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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 acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 17 d’abril de 2012.
2. Aprovació de procediments validats per la Comissió de Gestió Informativa i
Tramitació Municipal (CGITM)
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar els procediments municipals, junt amb la seva documentació
degudament complementada i validada pels membres de la Comissió de Gestió
Informativa i Tramitació Municipal (CGITM), que es detallen a continuació:
Territori, Sostenibilitat i Habitatge
C3X021 Llicència d’obres menors per a parcel·lació o divisió en règim de propietat
horitzontal.
C3X027 Llicència d’obres menors per a la instal·lació de Grua-Torre.
Economia
C4X002 Domiciliacions bancàries.
Serveis Personals
C3X102 Derivació de sol·licituds a la Generalitat de Catalunya.
C3X103 Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat.
C3X120 Ajuts econòmics de suport a l’escolaritat.
C3X152 Inscripció per a la fira d’artesans de l’Aplec del Mussol.
C3X303 Inscripció a la Cursa de 10km Memorial David Rovira.
Segon.- Aprovar la informació vinculada dels tràmits dins del Manual de Procediments,
Carpeta Ciutadana i a l’apartat corresponent de la pàgina electrònica corporativa
(www.santquirzevalles.cat).
Tercer.- Notificar el present acord als membres de la Comissió.

3. Acatament sentència del recurs contenciós administratiu
promogut pel Sr. dades protegides

número 320/2010,

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Acatar la sentència dictada en data 12 de març de 2012, per part del Jutjat
contenciós administratiu núm. 11 de Barcelona, que a la seva part dispositiva estima
el recurs contenciós administratiu
número 320/2010, promogut pel Sr. dades
protegides contra la resolució d’Alcaldia número dades protegides, de dades
protegides, d’assignació de funcions d’informació urbanística. La sentència fa expressa
imposició de costes a l’Ajuntament.
Segon.- Donar les instruccions oportunes perquè el Cap de l’Àrea de Territori i el Cap de
l’Àrea de Serveis Interns i Recursos Humans proposin una nova assignació de les
funcions descrites al Decret declarat nul per aquesta sentència.
Tercer.- Notificar el present acord al Jutjat Contenciós administratiu 11 de Barcelona i a la
Subàrea de Serveis Interns.

4. Aprovació del calendari de casaments del segon semestre del 2012
ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern del passat 17 de gener va aprovar el tràmit de cessió d’espais
municipals per a la celebració de matrimonis civils. Juntament amb aquest tràmit, la Junta
va aprovar el calendari amb les dates proposades per a la celebració de les cerimònies
matrimonials.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el següent calendari del segon semestre de l’any 2012 per a la
celebració de matrimonis civils:
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CASAMENTS AL CELLER DE CAN BARRA

Horari: 11h/12h/13h
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Segon.- En el cas que hi hagi un gran nombre de peticions de celebració de casaments
civils es considerarà la possibilitat d’ampliació de dates.

5. Acceptació conveni i subvenció amb l'Ajuntament de Terrassa
ANTECEDENTS DE FET
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i el Patronal Municipal d’Educació de l’Ajuntament
de Terrassa, venen desenvolupant un conveni per cursos escolars des del curs 20052006, per contribuir a les despeses de funcionament de l’escola Pilarín Bayés.
L’objectiu d’aquest conveni és que el Patronat Municipal d’Educació de l’Ajuntament de
Terrassa (PAME), contribueixi a les despeses de funcionament de l’escola Pilarín Bayés,
de forma proporcional als alumnes residents a les Fonts de Terrassa i matriculats a
l’esmentat centre.
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En data 24 de febrer de 2012, ha entrat per registre de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, la proposta del conveni corresponent al curs 2011-2012 per a la seva aprovació i
signatura.
FONAMENTS DE DRET
Llei de Bases de Règim Local
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i el Patronat Municipal d’Educació de Terrassa, en el qual es recull que aquest
Patronat contribuirà amb l’import de 17.520,00€ en el funcionament de l’escola Pilarín
Bayés, per al curs 2011-2012, segons es detalla a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS I EL PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ (PAME) PER A CONTRIBUIR EN LES
DESPESES DE FUNCIONAMENT DEL CEIP PILARIN BAYÉS AL NUCLI DE LES FONTS
DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
A Sant Quirze del Vallès, 2 de febrer de 2012

REUNITS
D’una part, la Sra. Ma. Montserrat Mundi i Mas, amb DNI núm.: 37666390-A, alcaldessa de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb domicili plaça de la Vila, 6, amb el NIF: P0823800-H,
D’altra part, el senyor dades protegides, DNI núm.: dades protegides, president delegat
del Patronat Municipal d'Educació de l’Ajuntament de Terrassa (PAME), amb domicili al
dades protegides núm. dades protegides decarrer
la ciutat
la de Terrassa, amb el NIF: P5827901-I.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a la signatura i eficàcia
del present Conveni i conjuntament,

MANIFESTEN
Que, un cop aprovada per part de la Direcció de Serveis Territorials d’Educació del Vallès
Occidental per al curs 2011-12, l’ampliació de la zona d’influència de l’escola Pilarín Bayés, en
el sentit que els habitants de Les Fonts de Terrassa puguin gaudir de la mateixa puntuació per
residència que els habitants de Les Fonts de Sant Quirze, a l’hora de poder accedir a una
plaça a l’escola Pilarín Bayés, els dos ajuntaments decideixen contribuir en les despeses de
funcionament de l’esmentat centre, ubicat al nucli de Les Fonts de Sant Quirze i que
comparteixen, en el seu funcionament, indistintament alumnes del municipi de Sant Quirze i
del municipi de Terrassa.

5/38

Que l’objectiu d’aquest conveni és que el PAME contribueixi en les despeses de funcionament
de l’escola Pilarín Bayés. Aquesta contribució ha de ser proporcional als alumnes residents a
Les Fonts de Terrassa i matriculats a l’esmentat centre, des del moment en què aquests han
pogut accedir en condicions d’igualtat amb els altres alumnes residents a Les Fonts de Sant
Quirze.
I en virtut de l’anterior, ambdues parts formalitzen en el present document els següents:

ACORDS
Primer. El Patronat Municipal d'Educació de Terrassa (PAME) contribuirà amb l’import de
17.520,00 € en el funcionament de l’escola Pilarín Bayés per al curs 2011-2012.
Segon. Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a destinar l’import aportat
pel Patronat Municipal d’Educació al funcionament de l’escola Pilarín Bayés, en els
conceptes següents: servei de consergeria, manteniment, subministraments i neteja.
Tercer. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a facilitar al PAME un llistat a
l’inici de cada curs, on s’incloguin els noms, les adreces, el curs on estan matriculats i
la data d’incorporació al centre, de tots els alumnes matriculats a l’escola Pilarín
Bayés que siguin residents a Les Fonts de Terrassa.
Quart. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a lliurar al PAME una certificació
del seu interventor municipal, amb el vist-i-plau de l’Alcalde-president on s’acrediti
que l’aportació econòmica del Patronat Municipal d’Educació de Terrassa s’ha
destinat a la despesa de funcionament de l’escola Pilarín Bayés, durant el curs 20112012, un cop hagi rebut l’esmentada aportació.
Cinquè. La vigència d’aquest conveni serà pel curs acadèmic 2011-2012. Es podrà prorrogar,
de manera anual i amb un abast de curs acadèmic previ acord de les dues parts; per
calcular l’import senyalat a l’acord primer es farà servir la mateixa fórmula que
s’indica a l’acord segon, amb l’actualització corresponent per a cada curs acadèmic,
tant del nombre d’alumnes, com del cost per alumne. D’igual forma, la vigència
d’aquest conveni resta condicionada a la possible creació d’un nou centre al barri de
Les Fonts de Terrassa, si el creixement demogràfic d’aquesta zona així ho
determinés.
Sisè.

El Patronat Municipal d’Educació i l’Ajuntament de Sant Quirze acorden formar una
comissió tècnica, integrada per un representant de cada entitat i que serà la
responsable de vetllar pel seguiment i compliment dels acords fixats al present
conveni, així com de proposar les modificacions adients per tal de garantir-ne la seva
adaptació a noves realitats que es puguin plantejar. Aquesta comissió es reunirà,
com a mínim dos cops a l’any i, a la darrera reunió es farà una valoració del conveni,
proposant-se o no les modificacions que garanteixin un millor compliment del
conveni, mitjançant el corresponent informe que haurà de ser aprovat o no pels
responsables polítics de la signatura d’aquest conveni.

Setè.

L’efectivitat dels pactes continguts en aquest conveni quedarà condicionada a
l’aprovació i/o ratificació del mateix per l’òrgan de govern competent de l’Ajuntament
de Terrassa, prèvia la tramitació del procediment i la incorporació dels informes
facultatius que siguin preceptius.

I en prova de conformitat es signen dos originals d’aquest conveni a un sol efecte en el lloc i
data assenyalats a l’encapçalament.”
Segon .-

Facultar a l’alcaldessa per a la signatura del conveni.
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Tercer .- Comunicar aquest acord i enviar el conveni al Patronat Municipal d’Educació
de l’Ajuntament de Terrassa i als Serveis Econòmics.

6. Llicència d'Obra Major. Núm. d'expedient: OMA2012/000013. 2a pròrroga per a
la construcció d'un edifici plurifamiliar de 6 habitatges i aparcament
ANTECEDENTS DE FET
1. Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 30 d’abril de 2007 es va concedir
llicència d’obres majors a Mas Duran, SA, expedient número 201/06 per a la
construcció de l’edifici plurifamiliar de 6 habitatges i aparcaments emplaçat a la
Rambla Lluís Companys, número 15, d’aquest municipi.
2. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 26 d’abril de 2010 es va
concedir la primera pròrroga, expedient número 19/10.
3. En data 22 de març de 2012, dades protegides en representació de MAS DURAN
SA ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès pròrroga de la llicència
urbanística ( N.RGE. 2012004091)
per a la construcció d'un edifici
plurifamiliar de 6 habitatges i aparcament, emplaçat a la rambla Lluís Companys, núm.
15, d’aquest municipi.
4. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 16/04/2012 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.
5. Considerant l’informe jurídic de data 18/04/2012.
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 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat mitjançant
llei 3/2012, del 22 de febrer.
L’article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei d'Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, preveu que les
persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del
termini de començament com del termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut
de la llei, per la meitat del termini de què es tracti.
Atès l’article 64 de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl,
el termini per a iniciar les obres es compta des de l’endemà de la notificació de la
mateixa; i el termini per a executar les obres es compta des de el moment efectiu de l’inici
de les mateixes. En defecte, d’assenyalament específic, s’estableix amb caràcter general
per a les llicències d’obres majors el termini d’un any per a iniciar-les; dos anys per a
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acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i divuit mesos per als
altres casos.
D’acord amb la Disposició Transitòria Primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de
modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, les persones titulars de llicències
d’obres que hagin caducat a partir de l’1 de gener de 2008, i que hagin incorregut en les
circumstàncies especificades en l’apartat 1 de la disposició transitòria, com és el cas de la
llicència, poden sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga, que es concedirà fins el termini
màxim del 31 de desembre de 2014.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la pròrroga de la llicència d’obres majors OMA2012/000013 a MAS
DURAN SA, per un termini màxim fins el 31 de desembre de 2014, per a la construcció
d'un edifici plurifamiliar de 6 habitatges i aparcament emplaçat a la RBLA LLUIS
COMPANYS, 15, 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 .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

201227674 / 0

Concessió de Plaques i patents

201227675 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Quart .-

Import
12,18 €
4.337,14 €

Notificar el present acord als interessats.

7. Llicència d'Obra Major. Núm. Exp.: OMA2012/000015, prórroga de la llicència
d'obres per a la construcció d'un edifici plurifamiliar de 24 habitatges i
aparcament
ANTECEDENTS DE FET
1. Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 13 de març de 2006 es va concedir
la llicència d’obres majors ( expedient número 408/05) per a la construcció de l’edifici
plurifamiliar de 24 habitatges i aparcaments, emplaça a la rambla Lluís Companys,
núm. 22, 24, 26, d’aquest municipi.
2. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 26 d’abril de 2010 es va
concedir la primera pròrroga, expedient número 15/10.
3. En data 22 de març de 2012, MAS DURAN SA ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès pròrroga de la llicència urbanística ( N.RGE. 2012004093) per a la
construcció d'un edifici plurifamiliar de 24 habitatges i aparcament, emplaçat a la
rambla Lluís Companys, número 22, 24, 26, d’aquest municipi.
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4. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 16/04/2012 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.
5. Considerant l’informe jurídic de data 18/04/2012.
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 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat mitjançant
llei 3/2012, del 22 de febrer.
L’article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei d'Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, preveu que les
persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del
termini de començament com del termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut
de la llei, per la meitat del termini de què es tracti.
Atès l’article 64 de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl,
el termini per a iniciar les obres es compta des de l’endemà de la notificació de la
mateixa; i el termini per a executar les obres es compta des de el moment efectiu de l’inici
de les mateixes. En defecte, d’assenyalament específic, s’estableix amb caràcter general
per a les llicències d’obres majors el termini d’un any per a iniciar-les; dos anys per a
acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i divuit mesos per als
altres casos.
D’acord amb la Disposició Transitòria Primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de
modificació del Text Refós de la Llei d’urbanisme, les persones titulars de llicències
d’obres que hagin caducat a partir de l’1 de gener de 2008, i que hagin incorregut en les
circumstàncies especificades en l’apartat 1 de la disposició transitòria, com és el cas de la
llicència, poden sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga, que es concedirà fins el termini
màxim del 31 de desembre de 2014.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la pròrroga de la llicència d’obres majors OMA2012/000015 a MAS
DURAN SA, per un termini màxim fins el 31 de desembre de 2004, per a la construcció
d'un edifici plurifamiliar de 24 habitatges i aparcament emplaçat a la RBLA LLUIS
COMPANYS,22, 24, 26, 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 .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:
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Número liquidació

Concepte

201227676 / 0

Concessió de Plaques i patents

201227677 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Quart .-

Import
12,18 €
517,87 €

Notificar el present acord als interessats.

8. Pròrroga de la llicència d'obres 409/05 (2a. prórroga exp. 18/10), per construcció
d'un edifici plurifamiliar de 16 habitatges i aparcament.
ANTECEDENTS I NATURALESA DE L’INFORME
1. En relació a l’expedient OMA2012/000017, de conformitat amb el que es determina a
l’article 188.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer.
1. En data 22 de març de 2012, MAS DURAN SA ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012004095) per a la pròrroga de la
llicència d’obres 409/05 (2a. pròrroga exp. 18/10), per a la construcció d' un edifici
plurifamiliar de 16 habitatges i aparcament, emplaçat a C CARME KARR (DE), núm.
12-14 , d’aquest municipi.
2. L’arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 16/04/2012 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 25 d’abril de 2012
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 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat mitjançant
llei 3/2012, del 22 de febrer.
L’article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d'Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, preveu que les
persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del
termini de començament com del termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut
de la llei, per la meitat del termini de què es tracti.
Atès l’article 64 de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl,
el termini per a iniciar les obres es compta des de l’endemà de la notificació de la
mateixa; i el termini per a executar les obres es compta des de el moment efectiu de l’inici
de les mateixes. En defecte, d’assenyalament específic, s’estableix amb caràcter general
per a les llicències d’obres majors el termini d’un any per a iniciar-les; dos anys per a
acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i divuit mesos per als
altres casos.
La Disposició Transitòria Primera de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del
text refós de la Llei d’urbanisme, permet la pròrroga de les llicències atorgades d’acord
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amb la normativa tècnica anterior en matèria d’edificació i d’habitatge. El tenor literal és el
següent:
“1. Les persones titulars de llicències d’obres en vigor, atorgades de conformitat amb la
normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge anterior a la normativa aplicable a
l’entrada en vigor d’aquesta llei, poden sol·licitar la pròrroga de la vigència en les
circumstàncies següents:
a) Si, després d’haver iniciat l’execució de les obres autoritzades, no poden finalitzarles en els terminis fixats per causa de la conjuntura actual de ciris econòmica en el
sector de la construcció.
b) Si s’ha iniciat l’estructura de l’edifici i l’adaptació de les obres executades a les
exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge
aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei resulta inviable econòmicament.
c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament urbanístic
vigents en el moment de sol·licitar la pròrroga en tots els aspectes no relacionats
amb les exigències especificades per la lletra b.
2. Les persones titulars de llicències d’obres que hagin caducat a partir de l’1 de gener de
2008, que hagin incorregut en els circumstàncies especificades per l’apartat 1, poden
sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga.
3. El termini màxim de pròrroga de les llicències d’obres a les quals fan referència els
apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2014.
4. No són aplicables a les llicències regulades per aquest article les determinacions de
l’article 189 del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010.”
Tant és possible interpretar, d’aquest tenor literal, que s’exigeixen tots els condicionants
(“SI”), com que són alternatius “poden sol·licitar la pròrroga de la vigència en els
circumstàncies següents”, i, per tant, basta un d’ells per poder atorgar la pròrroga de
llicències d’obres, encara que estiguin caducades segons el TRLUC, ateses les
circumstàncies de crisi econòmica especialment sensible en aquest sector.
Aquesta segona interpretació, més flexible, vindria recolzada pel Preàmbul de la pròpia
Llei 3/2012, que afirma que “cal destacar l’establiment d’una pròrroga extraordinària
perquè les persones titulars de llicències d’obres atorgades abans de l’entrada en vigor
d’aquesta llei que hagin quedat paralitzades per causa de l’actual cojuntura de crisi
econòmica en el sector de la construcció puguin continuar les obres sense necessitat de
sol·licitar una nova llicència adaptada a les exigències derivades de la nova normativa
tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge, si aquesta adaptació resulta inviable
econòmicament. Aquesta pròrroga és admissible sempre que, en el moment de sol·licitarla, les obres siguin conformes amb la legislació i el planejament urbanístic vigents”.
Manifesta l’arquitecte municipal en el seu informe que de ser exigibles tots els
condicionants de la disposició transitòria primera, apartats a, b i c, no es compliria
l’apartat b. També és factible interpretar que, com l’apartat c del mateix paràgraf de la DT
exclou o excepciona la concurrència de la lletra b, però que si, per circumstàncies de
crisi econòmica no hagin iniciat l’estructura de l’edifici sense poder adaptar-se a les
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exigències tècniques d’aquesta llei (Llei 3/2012), encara que hagi caducat la llicència,
poden obtenir la rehabilitació i pròrroga de la mateixa.
Per tant, en tant no hagi un desenvolupament del TRLUC amb les modificacions
introduïdes per la Llei 3/2012, de 29 de febrer, o pronunciaments jurisprudencials, i sense
que es produeixi perjudici per tercers, es podria entendre possible la pròrroga de la
llicència sol·licitada.
Per la qual cosa procedeix l’atorgament d’una pròrroga per a la meitat dels terminis fixats
en el paràgraf anterior.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la pròrroga de la llicència d’obres majors, núm. OMA2012/000017 ,
per a la construcció d' un edifici plurifamiliar de 16 habitatges i aparcament, emplaçat al
carrer CARME KARR (DE), núm. 12-14, 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 .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

201229635 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

201229636 / 0

Concessió de Plaques i patents

Quart .-

Import
16.820,76 €
12,18 €

Notificar el present acord als interessats.

9. Pròrroga de la llicència d'obres 406/05 (2a. pròrroga exp. 17/10) per construcció
d'un edifici plurifamiliar de 16 habitatges i aparcament.
ANTECEDENTS DE FET
1. Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 13 de març de 2006 es va concedir
llicència d’obres majors a Mas Duran, SA, expedient número 406/05 per a la
construcció de l’edifici plurifamiliar de 16 habitatges i aparcaments emplaçat a la
Ronda Santa Julita, número 33, d’aquest municipi.
2. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 26 d’abril de 2010 es va
concedir la segona pròrroga, expedient número 17/10.
3. En data 22 de març de 2012, MAS DURAN SA ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès pròrroga de la llicència urbanística ( N.RGE. 2012004096) per a la
construcció d'un edifici plurifamiliar de 16 habitatges i aparcament., emplacat a la
Ronda Santa Julita, número 33, d’aquest municipi.
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4. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 16/04/2012 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.
5. Considerant l’informe jurídic de data 18/04/2012.
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 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat mitjançant
llei 3/2012, del 22 de febrer.
L’article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei d'Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, preveu que les
persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del
termini de començament com del termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut
de la llei, per la meitat del termini de què es tracti.
Atès l’article 64 de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl,
el termini per a iniciar les obres es compta des de l’endemà de la notificació de la
mateixa; i el termini per a executar les obres es compta des de el moment efectiu de l’inici
de les mateixes. En defecte, d’assenyalament específic, s’estableix amb caràcter general
per a les llicències d’obres majors el termini d’un any per a iniciar-les; dos anys per a
acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i divuit mesos per als
altres casos.
D’acord amb la Disposició Transitòria Primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de
modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, les persones titulars de llicències
d’obres que hagin caducat a partir de l’1 de gener de 2008, i que hagin incorregut en les
circumstàncies especificades en l’apartat 1 de la disposició transitòria, com és el cas de la
llicència, poden sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga, que es concedirà fins el termini
màxim del 31 de desembre de 2014.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la pròrroga de la llicència d’obres majors OMA2012/000018 a MAS
DURAN SA per un termini màxim fins el 31 de desembre de 2014, per a la construcció
d'un edifici plurifamiliar de 16 habitatges i aparcament. a RONDA SANTA JULITA, 33
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 .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:
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Número liquidació

Concepte

201227683 / 0

Concessió de Plaques i patents

201227684 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Quart .-

Import
12,18 €
4.719,81 €

Notificar el present acord als interessats.

10. Pròrroga de la llicència d'obres 369/05 (2a. pròrroga exp. 14/10) , per
construcció d'un edifici plurifamiliar de 12 habitatges, locals i aparcament.
ANTECEDENTS DE FET
1. Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 13 de març de 2006 es va concedir
llicència d’obres majors a Mas Duran, SA, expedient número 369/05 per a la
construcció de l’edifici plurifamiliar de 12 habitatges, locals i aparcaments emplaçat a
la Rambla Lluís Companys, número 17, d’aquest municipi.
2. Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 26 d’abril de 2010 es va concedir
la segona pròrroga, expedient número 14/10.
3. En data 22 de març de 2012, MAS DURAN SA ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès pròrroga de la llicència urbanística ( N.RGE. 2012004094) per a la
construcció d'un edifici plurifamiliar de 12 habitatges, locals i aparcament., emplacat a
la RBLA LLUIS COMPANYS, núm. 17, d’aquest municipi.
4. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 16/04/2012 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.
5. Considerant l’informe jurídic de data 18/04/2012.
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 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat mitjançant
llei 3/2012, del 22 de febrer.
L’article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei d'Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, preveu que les
persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del
termini de començament com del termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut
de la llei, per la meitat del termini de què es tracti.
Atès l’article 64 de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl,
el termini per a iniciar les obres es compta des de l’endemà de la notificació de la
mateixa; i el termini per a executar les obres es compta des de el moment efectiu de l’inici
de les mateixes. En defecte, d’assenyalament específic, s’estableix amb caràcter general
per a les llicències d’obres majors el termini d’un any per a iniciar-les; dos anys per a
acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i divuit mesos per als
altres casos.
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D’acord amb la Disposició Transitòria Primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de
modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, les persones titulars de llicències
d’obres que hagin caducat a partir de l’1 de gener de 2008, i que hagin incorregut en les
circumstàncies especificades en l’apartat 1 de la disposició transitòria, com és el cas de la
llicència, poden sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga, que es concedirà fins el termini
màxim del 31 de desembre de 2014.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la pròrroga de la llicència d’obres majors OMA2012/000016 a MAS
DURAN SA, per un termini màxim fins el 31 de desembre de 2014, per a la construcció
d'un edifici plurifamiliar de 12 habitatges, locals i aparcament, emplaçat a la RBLA LLUIS
COMPANYS, núm. 17 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 .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

201227678 / 0

Concessió de Plaques i patents

201227679 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Quart .-

Import
12,18 €
4.832,68 €

Notificar el present acord als interessats.

11. 2A. pròrroga de la llicència d'obres 197/06 (1a.prórroga exp. 16/10), per
construcció d'un edifici plurifamiliar de 24 habitatges i aparcament.
ANTECEDENTS I NATURALESA DE L’INFORME
5. En relació a l’expedient OMA2012/000014, de conformitat amb el que es determina a
l’article 188.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer.
1. En data 22 de març de 2012, la representant de MAS DURAN SA ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ( N.RGE. 2012004092) 2A. pròrroga de la
llicència d'obres 197/06 (1a.prórroga exp. 16/10), per construcció d'un edifici
plurifamiliar de 24 habitatges i aparcament., emplaçat a AV PAISOS CATALANS, 2428, d’aquest municipi.
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2. L’arquitecte municipal ha emès informe tècnic en data 16/04/2012 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 25/04/2012.
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 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat mitjançant
llei 3/2012, del 22 de febrer.
L’article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei d'Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, preveu que les
persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del
termini de començament com del termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut
de la llei, per la meitat del termini de què es tracti.
Atès l’article 64 de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl,
el termini per a iniciar les obres es compta des de l’endemà de la notificació de la
mateixa; i el termini per a executar les obres es compta des de el moment efectiu de l’inici
de les mateixes. En defecte, d’assenyalament específic, s’estableix amb caràcter general
per a les llicències d’obres majors el termini d’un any per a iniciar-les; dos anys per a
acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i divuit mesos per als
altres casos.
La Disposició Transitòria Primera de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del
text refós de la Llei d’urbanisme, permet la pròrroga de les llicències atorgades d’acord
amb la normativa tècnica anterior en matèria d’edificació i d’habitatge. El tenor literal és el
següent:
“1. Les persones titulars de llicències d’obres en vigor, atorgades de conformitat amb la
normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge anterior a la normativa aplicable a
l’entrada en vigor d’aquesta llei, poden sol·licitar la pròrroga de la vigència en les
circumstàncies següents:
d) Si, després d’haver iniciat l’execució de les obres autoritzades, no poden finalitzarles en els terminis fixats per causa de la conjuntura actual de ciris econòmica en el
sector de la construcció.
e) Si s’ha iniciat l’estructura de l’edifici i l’adaptació de les obres executades a les
exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge
aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei resulta inviable econòmicament.
f)

Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament urbanístic
vigents en el moment de sol·licitar la pròrroga en tots els aspectes no relacionats
amb les exigències especificades per la lletra b.

6. Les persones titulars de llicències d’obres que hagin caducat a partir de l’1 de gener de
2008, que hagin incorregut en els circumstàncies especificades per l’apartat 1, poden
sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga.
7. El termini màxim de pròrroga de les llicències d’obres a les quals fan referència els
apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2014.
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8. No són aplicables a les llicències regulades per aquest article les determinacions de
l’article 189 del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010.”
Tant és possible interpretar, d’aquest tenor literal, que s’exigeixen tots els condicionants
(“SI”), com que són alternatius “poden sol·licitar la pròrroga de la vigència en els
circumstàncies següents”, i, per tant, basta un d’ells per poder atorgar la pròrroga de
llicències d’obres, encara que estiguin caducades segons el TRLUC, ateses les
circumstàncies de crisi econòmica especialment sensible en aquest sector.
Aquesta segona interpretació, més flexible, vindria recolzada pel Preàmbul de la pròpia
Llei 3/2012, que afirma que “cal destacar l’establiment d’una pròrroga extraordinària
perquè les persones titulars de llicències d’obres atorgades abans de l’entrada en vigor
d’aquesta llei que hagin quedat paralitzades per causa de l’actual conjuntura de crisi
econòmica en el sector de la construcció puguin continuar les obres sense necessitat de
sol·licitar una nova llicència adaptada a les exigències derivades de la nova normativa
tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge, si aquesta adaptació resulta inviable
econòmicament. Aquesta pròrroga és admissible sempre que, en el moment de sol·licitarla, les obres siguin conformes amb la legislació i el planejament urbanístic vigents”.
Manifesta l’arquitecte municipal en el seu informe que de ser exigibles tots els
condicionants de la disposició transitòria primera, apartats a, b i c, no es compliria
l’apartat b. També és factible interpretar que, com l’apartat c del mateix paràgraf de la DT
exclou o excepciona la concurrència de la lletra b, però que si, per circumstàncies de
crisi econòmica no hagin iniciat l’estructura de l’edifici sense poder adaptar-se a les
exigències tècniques d’aquesta llei (Llei 3/2012), encara que hagi caducat la llicència,
poden obtenir la rehabilitació i pròrroga de la mateixa.
Per tant, en tant no hagi un desenvolupament del TRLUC amb les modificacions
introduïdes per la Llei 3/2012, de 29 de febrer, o pronunciaments jurisprudencials, i sense
que es produeixi perjudici per tercers, es podria entendre possible la pròrroga de la
llicència sol·licitada.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la pròrroga de la llicència d’obres majors OMA2012/000014 a per a la
2a pròrroga de la llicència d'obres 197/06 (1a.prórroga exp. 16/10), per a la construcció
d'un edifici plurifamiliar de 24 habitatges i aparcament. a AV PAISOS CATALANS, 24-28
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 .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació
201229633 / 0

Concepte
Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Import
24.430,99 €
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201229634 / 0

Quart .-

Concessió de Plaques i patents

12,18 €

Notificar el present acord als interessats.

12. Exp. 79/07 Finalització i arxiu del procediment d'atorgament de la llicència
ambiental per a la instal·lació d'una activitat d'un centre esportiu al c/. dades
protegides
ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant escrit registrat d’entrada el 17 d’octubre de 2007 el Sr. dades protegides,
en representació de CLUB ESPORTIU I SALA D’ESGRIMA SANT QUIRZE, S.L., va
sol·licitar llicència municipal ambiental per a la instal·lació de l’activitat dedicada a gimnàs
club esportiu (dotació comunitària) i emplaçada al carrer Narcís Monturiol, núm. 8,
d’aquest municipi.
Durant la instrucció del procediment es va fer requeriment d’esmena de deficiències a
l’interessat consistent en què en el termini de deu dies sol·licités llicència d’obra per
construcció d’un altell, i aportés la justificació de la previsió de places d’aparcament dins
de la parcel·la i plànol on figurés la distribució de les places d’aparcament de dimensions
4,50 x 2,2 m si es disposen en bateria, o de 5 x 2 metres si estan en filera, segons els
informes tècnics que consten a l’expedient.
Aquest requeriment va ser notificat a l’interessat el dia 20 de novembre de 2008. A data
d’avui, no hi ha constància de la tramesa de la documentació indicada.
Atès que, segons informe de l’enginyer municipal, el dia 7 de juliol de 2011 es va fer
inspecció del local, i es va comprovar que l’activitat no existeix.
Considerant l’informe jurídic del Tècnic de Gestió de l’Àrea de Territori, de data 20 d’abril
de 2012.
FONAMENTS DE DRET
Atès que s’ha constatat que al carrer Narcís Monturiol, número 8 no existeix l’empresa
que demanava la llicència objecte del present procediment i considerant el temps
transcorregut des de el requeriment realitzat al sol·licitant
De conformitat amb l’article 87.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la seva redacció
vigent.
Atesos 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 de conformitat amb el cartipàs municipal vigent.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Declarar la finalització del procediment d’atorgament de llicència municipal
ambiental a CLUB ESPORTIU I SALA D’ESGRIMA SANT QUIRZE,S.L., per a la
instal·lació d’una activitat de centre esportiu, emplaçada al carrer Narcís Monturiol,núm. 8.
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Segon.- Procedir a l’arxiu del procediment.
Tercer.- Notificar els presents acords a CLUB ESPORTIU I SALA D’ESGRIMA SANT
QUIRZE, S.L., com a interessat en el procediment.

13. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i la
Diputació de Barclona pel Pla d'Informació i vigilància contra incendis forestals
2012
1. En data 11 d’abril de 2012 la Diputació de Barcelona mitjançant escrit amb número de
registre d’entrada 2012004822 va enviar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, la Diputació de Barcelona i l’ADF de Sant Quirze del Vallès
per el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per l’any 2012.
2. Considerant l’informe del Tècnic de Medi Ambient de data 16 d’abril de 2012.
FONAMENTS DE DRET
Atès l’article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens local, relatius a la facultat dels ens locals
de subscriure convenis interadministratius, l’objecte dels quals és l’establiment d’una
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les
competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
Atès l’article 3.1.c) del Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de contractes de les administracions públiques; l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; l’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; així com aquells que resultin de pertinent aplicació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, l’ADF Sant
Quirze del Vallès i la Diputació de Barcelona, l’objecte del qual és la incorporació del
terme municipal de Sant Quirze del Vallès en el Pla d’Informació i Vigilància contra
Incendis Forestals de l’any 2012 següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS I L'ADF SANT QUIRZE
DEL VALLÈS, PER A LA PARTICIPACIÓ AL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA
CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 2012
ENTITATS QUE INTERVENEN
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Sr. dades protegides,
Vicepresident tercer i President Delegat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, i
facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de data 23
de setembre de 2011; assistit per la Secretària delegada, Sra. dades protegides, en
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 8
de setembre de 2010, publicat al BOPB de data 23 de setembre 2011.
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, representat per l'Alcaldessa, l'Il·lma.
Sra. Maria Montserrat Mundi Mas.
ADF SANT QUIRZE DEL VALLÈS, representada pel President, Sr. dades
protegides
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Que l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (en endavant l’Ajuntament) té atribuïdes
les competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria de
protecció del medi, d'acord amb el que preveuen l'art. 25.2, lletres c) i f) de la Llei
7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local i l'art. 63.3, lletres c) i f) del
Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol.
Que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local.
Que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són entitats
privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i
sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la
seva activitat, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els
incendis forestals.
Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, les ADF i les
Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any dins del programa de
suport als municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla d’Informació i
Vigilància contra Incendis Forestals.
Que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis en coordinació amb
l’administració forestal i amb la col·laboració d’Ajuntaments i Agrupacions de Defensa
Forestal.
Que els Ajuntaments i les ADF coneixen el Pla d’Informació i Vigilància contra
Incendis Forestals i el seu Programa Tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona.
Que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la
col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un
conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir
resultats positius.
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Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:

PACTES
Primer.- Objecte.
És objecte d'aquest conveni determinar els compromisos necessaris que han de prendre
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, l'ADF Sant Quirze del Vallès i la Diputació de
Barcelona per al bon funcionament del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis
Forestals de l’any 2012.
Segon.- Compromisos de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès adopta els compromisos següents:
•

•

•

Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i les ADF en l’execució del Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del
present conveni i el Programa Tècnic.
Col·laborar en el procés de selecció del personal que participarà en el
desenvolupament del Pla, de conformitat amb el que disposen les bases
elaborades a l'efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del personal del
Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l'exercici 2012.
Finançar les despeses generades pel consum de combustible, les reparacions i
substitucions de rodes dels vehicles, així com del rentat d’aquests, en el decurs de
la campanya, destinant a l’efecte la quantitat de 427,50 €.

Tercer.- Compromisos de l’ADF.
L’ADF Sant Quirze del Vallès adopta els compromisos següents:
•

Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament en l’execució del Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del
present conveni i el Programa Tècnic.

•

Seleccionar el personal que participarà en el desenvolupament del Pla, de
conformitat amb les bases elaborades a l'efecte, per les quals es regirà el procés
de selecció del personal del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals
per a l'exercici 2012.
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•

Garantir el seguiment i el control de les activitats a realitzar pel personal contractat
pel Pla d'acord amb les condicions recollides en el Programa Tècnic del Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l'estiu de 2012.

Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona adopta els compromisos següents:
•

•

•
•

•

•
•

Col·laborar amb l’Ajuntament i l’ADF en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància
contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del present conveni i el
Programa Tècnic.
Acordar per conveni formalitzat amb diferents entitats que es disposi dels vehicles
necessaris i suficients per al desenvolupament de la campanya. Aquests es
posaran a disposició del personal contractat a l'efecte.
Garantir que l'assegurança del vehicle doni cobertura als possibles sinistres
derivats de la seva correcta utilització.
Acordar per conveni formalitzat amb diferents entitats que es disposi de la
uniformitat, els equips de seguretat i el material tècnic necessari per al
desenvolupament de la campanya. Aquests es posaran a disposició del personal
contractat a l'efecte.
Finançar la contractació per part de la Federació d’ADF d’una empresa
especialitzada per cobrir les necessitats legals de planificació i manteniment dels
plans de seguretat laboral de totes les ADF participants en el Pla d’informació i
Vigilància contra els Incendis Forestals, i la informació i la formació dels seus
treballadors. En el Conveni que es formalitzi amb la Federació d’ADF, es
determinarà el seu pagament i la forma i termini de justificació d’aquest
finançament per part de la Diputació.
Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general per a treballs
de prevenció d’incendis per a les ADF i el seu personal contractat.
Prestar l'assessorament i l'assistència tècnica, econòmica i material necessària a
l’ADF i a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, i més concretament en els
aspectes següents:
o La selecció, la contractació i la gestió de personal
o La prevenció de riscos laborals
o El seguiment i el control de la prestació del servei
o La protecció de dades de caràcter personal

Cinquè.- Responsabilitat.
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26.11, de Règim Jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les entitats signants
d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la normativa vigent en el
marc de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i a respondre
solidàriament dels possibles danys i perjudicis causats a tercers en el desenvolupament
del Pla.
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal.
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La Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l'ADF Sant Quirze del
Vallès es comprometen a complir amb la normativa vigent en matèria de Protecció de
dades personals, i més concretament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de dades de caràcter personal i el Reglament de desenvolupament de la Llei
de protecció de dades aprovat per RD 1720/2007 de 21 de desembre i Reglament de
mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter
personal aprovat per RD 994/1999 d’11 de juny.
Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i tractades en
el procés de selecció i contractació del personal, així com les relatives a la gestió del Pla,
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats descrites en aquest
conveni.
Setè. - Seguiment del conveni.
La Diputació de Barcelona farà el seguiment d’aquest conveni a través de la seva Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals.
Vuitè. - Vigència del conveni.
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la seva
vigència fins al dia 30 de setembre de 2012.
El termini màxim esmentat es podrà ampliar en els supòsits que es consideri necessari
perllongar la durada de la campanya d’informació i vigilància contra incendis forestals.
Novè. - Modificació del conveni.
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació
a la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords
orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per
totes les parts complidores, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.
Desè. - Causes de resolució del conveni.
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva
vigència en els supòsits següents:
•
•
•
•

Per mutu acord de les parts.
Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol
de les parts.
Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.
Per qualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent.
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La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les entitats signants
del conveni amb un mínim de trenta dies d’antelació.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna
de les parts podrà donar lloc a la seva resolució, sens perjudici del dret al rescabalament
dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. Aquesta resolució
serà automàtica, i alliberarà la/les part/s complidora/es de seguir prestant les seves
obligacions de fer o no fer, des de la notificació practicada.
Onzè. - Règim jurídic.
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà
per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del conveni.
Dotzè. - Jurisdicció
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i del compliment del present
conveni, en aquells casos en què no s’assoleixi l’acord en les entitats que l’han
formalitzat, restaran sotmeses al coneixement i competència de l’Ordre Jurisdiccional
Contenciós Administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, en el lloc i
data que s’assenyalen.
Barcelona,

de 2012

___________________________________
El Vicepresident tercer i President Delegat
de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat

___________________________________
La Secretària delegada

Il·lm. Sr. dades protegides
___________________________________
El President de l'ADF Sant Quirze del Vallès

Sra. dades protegides
___________________________________
L'Alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès

Sr. dades protegides
___________________________________

Il·lma. Sra. Maria Montserrat Mundi Mas”
___________________________________

Segon .-

Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni.

Tercer .- Aprovar el document comptable d’autorització de despesa per import de
427,50 €, amb càrrec al Pressupost vigent.
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Quart .-

Notificar el present acord als interessats.

14. Conveni interadministratiu per a la prestació dels serveis veterinaris per
tractaments dels gats rodamón, per l'any 2012
ANTECEDENTS DE FET
1. Sant Quirze del Vallès compta amb un gran nombre d’animals domèstics de
companyia, una part dels quals es perden o són abandonats al llarg de l’any. La
normativa vigent (Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de protecció dels animals) estableix que correspon als ajuntaments recollir i
controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits, que normalment són gats i
gossos. Respecte al servei de recollida i gestió dels gossos abandonats, aquest es
realitza mitjançant una empresa contractada a l’efecte.
2. El Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia de Terrassa (CAADC), de
titularitat municipal, ofereix la realització d’aquests treballs amb preus públics
mitjançant conveni interadministratiu amb l’Ajuntament de Terrassa i el Consell
Comarcal del Vallès Occidental.
3. Considerant l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient de data 2 d’abril de 2012,
FONAMENTS DE DRET
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.
Llei 7/2003, de 25 d’abril, de Protecció de la Salut.
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals.
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el contingut del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Terrassa, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès per a la prestació dels serveis del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de
Companyia Terrassa. Següent:
“Conveni entre l’Ajuntament de Terrassa, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a la prestació dels serveis del Centre d’Atenció
d’ Animals Domèstics de Companyia Terrassa
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A Sant Quirze del Vallès, ........ de ...........de 2012
D’una part, l’Il·lm. Sr. dades protegides, com a Alcalde de l’Ajuntament de Terrassa, en
exercici de les competències atribuïdes per l’article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, assistit pel Sr. dades protegides, Secretari General Acctal.
de l’Ajuntament de Terrassa.
De l’altra, l'Il·lma. Sra. dades protegides, en qualitat de presidenta, en virtut del nomenament
aprovat en la sessió plenària del dia 22 de juliol de 2011, i amb les facultats atorgades per
l’article 13 del text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. Actua en nom i en representació del CONSELL
COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL, amb NIF dades protegides, assistit pel secretari
general senyor dades protegides, que dóna fe de l’acte.
I de l’altra, l’Il·lma. Sra. Montserrat Mundi Mas, com a alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès en exercici de les competències atribuïdes per l’article 53 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i assistida per la Sra. Helena Muñoz Amorós, secretària
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb que intervenen, així com capacitat legal
suficient per a l’atorgament d’aquest Conveni, i a l’efecte

MANIFESTEN
I.- Que el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, atorga competències als municipis a la protecció de la salubritat pública, entre
d’altres matèries.
II.- Que la l'article 45.f) de la Llei 7/2003, de 25 d'abril, de Protecció de la Salut estableix que els
ens locals, d'acord amb les competències respectives, són competents per prestar els serveis
mínims de la gestió dels riscs de la salut derivats dels animals domèstics i peridomèstics i de les
plagues, en matèria de protecció de la salut.
III.- Que el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals estableix que és competència dels ajuntaments recollir i controlar els
animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits. Els ajuntaments han de disposar
d’instal·lacions de recollida d’animals abandonats, perduts o ensalvatgits. També determina les
condicions i terminis per a la custodia dels animals abandonats.
IV.- Que la llei 7/1985 de Bases de Règim Local, disposa que els municipis per a la gestió de les
seves competències, poden promoure tota classe d’activitats i prestar quants serveis públics
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, i l’Ajuntament de
Terrassa exerceix les esmentades competències al municipi, en tant que en data 26 de setembre
de 2002 va aprovar la creació del Servei Municipal d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia
amb l'objecte de prestar els serveis d’atenció als animals domèstics de companyia al propi
municipi de Terrassa i a aquells altres municipis que encarreguin a l’Ajuntament de Terrassa la
prestació de serveis en aquest àmbit aportant els mitjans de finançament que s’especifiquin per a
dur a terme la prestació del servei.
V.- Que el Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb la voluntat de poder disposar d'un Centre
d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia que oferís els serveis als municipis que integren la
Comarca va signar amb la Diputació de Barcelona, en data 23 de gener de 2002, els acords
necessaris per a la construcció i adequació del Centre d’Atenció d’ Animals Domèstics de Terrassa
per el desenvolupament d'una activitat supramunicipal.
VI.- Que, en la mateixa data, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Terrassa van signar els acords
per la construcció i adequació del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia i amb la
voluntat de vetllar pel desenvolupament de les línies estratègiques del Programa d’Atenció Local
als Animals Domèstics de Companyia (PALADC) a la comarca.
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VII.- Que l’Ajuntament de Terrassa té la titularitat del servei, i la gestió del mateix es du a terme,
per acord del Ple de l’Ajuntament en data 22 de febrer de 2007, es realitza mitjançant l’empresa
municipal Terrassa Neta, SA.
VIII.- Que l’Ajuntament de Terrassa i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, en virtut de tot
l’exposat, i respectant els acords establerts per la carta de serveis de la Diputació de Barcelona,
manifesten conjuntament la voluntat de donar servei a tots els municipis de la comarca.
IX.- Que l’òrgan competent de l'Ajuntament de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, ha acordat
establir un conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental i amb l'Ajuntament de Terrassa
per la prestació dels serveis d’atenció als animals domèstics de companyia, utilitzant els serveis i
instal·lacions d'aquest últim.
X.- Que l’article 11.2 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei de protecció dels animals estableix que es prohibeix el sacrifici de gats, gossos i fures a les
instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia, i als nuclis zoològics en general,
excepte pels motius humanitaris i sanitaris que s’estableixin per via reglamentària. El Centre
d’Atenció d’Animals Domèstics Terrassa, (CAADC) aplicarà l’esmentat article 11.2 i no es
sacrificaran animals, excepte pels motius legalment previstos.
Per tot això, les entitats que intervenen,

ACORDEN
Primer.- Compromís de realització del servei
L'Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental, es
compromet a realitzar per a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès els serveis inclosos a la Carta
de Serveis establerts com a serveis mínims pels Centres d’Atenció d’Animals, que formen part de
la Xarxa de Centres del PALADC, d’acord amb el document annex I, que s’acompanya al present
conveni formant part del mateix.
La prestació d’aquests serveis de recollida d’animals abandonats o perduts es realitzarà tenint en
compte les circumstàncies eventuals de capacitat del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de
Terrassa.
Segon – Condicions per la prestació dels serveis.
Com a condicions per a rebre els serveis prestats en el Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de
l’Ajuntament que rebi els serveis es compromet a complir el següent:
a)
b)

Estar adherit al Programa PALADC de la Diputació de Barcelona.
Desenvolupar en el seu municipi, campanyes de foment de la tinença responsable, de
foment de l’adopció, d’implantació de microxips, d’esterilització i d’altres que es
considerin d’interès, en el marc del Pla pel foment de la tinença responsable d’animals
domèstics establert per la Diputació de Barcelona. Atenent a aquest criteri, els
ajuntaments es comprometen a presentar una memòria justificativa anual que reculli
l’activitat realitzada en aquest àmbit.

L’incompliment d’aquestes condicions suposarà l’aplicació d’allò establert a l’acord setè d’aquest
conveni.
Tercer – Criteris d’assignació de places
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Els municipis podran disposar d’un nombre de places determinades, a partir d’una tarifa anual. Tot
i així, l’assignació de places s’establirà mitjançant la relació entre la superfície de cada municipi i el
nombre d’habitants, segons el padró municipal aprovat pels ajuntaments amb referència a l’1 de
gener de cada any. Per la distribució de places de cada municipi vegeu l’annex II.
En la mesura que es produeixi l’alliberament d’una plaça per: mort natural, eutanàsia pels motius
legalment previstos, o be per recuperació o adopció d’un animal per part d’un ciutadà de qualsevol
municipi, aquest disposarà d’una plaça per un nou animal recollit.
El Centre anirà informant als ajuntaments, sobre la seva disponibilitat de places, per tal que
aquests puguin prendre les mesures oportunes pel compliment de la competència municipal de
recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits.
Quart - Característiques del servei, Tarifes i Liquidacions
Els animals custodiats al CAADC, recollits a instància de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
faran una estada de 20 dies com marca la normativa vigent, a partir d’aquesta data podran ser
donats en adopció.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a abonar les tarifes que cada any aprovarà
l’Ajuntament de Terrassa per dur a terme els serveis establerts. Adjuntant-se al present Conveni
les tarifes vigents per aquest any, com annex I.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en cas d’estar interessat en l’establiment de Colònies
Controlades de gats en zones urbanes del seu municipi, podrà sol·licitar el servei segons el preu
fixat en l’annex I.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a liquidar trimestralment a l’Ajuntament de
Terrassa, les despeses generades pels serveis realitzats. Les liquidacions es realitzaran dintre
dels 15 primers dies del mes següent a la fi del trimestre.
Les taxes pels serveis prestats al Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia de
Terrassa, aprovades a les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Terrassa, BOP de 29 de
desembre de 20011, s’aplicaran amb efectes de 1 de gener de 2012.
El termini de pagament serà de 30 dies des de la recepció de la liquidació.
Els ingressos que es generin per l’aplicació de les taxes a particulars, en relació a les places
assignades als diferents ajuntaments, es descomptaran a la liquidació anual dels convenis.
Cinquè - Comissió de seguiment
Les parts es comprometen a crear una comissió mixta de seguiment d’aquest conveni formada per
1 representant de l’Ajuntament de Terrassa, 1 representant del Consell Comarcal del Vallès
Occidental, 1 de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, i 1 responsable del CAADC. L’objectiu
d’aquesta comissió serà el control de les actuacions i el seguiment de les tasques i de les
obligacions definides i derivades del present conveni.
Aquesta comissió es reunirà un cop cada semestre o cada vegada que una de les parts ho
sol·liciti.
Sisè – Durada
La vigència d’aquest conveni serà fins a 31 de desembre de 2012, prorrogable anualment fins a un
màxim de 5 anys. La pròrroga es produirà automàticament, en el cas que no fos denunciat per
alguna de les parts, amb dos mesos d’antelació.
Setè – Resolució
Aquest conveni podrà ser resolt per:
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a) Qualsevol incompliment de les obligacions del present conveni que donarà dret a la
part complidora a exigir de la part incomplidora la revocació del present conveni,
sens perjudici de l'exercici de les accions que legalment corresponguin.
b) Unilateralment per decisió d’alguna de les parts, previ avís a la resta de les parts del
conveni i sempre que s’hagin complert els compromisos de la part que vol resoldre.
c) Per acord mutu de les parts signatàries, sempre que es compleixi amb els
compromisos contrets fins al moment de la resolució esmentada.
Les parts es comprometen a comunicar amb una antelació de dos mesos la resolució anticipada
del present conveni.
Qualsevol transgressió dels pactes acordats permetrà a la part complidora a optar per exigir-ne el
compliment o la resolució.
I en prova de conformitat, les parts signen el present document per triplicat i a un sol efecte, en el
lloc i la data indicats a l’encapçalament.
Sr. dades protegides
Alcalde-President de l’Ajuntament de Terrassa

Sra. dades protegides
Presidenta del Consell
Comarcal del Vallès Occidental

Sra. Montserrat Mundi i Mas
Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès
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ANNEX I
TARIFES D’APLICACIÓ 2012
Per acord de l’Ajuntament de Terrassa en Ple en data 10 de novembre de 2011, es va
aprovar i posteriorment es va publicar al BOP de 29 de desembre de 2011, l’ordenança
fiscal que estableix les taxes pels serveis prestat al CAAD, que pel 2012 són les següents:
Tarifes 2012

1.a
1.b
1.c
1.d
1.e
Gats
2.a
2.b
2.c
2.d

Gossos
Recollides
Recepció
Estada/dia
Recuperacions
Adopcions

Taxes
148.73 €
13.03 €
8.86 €
33.06 €
63.04 €

Recollides
Estada/dia
Recuperacions
Adopcions

148.73 €
1.80 €
53.15 €
21.01 €

Altres:
Eutanàsies: 15,35 €
Esterilització gats de carrer: 64,93 €
Estada/ dia: 1,80€
Test: 18€
En tots aquells animals que pel seu estat de salut requereixin d’un tractament veterinari
especialitzat o ingrés al Hospital Veterinari de la Facultat de Veterinària de la UAB, la despesa que
generi aquest servei s’incorporarà a la liquidació trimestral per tal que l’Ajuntament que
correspongui la faci efectiva íntegrament.
Quan es produeix l’abandonament d’un animal, s’aplicaran acumulativament les tarifes dels
apartats 1.a) a 1.d) quan es tracti d’un gos, i 2.a) a 2.d) quan es tracti d’un gat. En el cas
d’adopcions, la tarifa a satisfer serà només la de l’apartat 1.e) o 2.f).
Els animals amb microxip no es poden adoptar fins que es localitzi el seu propietari. Per tant, les
despeses generades fins a localitzar- lo, o fins que finalitzi el procés legal de notificació, les haurà
d’assumir el propietari en el moment de recollir-lo. En el cas que no aparegui el propietari, la
despesa serà a càrrec del municipi on s’ha recollit.
Preus pels serveis d’atenció al ciutadà, educació i promoció:
Sessió per escoles visita al CAADC

gratuït

ANNEX II
Taula1 distribució gàbies segons nombre habitants del municipi
Barberà V.
Matadepera
Montc i R
Polinyà
Població
N. gàbies
9
5
11
3
Població
N. gàbies

Segon .-

Vacarisses
6

Rellinars
2

Rubí
22

Terrassa
62

Sant Quirze del Vallès
1

Facultar a l’alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni. “
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Tercer .- Autoritzar i adjudicar les despeses i aprovar el document comptable
d’autorització i disposició que se’n derivi d’aquest conveni, per import de 13.970,57 € amb
càrrec a la partida 6102/1720/2279902 del pressupost vigent.
Quart .Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental i a
l’Ajuntament de Terrassa.

15. Subvencions en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 27 d’abril de 2011, la Diputació de Barcelona, l’Àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge, amb registre d’entrada 2011006376, va notificar la subvenció
per a l’actuació de Nou edifici de Torre Julià per l’any 2009, per import de 103.664,00
€, emmarcat en l’àmbit del Pla de Concertació XBmQ 2008-2011 i la necessitat de
trametre el document de preacord per iniciar els tràmits per a l’aprovació i l’atorgament
de la subvenció.
2. En data 30 de novembre de 2011, amb número de registre de sortida 2011006137, es
va tramitar a la Diputació de Barcelona la sol·licitud de canvi de destinació. La
Diputació de Barcelona en data 15 de desembre de 2011, ens comunica l’acceptació
del canvi de destinació de preacords.
3. En data 22 de desembre de 2011, amb número de registre de sortida 2011006552, es
va trametre a la Diputació de Barcelona el preacord per l’inici dels tràmits d’atorgament
de la subvenció, degudament omplert i signat.
4. Mitjançant notificació de data 26 d’abril de 2012, la Diputació de Barcelona, ha notificat
l’aprovació, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
2008-2011, que el Ple de la Diputació de Barcelona de data 22 de desembre de 2012,
va aprovar el règim transitori del protocol (BOPB 3/01/2012) per prorrogar la seva
vigència fins l’aprovació de nou protocol, i així mateix l’atorgament de l’ajut
12/X/80327, per a l’actuació “Contractació de serveis informàtics i consultoria per la
reenginyeria de processos de l’Administració electrònica”, per l’any 2012 per import de
24.743,24 €.
FONAMENTS DE DRET
-

Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
2008-2011.

-

De conformitat amb el que disposa l’article 21 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, de mesures per a la modernització del govern local
que la modifica.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona – Xarxa de
Municipis, codi XBMQ 12/X/80327, per a l’actuació “Contractació de serveis informàtics i
consultoria per la reengineria de processos de l’Administració electrònica”, per import de
24.743,24 €, l’any 2012.
Segon .- Notificar el present acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Gerència de
Serveis d’Equipaments, Infraestructures i Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de
Barcelona

16. Subvencions en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 27 d’abril de 2011, la Diputació de Barcelona, l’Àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge, am registre d’entrada 2011006376, va notificar la subvenció
per a l’actuació de Nova escola bressol per l’any 2010, per import de 52.901,00 €,
emmarcat en l’àmbit del Pla de Concertació XBmQ 2008-2011 i la necessitat de
trametre el document de preacord per iniciar els tràmits per a l’aprovació i l’atorgament
de la subvenció.
2. En data 1 de desembre de 2011, amb número de registre de Sortida 2011006172, es
va tramitar a la Diputació de Barcelona la sol·licitud de canvi de destinació. La
Diputació de Barcelona en data 15 de desembre de 2011, amb registre d’entrada
número 2011018405, ens comunica l’acceptació del canvi de destinació de preacords.
3. En data 22 de desembre de 2011, amb número de sortida 2011006172, es va trametre
a la Diputació de Barcelona el preacord per l’inici dels tràmits d’atorgament de la
subvenció, degudament omplert i signat.
4. Mitjançant notificació de data 26 d’abril de 2012, la Diputació de Barcelona, ha notificat
l’aprovació, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
2008-2011, que el Ple de la Diputació de Barcelona de data 22 de desembre de 2012,
va aprovar el règim transitori del protocol (BOPB 3/01/2012) per prorrogar la seva
vigència fins l’aprovació de nou protocol, i així mateix l’atorgament de l’ajut
12/X/80328, per a l’actuació “Urbanització dels terrenys destinats a dues escoles
bressol”, per l’any 2012 per import de 52.901,00 €
FONAMENTS DE DRET
-

Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
2008-2011.

-

De conformitat amb el que disposa l’article 21 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, de mesures per a la modernització del govern local
que la modifica.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona – Xarxa de
Municipis, codi XBMQ 12/X/80328, per a l’actuació “Urbanització dels terrenys destinats a
dues escoles bressol”, per import de 52.901,00 €, per l’any 2012.
Segon .- Notificar el present acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Gerència de
Serveis d’Equipaments, Infraestructures i Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de
Barcelona.

17. Subvencions en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 27 d’abril de 2011, la Diputació de Barcelona, l’Àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge, amb registre d’entrada 2011006376, va notificar la subvenció
per a l’actuació de Nou edifici de Torre Julià per l’any 2009, per import de 103.664,00
€, emmarcat en l’àmbit del Pla de Concertació XBmQ 2008-2011 i la necessitat de
trametre el document de preacord per iniciar els tràmits per a l’aprovació i l’atorgament
de la subvenció.
2. En data 30 de novembre de 2011, amb número de registre de sortida 2011006137, es
va tramitar a la Diputació de Barcelona la sol·licitud de canvi de destinació. La
Diputació de Barcelona en data 15 de desembre de 2011, en comunica l’acceptació
del canvi de destinació de preacords.
3. En data 22 de desembre de 2011, amb número de registre de sortida 2011006552, es
va trametre a la Diputació de Barcelona el preacord per l’inici dels tràmits d’atorgament
de la subvenció, degudament omplert i signat.
4. Mitjançant notificació de data 26 d’abril de 2012, la Diputació de Barcelona, ha notificat
l’aprovació, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
2008-2011, que el Ple de la Diputació de Barcelona de data 22 de desembre de 2012
va aprovar el règim transitori del protocol (BOPB 3/01/2012) per prorrogar la seva
vigència fins l’aprovació de nou protocol, i així mateix l’atorgament de l’ajut
12/X/80326, per a l’actuació “Desplegament de terminals de tramitació electrònica
municipal i adquisició de llicències”, per l’any 2012 per import de 78.920,76 €.
FONAMENTS DE DRET
-

Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
2008 – 2011.

-

De conformitat amb el que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció donada per la Llei
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57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
que la modifica.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona – Xarxa de
Municipis, codi XBMQ 12/X/80326, per a l’actuació “Desplegament de terminals de
tramitació electrònica municipal i adquisició de llicències”, per import de 78.920,76 €, l’any
2012.
Segon .- Notificar el present acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Gerència de
Serveis d’Equipaments, Infraestructures i Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de
Barcelona.

18. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona 2012 "Finançament dels serveis
locals d'ocupació" .
ANTECEDENTS DE FET
1. D’acord amb el Pla de concertació de la Diputació de Barcelona, Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat, i el catàleg de suport als serveis i a les activitats locals de 2012.
2. D’acord amb la resolució de la Diputació de Barcelona en relació a l’atorgament de
subvencions del fons de prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació” rebut
per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en data 17 d’abril de 2012.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona (XBMQ 2012) que
correspon al fons de prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació”, d’un import
de 18.868,20 € (divuit mil vuit-cents seixanta-vuit euros amb vint cèntims), per
desenvolupar les accions bàsiques del Servei a l’Ocupació de Sant Quirze.
Segon.-

Comunicar-ho a serveis econòmics.

19. Proposta d'aprovació de l'expedient i de l'inici de la licitació per a l'adjudicació
del contracte de subministrament de gas i d'energia elèctrica per als edificis i
equipaments municipals i per a l'enllumenat públic.
ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient de contractació per a l’adjudicació del subministrament de gas i
d’energia elèctrica per als edificis municipals i per a l’enllumenat públic,
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
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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 el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que
aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, el Reial Decret 817/2009, de
8 de maig, que desenvolupa parcialment la LCSP, el Reglament general de la LCAP, en
tot allò que aquestes normes reglamentàries no contravinguin les previsions de rang legal
vigents, 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 urgent i procediment obert per a
l’adjudicació del contracte administratiu de subministrament de gas i d’energia elèctrica
per als edificis municipals i l’enllumenat públic, 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 any, 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 Diari Oficial de la Unió Europea, al Butlleti Oficial de l’Estat, al Butlletí Oficial
de la Província, 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 les partides consignades 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.

20. Aprovació de l'expedient i inici de la licitació de la prestació del servei de
control, manteniment, socorristes i monitors per a la piscina d'estiu del barri de
les Fonts.
ANTECEDENTS DE FET.
Instruït l’expedient per a l’adjudicació del contracte del servei de socorrisme i monitors
per a la piscina d’estiu del barri de les Fonts i el del control i manteniment del propi
equipament,
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 el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que
aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, el Reial Decret 817/2009, de
8 de maig, que desenvolupa parcialment la LCSP, el Reglament general de la LCAP, en
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tot allò que aquestes normes reglamentàries no contravinguin les previsions de rang legal
vigents, 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 control, manteniment,
socorrisme i monitors per a la piscina d’estiu del barri de les Fonts, contractació que es
regeix per les condicions definides al plec de clàusules administratives particulars i al plec
de prescripcions tècniques i que s’estendrà des del 22 de juny al 26 d’agost d’enguany
(ambdós inclusos), amb possibilitat de dues pròrrogues, cadascuna de les quals es
correspondrà amb una temporada d’estiu.
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.

21. Assumptes sobrevinguts

21.1.

Aprovació de les Bases per a la realització del concurs de cartells de
Festa Major 2012

ANTECEDENTS
L’objectiu de l’Ajuntament de Sant Quirze és, mitjançant la convocatòria d’aquest concurs
de cartells, fomentar la participació ciutadana i la creació artística en un esdeveniment
tan destacat com és la Festa Major del municipi. La convocatòria d’un concurs de cartells
promou el foment de la cultura entre els ciutadans i ciutadanes i, a més, pot donar a
conèixer i promoure el nostre municipi entre les diferents persones que hi participin.
Considerant l’informe tècnic de data 8 de maig de 2012.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .-

Aprovar les bases del Concurs de Cartells de Festa Major 2012 següents:

“CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
2012
BASES
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L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en el procés de preparació de la Festa Major
2012, convoca el concurs de cartells per anunciar-la, d’acord amb les següents bases:
1. L’objecte del concurs és seleccionar el cartell per anunciar la Festa Major de Sant
Quirze del Vallès de l’any 2012.
2. Hi poden participar totes les persones empadronades a Sant Quirze del Vallès a partir
de 16 anys que ho desitgin.
3.Les obres presentades han de ser originals i inèdites. Els dissenys es poden elaborar
en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en color. Els i les
participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de
qualsevol reclamació per autoria o plagi. No s’admetran tintes metal·litzades o
fluorescents, ni relleus i volums enganxats.
4.El cartell ha d’incorporar el logotip de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, la
llegenda “Festa Major de Sant Quirze del Vallès”, 2012 i les dates Del 30 d’agost al 3 de
setembre. En la part inferior del cartell s’ha de preveure una franja de 5 cm per la inserció
dels logotips dels patrocinadors.
5. El format dels cartells serà de 21 cm d'ample x 29,7 cm d'alt. Les propostes s’hauran
de presentar en un suport rígid DIN A4. Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, caldrà
adjuntar-ne la diapositiva o un original digital de qualitat. L’autor/a n’haurà de lliurar també
una còpia en suport informàtic i amb la resolució adequada per a la seva impressió.
6.L’autor/a es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que calguin.
7.Les obres han d’anar acompanyades d’un sobre tancat amb un pseudònim, que també
haurà de constar a l’anvers del cartell i a l’interior del sobre juntament amb el nom i
cognoms de l’autor, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic. Els autors/es podran signar
les seves obres una vegada conegut el veredicte del jurat.
8. El jurat estarà presidit per l’alcaldessa de Sant Quirze i la regidora de Cultura i integrat
per membres del Grup de Treball de Festa Major i treballadors/es del Departament de
Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze.
9.S’atorgarà un únic premi de 450 € per al cartell guanyador. El jurat podrà declarar el
premi desert si ho estima oportú.
10.El jurat farà una primera preselecció, tot descartant els treballs que no compleixin
qualsevol punt de les bases. El veredicte del jurat, serà inapel·lable.
11.La persona guanyadora rebrà un import brut de 450 €, d’aquesta quantitat es
practicarà la retenció legalment establerta. El nom del guanyador/a figurarà en el
programa de la Festa Major.
12.El cartell guanyador quedarà en poder de l’Ajuntament, el qual es reserva tots els
drets de reproducció, ús i divulgació com a cartell i programa de la Festa Major de 2012.
13. El cartell guanyador i tots els que hagin entrat a concurs, podran ser exposats durant
el dies de Festa Major. Un cop finalitzada l’exposició, els originals s’hauran de retirar del
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17 al 21 de setembre de 2012. Els cartells no retirats passaran a ser propietat de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i en podrà fer l’ús que estimi convenient.
14. Els originals s’hauran de lliurar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça de la Vila, núm.
6), de dilluns a dijous, de 8:30 del matí a 8 del vespre, i divendres de 8:30 a 14:00 hores.
La data final per a la presentació de propostes serà el 15 de juny de 2012, a les 14:00
hores.
15. El jurat es reunirà el dia 18 de juny a les 19:30 hores. El veredicte es donarà a
conèixer al web de l’Ajuntament, www.santquirzevalles.cat. El lliurament del premi es farà
en el marc dels actes de la Festa Major 2012.
16.El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.
17. L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa
justificada.”
Segon .- Aprovar el document comptable d’autorització de pagament de 450 € que
s’adjunta, corresponent a l’import total dels premis del Concurs de Cartells, i amb càrrec a
la partida pressupostària 1103 4910 2400000 corresponent a l’exercici 2012.
Tercer .-

Comunicar la següent resolució al Servei d’Economia i Finances.

Quart .-

Publicar les presents bases al web municipal de l’Ajuntament.

21.2.

Aprovació de procediment validat per la Comissió de Gestió Informativa
i Tramitació Municipal (CGITM)

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el procediment municipal, junt amb la seva documentació degudament
complementada i validada pels membres de la Comissió de Gestió Informativa i
Tramitació Municipal (CGITM), que es detallen a continuació:
Economia
C3X902 Assistir a l’acte de la Nit de l’Empresa
Segon.- Aprovar la informació vinculada dels tràmits dins del Manual de Procediments,
Carpeta Ciutadana i a l’apartat corresponent de la pàgina electrònica corporativa
(www.santquirzevalles.cat).
Tercer.- Notificar el present acord als membres de la Comissió.

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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