques i patents

201139226 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

378,33 €

201139227 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Setè .-

11,83 €

Notificar el present acord als interessats.

13. Llicència d'obra major . Núm. expedient OMA2011/33, per a la realització d'una
canal soterrada per pas d'instal·lació en nau industrial
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ANTECEDENTS DE FET
1. En data 27 de juliol de 2011, CUBIGEL COMPRESSORS SA ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011011826) per
a Llicència d'obra major per a la realització d'una canal soterrada per pas d'instal·lació
en nau industrial emplaçada al carrer Antoni Forrellad, núm. 2, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 23 de setembre 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 següents:
-

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 637,90 euros.
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.

-

Consta expedient de protecció de la legalitat urbanística, DU2011/000023, a
CUBIGEL COMPRESSORS, SA., com a conseqüència de I’inici d’aquestes obres
sense la preceptiva llicència municipal.

-

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

3. Considerant l’informe jurídic de data 23 de setembre 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.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2011/000033 a CUBIGEL
COMPRESSORS SA per a Llicència d'obra major per a la realització d'una canal
soterrada per pas d'instal·lació en nau industrial emplaçada al carrer ANTONI
FORRELLAD, núm. 2, 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
201139244 / 0
Setè .-

Concepte
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Import
1178,99 €

Notificar el present acord als interessats.

14. Aprovació del projecte per l'ampliació de nínxols al cementiri municipal
ANTECEDENTS DE FET
1. Davant la necessitat detectada de la manca de nínxols al cementiri municipal i amb
l’objecte de construir 3 nus blocs de 112 nínxols per tal de cobrir la previsió
d’enterraments dels propers anys, l’arquitecte municipal Francesc Fortuny Agramunt
ha redactat el projecte d’ampliació de nínxols al cementiri.
FONAMENTS DE DRET
-

-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, amb la
incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar inicialment el projecte d’ampliació de nínxols al cementiri redactat per
l’arquitecte municipal Francesc Fortuny Agramunt, representant un pressupost total de
contracte de 110.892,82 € amb l’IVA inclòs.
Segon .- Exposar l’acord i el projecte mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província
(BOP) i al taulell d’anuncis municipal per un termini de 30 dies per tal de que els
interessats puguin presentar les al·legacions que considerin adients.
Tercer .- Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si no s’efectuen
al·legacions durant la informació pública.

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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