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

ACTA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:
Aixecament:

2011000017
Ordinària
20 de setembre de 2011
12:15
12:35

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Jordi Vidal Perez
Antoni Rebolleda Calendario
Jaume Cols Petit
Edelmiro Balboa Blanco
Josep Antoni Delgado Rivera

CIU
CIU
PSC-PM
PP
CIU
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
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.

ADNSQ-03a
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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 actes
S’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió ordinària de 19 de juliol
de 2011 i sessió ordinària de 7 de setembre de 2011.
2. Acceptació subvenció de la Direcció General de Centres Públics del
Departament d'Ensenyament de la Generalitat, curs 2010-11, per import de
133.800€, per al funcionament de l'Escola Municipal de Música.
ANTECEDENTS DE FET
1. Amb data 30 de desembre de 2003 el Ple de l’Ajuntament va adjudicar el contracte de
concessió administrativa per a la gestió indirecta dels serveis d’Escola Municipal de
Música, a l’empresa NOUS GRAVATS SCCL, el qual es va signar el 8 de gener de 2004,
desplegant-hi efectes des d’aquesta data.
2. D’acord amb la clàusula tercera del contracte, aquest ha estat prorrogat tres vegades:
per 2 anys (2007-2008) el 28 de desembre de 2006, per 2 anys més (2009-2010) el 30 de
desembre de 2008 i pels dos darrers anys (2011-2012) el 27 de desembre de 2010.
3. Amb data 18 d’octubre de 2010 es va presentar una sol·licitud de subvenció al
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment de les
despeses de l’Escola Municipal de Música de Sant Quirze del Vallès, per al curs 20102011.
4. Amb data 22 de juliol de 2011, registre d’entrada núm. 2011011949 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,
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament, per al finançament de l’Escola
de Música per al curs 2010-2011.
5. Tal com queda recollit a la clàusula tercera del conveni, aquest ha d’estar aprovat per
l’òrgan competent de la corporació local, procedint a la seva signatura.
6. Les clàusules primera i segona de l’esmentat conveni expressen que la subvenció que
s’atorga a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a les despeses de funcionament i
les despeses de personal docent de l’Escola de Música per al curs 2010-2011 és de
133.800 €., amb possibilitat de ser ampliat aquest import un cop aprovat el pressupost de
la Generalitat de Catalunya per a l’any 2011.
7. Un cop signat el conveni, amb la tramesa del document d’acceptació de la subvenció i
la certificació dels costos del funcionament del servei corresponent al curs 2010-2011, el
Departament d’Ensenyament tramitarà el pagament de la subvenció abans indicada.
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FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
1. 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 de Música per al curs 2010-2011.
2. Facultar a l’alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni i de la documentació que
se’n derivi.
3. Acceptar la subvenció referida al curs 2010-2011 per import de 133.800,00€, tal com
es recull al conveni abans indicat.
4. Incorporar a la partida 5102 3240 480 00 00 l’import de 133.800,00€ de l’esmentada
subvenció.
5. Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, a l’empresa NOUS GRAVATS,
SCCL i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

3. Llicència d'obra major. Núm. Exp. OMA2011/000019 per l'ampliació d'un
habitatge unifamiliar adossat
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 21 d'abril de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011006195) per l’ampliació d'un
habitatge unifamiliar adossat, emplaçat al carrer dades protegides, núm. 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 fixades a l’informe tècnic.
3. Considerant l’informe jurídic de data 14/09/2011.
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.
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- 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 OMA2011/000019 a dades protegides
per l’ampliació d'un habitatge unifamiliar adossat, emplaçat al carrer 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

201139080 / 0

Concessió de Plaques i patents

201139081 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

556,00 €

201139082 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Setè .-

11,83 €

Notificar el present acord als interessats.
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4. Recepció de les obres d'urbanització Fase 1 de l'espai comprès entre els
carrers Pep Ventura, Terranova i l'avinguda del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 27 de juny de 2011 la direcció facultativa de l’obra va emetre certificat final
d’obra fent constar que les obres es troben totalment acabades i en condicions de
posar-les en servei, i per tant, es pot efectuar la seva recepció.
2. En data 28 de juny de 2011 es va signar l’acta de recepció de l’obra d’urbanització de
l’espai comprès entre els carrers Pep Ventura, Terranova i l’Avinguda del Vallès ( Fase
1) executades per l’empresa adjudicatària del contracte administratiu
CONSTRUCCIONES FEU, SA amb NIF: A08268955.
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.
Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic.
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, amb la incorporació de les modificacions introduïdes pel Decret Llei
1/2007, de 16 d’octubre, de Mesures Urgents en Matèria Urbanística.
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.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la recepció de les obres d’urbanització de l’espai comprès entre els
carrers Pep Ventura, carrer Terranova i avinguda del Vallès ( Fase 1) realitzades per
l’empresa CONSTRUCCIONES FEU, SA amb NIF: A08268955.
Segon .-

Notificar el present acord als interessats.

5. Recepció de les obres d'urbanització Fase 2 de l'espai comprès entre els
carrers Pep Ventura, Terranova i l'avinguda del Vallès
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ANTECEDENTS DE FET
1. En data 27 de juny de 2011 la direcció facultativa de l’obra va emetre certificat final
d’obra fent constar que les obres es troben totalment acabades i en condicions de
posar-les en servei, i per tant, es pot efectuar la seva recepció.
2. En data 28 de juny de 2011 es va signar l’acta de recepció de l’obra d’urbanització de
l’espai comprès entre els carrers Pep Ventura, Terranova i l’Avinguda del Vallès ( Fase
2) executades per l’empresa adjudicatària del contracte administratiu
CONSTRUCCIONES FEU, SA amb NIF: A08268955.
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.
Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic.
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, amb la incorporació de les modificacions introduïdes pel Decret Llei
1/2007, de 16 d’octubre, de Mesures Urgents en Matèria Urbanística.
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.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la recepció de les obres d’urbanització de l’espai comprès entre els
carrers Pep Ventura, carrer Terranova i avinguda del Vallès ( Fase 2) realitzades per
l’empresa CONSTRUCCIONES FEU, SA amb NIF: A08268955.
Segon .-

Notificar el present acord als interessats.

6. Exp. 05/03 .Finalització procediment de transmissió de la llicència ambiental
d'una activitat dedicada a taller de polits i recobriments de superfícies
metàl·liques emplaçada al c/. Moianès 9B. Arxiu

ANTECEDENTS DE FET
En data 13 de gener de 2003 el Sr. dades protegides, va sol·licitar a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès canvi de titularitat a favor de ACABATS MOIANÈS, S.L de la
llicència ambiental atorgada a ACABADOS DE SUPERFÍCIES METÁLICAS GUEMAR,
S.L. per resolució de l’expedient 73/02 (N. RGE.:2003000509). L’activitat estava
emplaçada al carrer Moianès, 9 B.
En data 30 d’abril de 2008, dades protegides, en representació de SOLANUM
ASSISTANCE, S.L. va demanar poder accedir als expedients oberts per ACABATS

6/7

MOIANÉS S.L. per, segons manifesta, “poder avaluar la documentació presentada i
completar-la adequadament per a finalitzar els tràmits necessaris per a realitzar
l’adequació”.
Considerant l’informe jurídic favorable de data 8 de juliol de 2011.
FONAMENTS DE DRET
Atès el temps transcorregut, sense que ni ACABADOS DE SUPERFÍCIES METÁLICAS
GUEMAR, S.L., ni ACABATS MOIANÈS, S.L., hagin donat compliment dels condicionants
de la llicència ambiental, en el cas del primer, ni en el cas del segon ha tornat a
manifestar cap interès i atès l’acord de Junta de Govern Local de 4 d’abril de 2011,
procedeix entendre finalitzat per desistiment el procediment i correspon procedir a l’arxiu
de les actuacions.
De conformitat amb els articles 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, i atès el cartipàs municipal vigent aprovat per Decret número
2011001514, de 20 de juny de 2011.
DISPOSICIÓ
El tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, proposa a Junta
de Govern Local que, actuant per delegació de l’alcaldessa, de conformitat amb el
cartipàs vigent, adopti l’acord següent:
Primer.- Declarar la finalització del procediment de transmissió de llicència municipal
ambiental d’una activitat dedicada a taller de polits i recobriments de superfícies
metàl·liques emplaçada al carrer Moianès 9B, demanada per ACABATS MOIANÈS S.L.,
mitjançant escrit registrat d’entrada el dia 13 de gener de 2003.
Segon.- Procedir a l’arxiu del procediment.
Tercer.- Notificar el presents acord a ACABATS MOIANÈS S.L. i a SOLANUM
ASSISTANCE,S.L.

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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