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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. Els assumptes sobrevinguts s’han inclòs a l’ordre del dia
també per acord unànime dels membres presents.

1. Aprovació actes
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 15 de novembre de
2011.
2. Devolució subvenció per la redacció del mapa d'instal·lacions i equipaments
esportius del Consell Català de l'Esport
ANTECEDENTS DE FET
1. Amb data 24/10/11 núm. registre d’entrada 2011015929 el Consell Català de l’Esport
ens ha notificat la resolució per la qual es revoca la subvenció que va ser atorgada a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per la redacció de mapes d’instal·lacions i
equipaments esportius i es requereix la devolució de l’import de 1.543,00€ ja abonats,
més 145,21€ en concepte d’interessos de demora.
2. D’acord amb l’informe del coordinador d’Esports de data 25 d’octubre de 2011.
FONAMENTS DE DRET
-

-

Llei 38/2003 General de Subvencions
Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, modificada per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local.
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i article 53 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.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la devolució de l’import de 1.688,21€ corresponent a la quantitat que
va ser abonada com a part de la subvenció per a la redacció del mapa d’instal·lacions i
equipaments esportius del municipi (MIEM) per al període 2008-2010, més els interessos
legals, a la Generalitat de Catalunya, Consell Català de l’Esport.
Segon .-

Comunicar el present acord als interessats.

3. Llicència d'obra major. Exp. Núm. OMA2011/000033. Llicència d'obra major per
a la realització d'una canal soterrada per pas d'instal·lació en nau industrial
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
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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. Realitzant el pagament de les
liquidacions número 201131980 en concepte de taxa per l’expedició de llicència
urbanística per obra menor amb documentació tècnica i la liquidació número
201131984 en concepte de concessió de plaques i patents.
2. Una vegada revisada la documentació aportada per part dels serveis tècnic de l’Àrea
de Territori, es va estimar que l’obra era major.
3. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 4 d’octubre de
2011, es va acordar atorgar la llicència d’obres majors OMA2011/000033 a l’empresa
CUBIGEL COMPRESSORS, SA.
4. Segons l’ordenança fiscal de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme la quota derivada de la llicència d’obra major
correspon a l’1,7% del pressupost de l’obra amb una quota mínima de 500,74 €. En
aquest cas la taxa seria per import de 501,07€, donat que l’empresa CUBIGEL
COMPRESORS, SA va realitzar el pagament de la taxa per l’expedició de llicència
urbanística per obra menor per import de 244,13 €, cal realitzar una liquidació
complementària per import de 256,93 €.
FONAMENTS DE DRET
Ordenança fiscal de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en
matèria d’urbanisme per l’any 2011.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la liquidació complementària número 201140293 per import de
256,61 € a nom de CUBIGEL COMPRESSORS, SA derivada de l’atorgament de la
llicència d’obra major, amb número d’expedient OMA211/000033 per a la realització d'una
canal soterrada per pas d'instal·lació en nau industrial emplaçada al carrer Antoni
Forrellad, número 2, d’aquest municipi.
Segon .-

Notificar el present acord a l’interessat.

4. Llicència d'obra major. OMA2011/000034 per a la construcció d'un garatge en
habitatge unifamiliar adossat
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 28 de setembre de 2011, dades protegides ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011014633) per
a la construcció d'un garatge en habitatge unifamiliar adossat, emplaçat al carrer
dades protegides, número dades protegides, d’aquest municipi.
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2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 14 de novembre 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:
a) 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 515,00 €., a
retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.
b) 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.
c) 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.
d) 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.
e) S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la
sol·licitud de llicència de gual i demanar el corresponent permís abans de la
llicencia d’ús.
f)

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

3. Considerant l’informe jurídic de data 17 de novembre 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.
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- 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'un garatge en habitatge unifamiliar adossat a C 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

201140818 / 0

Concessió de Plaques i patents

201140819 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

701,44 €

201140820 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Setè .-

11,83 €

Notificar el present acord als interessats.

5. Llicència d'obra major. Exp. OMA2011/07 per a la construcció de centre
d'autorentat de cotxes
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 25 de febrer de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE.
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2011003403) per a la construcció de centre d'autorentat de cotxes, emplaçat al
carrer dades protegidescantonada amb dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 01/04/2011del 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:
-

Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics
afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està
situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 4.900,00 €., a
retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals. Caldrà preveure les
instal·lacions 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. Totes les canalitzacions aèries que passin per davant de la façana
hauran d’anar soterrades d’acord amb els projectes tècnics de les respectives
companyies

-

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 9.002,07 €.

-

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.

-

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.

-

S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la
sol·licitud de llicència de gual i demanar 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 24/11/2011.
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 a dades protegides per a la
construcció de centre d'autorentat de cotxes a C dades protegides cantonada amb el
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

Concepte

201140859 / 0

Concessió de Plaques i patents

201140860 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Import
11,83 €
2416,03 €
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201140861 / 0
Setè .-

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

1026,81 €

Notificar el present acord als interessats.

6. Acceptació de la participació al Fons de Cooperació Local de Catalunya de 2010
i distribució de l'assignació supramunicipal.
ANTECEDENTS DE FET
El 16 de març de 2010, per mitjà de Resolució GAP/730/2010 es va aprovar la distribució
als municipis de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de
Cooperació Local de Catalunya per a l’any 2010.
D’acord amb el que disposa la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos de la
Generalitat per al 2010, la participació inclou dos capítols: un de lliure disposició i un
capítol per a la prestació supramunicipal de serveis. L’assignació que correspon al primer
capítol va ser de 336.841,67 euros i la segona de 26.183,55 euros.
La distribució dels fons del segon capítol, l’ha d’aprovar l’Ajuntament per mitjà d’acord de
la Junta de Govern Local.
Atès que dins dels possibles destinataris de la participació supramunicipal es troben el
Consell Comarcal i els consorcis.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 25/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per al 2010.

-

Resolució GAP/730/2010, 16 de març de 2010, per la qual es va aprovar la
distribució als municipis dels Fons de Cooperació Local de Catalunya per a l’any
2010.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Acceptar la participació municipal de lliure disposició al Fons de Cooperació
Local de Catalunya de 2010 per 336.841,67 euros.
Segon. Distribuir els 26.183,55 euros de la part supramunicipal del Fons d’aquesta forma:
O.Reconeguda

Data pagament

Consorci LOCALRET

2.000,00

15.04.2010

Consorci Turisme Vallès Occidental

2.500,00

30.07.2010

Consorci Normalitzacio Lingüística

18.000,00

14.04.2011

183,55

10.09.2010

Consorci Riu Besós
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Consorci d'Ocupació i Promoció Econòmica

1.000,00

09.03.2010

Consorci Residus Vallès Occidental

2.500,00

14.04.2010

Total

26.183,55

Tercer. Comunicar l’acord a la Direcció General d’Administració Local.

7. Aprovació del compte de liquidació definitiu de les quotes urbanístiques per al
finançament de la reparcel·lació i urbanització de la UA 7 de Can Tuset
ANTECEDENTS DE FET
I Actuacions preparatòries
Primer.- La Comissió de Govern de u d’octubre de 2002 va aprovar definitivament el
projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació nº 7 de Can Tuset, amb el corresponent
compte de liquidació provisional de les quotes que havien de finançar les obres.
Posteriorment, la Comissió de Govern de nou de desembre de 2004 va aprovar
definitivament el projecte d’urbanització dels carrers afectats per aquesta reparcel·lació,
amb un pressupost de 454.305,08 euros IVA inclòs.
Segon.- La Junta de Govern Local de 25 d’abril de 2005 va aprovar la modificació del
compte de liquidació provisional de la reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 7 de Can
Tuset, fixant les seves despeses en 649.911,00 euros IVA inclòs.
Tercer.- La pròpia Junta de Govern Local de 29 de juny de 2009 va aprovar la divisió
d’aquestes obres d’urbanització en tres fases:
- Fase 1. Espais exteriors de la plaça: pressupost de 187.503,89 € IVA inclòs.
- Fase 2. Espais interiors de la plaça: pressupost de 212.933,23 € IVA inclòs.
- Fase 3. Obres d’accessos: pressupost de 53.867,96 € IVA inclòs.
Total: 454.305,08 euros IVA inclòs.
Tanmateix el coeficient de repartiment entre els propietaris resultava distribuït així:
-

COMU Sant Quirze del Vallès S.L.: 56,89 per cent.
PROINVER 77 S.L.:
43,11 per cent.

II Liquidació de quotes
Primer.- Mitjançant el decret 162TP/2009, de 29 de juny, es va liquidar una primera quota
urbanística als propietaris afectats per import de 53.867,96 € IVA inclòs, pels
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treballs de construcció dels accessos per a vianants d’aquesta Unitat d’Actuació 7
corresponents a la seva tercera fase, obra adjudicada i realitzada per Construccions
ABOLAFIO S.L.
Aquestes liquidacions provisionals números 200931059 i 200931059 van girar-se com
segueix:
Quota inicial amb IVA inclòs

TOTAL

COMU
S.Quirze del Vallès S.L

PROINVER 77 SL

Obres accessos

53.867,96

30.645,48

23.222,48

Total

53.867,96

30.645,48

23.222,48

Segon.- Posteriorment, la Junta de Govern Local de 15 de febrer de 2010 va modificar
els pressupostos de les dues primeres fases a la vista dels nous amidaments, aprovant
les següents previsions:
- Fase 1. Espais exteriors de la plaça: pressupost de 171.392,47 € IVA inclòs.
- Fase 2. Espais interiors de la plaça: pressupost de 231.515,46 € IVA inclòs.
Malgrat el petit increment respecte els pressupostos aprovats el 29 de juny de 2009, el
global de l’actuació no superava les despeses d’urbanització previstes en 649.911,00 €
IVA inclòs.

Tercer.- Amb el decret 2010001617 de Territori de 9 de juliol de 2010 es va procedir a
liquidar les quotes provisionals de la urbanització de les fases 1 i 2 de la UA 7 per import
de 402.907,93 € (IVA del 18 per cent inclòs), segons aquest repartiment entre els
propietaris:
COMU
S.Quirze del Vallès S.L
Fase 1
Fase 2

131.709,15
97.505,18

PROINVER 77 SL
Liquid.
201031360
201031361

229.214,32

Liquid.
99.806,31
73.887,29
173.693,61

201031359
201031362

231.515,46
171.392,47
402.907,93

El 18 d’agost de 2010, la mercantil PROINVER-77 SL va recórrer en reposició aquesta
liquidació, al·legant la realització amb mitjans propis d’unes obres afectes a la
urbanització d’aquest àmbit que s’haurien de considerar a la liquidació definitiva de les
quotes i manifestant defectes de forma en la notificació d’alguns acords administratius
d’aquest procediment.
Per tal de resoldre aquestes al·legacions, la Intervenció va demanar informe tècnic el 20
d’octubre de 2010.

III Proposta de liquidació definitiva de quotes
Finalment s’ha incorporat a l’expedient informe de 14 d’octubre de 2011 del Cap d’Àrea
de Territori explicatiu dels diferents costos vinculats a l’actuació urbanística de referència,
quin resum amb IVA inclòs és aquest:
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Liquidació definitiva amb IVA inclòs

TOTAL

COMU
S.Quirze del Vallès S.L

PROINVER 77 SL

Obres executades per ABOLAFIO S.L.(Fase 3)

53.867,96

30.645,48

23.222,48

Obres executades per PROINVER

55.594,99

31.627,99

23.967,00

Obres executades per COMU

21.233,64

12.079,82

9.153,82

Desepeses diverses

38.514,33

21.910,80

16.603,53

Obres executades per Construcciones FEU (Fases 1 i 2)

403.826,07

229.736,65

174.089,42

Total

573.036,99

326.000,74

247.036,25

FONAMENTS DE DRET
L’article 162.1 del Reglament de Gestió Urbanística estableix que la liquidació definitiva
de la reparcel·lació tindrà lloc quan conclogui l’obra i es produeixi la seva recepció per
l’Administració actuant, requisit complert per acord de la Junta de Govern Local de 20 de
setembre de 2011.
El punt 3 d’aquest article preveu que la liquidació definitiva tingui en compte totes les
despeses derivades de l’execució del planejament, incloent el cost efectiu de les obres
urbanitzadores i les errades i omissions que haguessin pogut afectar el compte de
liquidació provisional. Es deixa constància de que no s’han repercutit a les quotes la
indemnització que es va satisfer a ADEC Factor Building S.A. per la resolució del
contracte d’obres que se li va adjudicar inicialment.
Tanmateix, el darrer punt d’aquest propi article 162 especifica que la liquidació definitiva
dona lloc a la liquidació de les corresponents quotes i s’ha de sotmetre a la mateixa
tramitació que el projecte de reparcel·lació, amb audiència de les persones interessades
però sense necessitat d’informació pública.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Únic.- Aprovar el compte de liquidació definitiu per la reparcel·lació i urbanització de la
UA 7 de Can Tuset per import de 573.036,99 euros segons aquest desglossament:
Liquidació definitiva amb IVA inclòs

TOTAL

COMU
S.Quirze del Vallès S.L

PROINVER 77 SL

Obres executades per ABOLAFIO S.L.(Fase 3)

53.867,96

30.645,48

23.222,48

Obres executades per PROINVER

55.594,99

31.627,99

23.967,00

Obres executades per COMU

21.233,64

12.079,82

9.153,82

Desepeses diverses

38.514,33

21.910,80

16.603,53

Obres executades per Construcciones FEU (Fases 1 i 2)

403.826,07

229.736,65

174.089,42

Total

573.036,99

326.000,74

247.036,25
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8. Aprovació expedient de contractació i inici de la licitació per a l'adjudicació del
contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions contraincendis,
l'enllumenat d'emergència i els sistemes de seguretat contra intrusió als edificis
i equipaments municipals.
ANTECEDENTS DE FET
D’acord amb l’expedient instruït per a l’adjudicació del contracte del servei de
manteniment de les instal·lacions contraincendis, enllumenat d'emergència i sistemes de
seguretat contra intrusió dels equipaments municipal de Sant Quirze del Vallès, que
inclou:
- informe dels serveis tècnics de l'Àrea de Via Pública, Transports i Serveis Urbans,
on s'acredita la necessitat, l'oportunitat i la conveniència de fer aquest nou
contracte.
- plecs de clàusules administratives i tècniques particulars reguladores de
l’adjudicació del contracte del servei de manteniment de les instal·lacions
contraincendis, enllumenat d'emergència i sistemes de seguretat contra intrusió
dels equipaments municipal de Sant Quirze del Vallès.
- documents comptables de les propostes de despesa amb la fiscalització
d'Intervenció.
- informes preceptius de la Secretaria i la Intervenció generals.

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 les lleis 34/2010, de 5 d’agost i 2/2011, de 4 de març, 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 manteniment de les
instal·lacions contraincendis, enllumenat d’emergència i sistemes de seguretat contra
intrusió els edificis i equipaments municipals, contractació que es regeix per les
condicions definides al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
prescripcions tècniques que s’aproven en aquest acte, i que tindrà una durada de dos
anys, amb possibilitat de dues pòrrogues, cadascuna de les quals tindrà una durada
màxima 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’edictes municipal.
Tercer.- Comprometre el crèdit pressupostari necessari per a l’execució del contracte,
mitjançant l’aprovació dels documents comptables d’autorització futura de la despesa per
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als exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015, per un import, per a cada anualitat, de 22.420,00€
(IVA inclòs) i amb càrrec a la partida pressupostària 2201 1320 2270100 Seguretat
d’edificis.
Quart.- Notificar la present resolució al Servei d’Economia i Finances.

9. Assumptes sobrevinguts

9.1.

Aprovació de la memòria valorada per les actuacions de millora al Parc
Can Feliu altres actuacions

ANTECEDENTS DE FET
1. Davant la necessitat detectada de millora dels accessos i paviments de l’entorn del
Parc Can Feliu, d’aquest municipi. Per tal de millorar concretament l’accés des de la
Plaça del Sot, que també forma part de l’esmentat parc amb la finalitat d’eliminar el
paviment de terra impracticable en cas de pluja, l’accés des de l’àmbit de la Masia Can
Feliu i part posterior de la biblioteca municipal amb la finalitat d’eliminar els dipòsits de
terres arrossegades en cas de pluja així com la millora dels paviments del propi Parc,
els serveis tècnics de l’Àrea de Territori han elaborat la memòria valorada per aquesta
actuació.
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.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la memòria valorada per a les actuacions de millora al Parc Can Feliu
i altres actuacions, redactat pel Cap d’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, Jordi
Huguet i Farré amb número de col·legiat 28011/9, representat un cost total de les
actuacions de 41857,58 euros amb l’IVA del 18% inclòs.

9.2.

Aprovació de la memòria valorada per a l'adequació de la urbanització
per dues escoles bressols municipals
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ANTECEDENTS DE FET
1. En data 1 de febrer de 2010, mitjançant decret número 20100000107 es va acordar
incoar l’expedient per a la construcció i posada en funcionament de 2 llars d’infants,
una al nucli de Les Fonts i una altra a el Castellet, aprovats els projectes en resolució
de 8 de juny de 2009 per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.
2. Davant la necessitat de l’adequació de la urbanització d’ambdues parcel·les per poder
iniciar les obres de construcció, els Serveis tècnics de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Habitatge han elaborat la memòria valorada per a l’adequació de la urbanització per
les dues escoles bressols municipals emplaçades una al carrer Font d’en Macià i l’altre
al passeig del Ferrocarril,d’aquest municipi.
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 mesurers per a la modernització del govern local.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la memòria valorada per a l’adequació de la urbanització per dues
escoles bressols municipals emplaçades una al carrer de la Font d’en Macià i una al
passeig del Ferrocarril, d’aquest municipi, redactada pel Cap de l’Àrea de Territori,
Sostenibilitat i Habitatge, Jordi Huguet i Farré amb número de col·legiat 28.011/9,
representant un pressupost total del ‘actuació de 52.901,00 euros, amb l’IVA del 18%
inclòs.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Núria Mompel Tusell, 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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