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:

2011000023
Extraordinària urgent
24 de novembre de 2011
17:00
17:15

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Antoni Rebolleda Calendario
Edelmiro Balboa Blanco
Josep Antoni Delgado Rivera

CIU
PSC-PM
CIU
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Jordi Vidal Perez
Jaume Cols Petit

CIU
PP

PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARI
Joan Cabré Gascón.
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. Acceptació subvenció per un import de 64.659,35 Euros atorgada per la
Diputació de Barcelona mitjançant el programa de crèdit local
ANTECEDENTS DE FET
Atès que l’Ajuntament va sol·licitar en data vint-i-sis d’octubre de 2011 un préstec al
Programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona per import de 350.000euros
(TRES-CENTS CINQUANTA MIL EUROS).
Vista la notificació sobre l’acord pres per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
en sessió celebrada el dia vint-i-quatre de novembre de 2011 on s’acordava subvenir en
euros el préstec sol·licitat per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per finançar el
programa d’inversions.
Atès que es requereix per a la seva tramitació l’acceptació de la subvenció concedida per
la Diputació de Barcelona per subsidiar el tipus d’interès del préstec sol·licitat prèviament i
que atorgarà Catalunya Banc, S.A.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona d’import
64.659,35 (SEIXANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB
TRENTA-CINC CÈNTIMS) euros, amb la finalitat de subsidiar el tipus d’interès del
préstec sol·licitat.
Segon .- Acceptar el text, annexat aquest expedient, del conveni a subscriure entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, regulador del subsidi del
préstec sol·licitat a Catalunya Banc, S.A. amb càrrec al Programa de crèdit local.
Tercer .- Trametre l’acord d’acceptació de la subvenció així com una còpia diligenciada
d’acceptació del text del conveni de la subvenció al Servei de Programació de la
Diputació de Barcelona.

2. Modificació de la titularitat de deutes per segregació i transmissió de la finca
dades protegides afectada per les quotes d'urbanització del Pla Parcial dades
protegides.
ANTECEDENTS DE FET
La senyora dades protegides va procedir mitjançant escriptura notarial de 16 de
novembre de 2006 a la segregació de 3.352 metres quadrats de la finca dades
protegides afecta a les quotes urbanístiques del Pla Parcial dades protegides, inscrita
en el Registre de la Propietat número dades protegides de Sabadell, volum dades
protegides de l'arxiu, llibre dades protegides de Sant Quirze del Vallès, foli
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dades protegides, número dades protegides, inscripció dades protegides, amb
REFERÈNCIA CADASTRAL: dades protegides.
Posteriorment la transmissió d’aquesta part segregada de la finca dades protegides del
Pla Parcial dades protegides va ser formalitzada en escriptura notarial de 24 de
setembre de 2007 en favor de la societat GRUPO INTERMEISA PROMOCIO I
CONTRUCCIO IMMOBILIARIA 3000 S.L.
Paral·lelament l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, actuant per
delegació de l’Ajuntament, ha tramitat l’expedient administratiu de constrenyiment
número T/06-098193/100 contra dades protegides, amb NIF. dades protegides, per
l’impagament de les quotes urbanístiques provisionals números dos a quatre afectes a
la finca de referència.

FONAMENTS DE DRET
L’article 59 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic exigeix que les notificacions de les
resolucions i actes administratius es facin per qualsevol mitjà que permeti tenir constància
de la recepció per l’interessat o el seu representant, requisit incomplert en aquest
expedient.
Considerant que els articles 105.2 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i 220 de la Llei
General Tributària – malgrat les quotes urbanístiques no siguin pròpiament un tribut –
contemplen la possibilitat de que l’òrgan que dicta els actes pugui rectificar d’ofici o a
instància dels interessats els errors materials, aritmètics o de fet existents als seus actes i
vist també l’informe de la Intervenció.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Anul·lar les següents liquidacions de les quotes urbanístiques
provisionals corresponents a la parcel·la dades protegides (finca número dades
protegides del Registre de la Propietat dades protegides de Sabadell) pel projecte de
reparcel·lació del Pla Parcial de dades protegides, girades a nom de la Sra. dades
protegides
Quota nº 5: dades protegides euros.
Quota nº 6: dades protegides euros.
Segon.- Emetre les noves liquidacions de les quotes urbanístiques provisionals
cinquena i sisena corresponents a la parcel·la dades protegides (finca número dades
protegides del Registre de la Propietat dades protegides de Sabadell) en aquestes
termes:
Quotes 5 i 6 CECU número dades protegides a nom de dades protegides:
57.796,06 euros.
Quotes 5 i 6 CECU número dades protegides a nom de GRUPO
PROMOCIO I CONTRUCCIO IMMOBILIARIA 3000 S.L.: 30.590,44 euros.
INTERMEISA

3/4

Tercer.- Notificar aquest acord a les parts interessades.

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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