D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les indicacions de
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta de
Govern Local publicades no incorporen dades de caràcter personal identificades o
identificables. No obstant això, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a través dels tràmits relacionats www.santquirzevalles.cat
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Número:
Caràcter:
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Constitució:
Aixecament:
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Ordinària
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RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Jordi Vidal Perez
Antoni Rebolleda Calendario
Jaume Cols Petit
Edelmiro Balboa Blanco
Josep Antoni Delgado Rivera

CIU
CIU
PSC-PM
PP
CIU
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARIA
Núria Mompel Tusell.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu. Els assumptes sobrevinguts s’han inclòs a l’ordre del dia
també per acord unànime dels membres presents.

1. Aprovació actes
S’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió extraordinària i urgent
de 24 de novembre de 2011 i sessió ordinària de 29 de novembre de 2011.
2. Exp. resp. patrimonial 114-10-003 - dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 21 de gener de 2010 i mitjançant instància registrada d’entrada amb el
número d’anotació 2010001065, el Sr. dades protegides va presentar
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys al seu habitatge, maquinària i
vehicles al carrer de l’dades protegides a conseqüència de la ventada del dia 24 de
gener de 2009. El reclamant manifestava que els danys es van produir pel mal estat
de conservació i manteniment de l’arbrat de titularitat municipal existent a prop de casa
seva, i que per aquest motiu van caure amb la ventada.
Tramitat l’expedient, i amb caràcter previ a la emissió de la resolució corresponent, en
data 11 de juliol, mitjançant resolució núm. 2011001712 de la regidora delegada de la
Subàrea de Serveis Interns, es va elevar l’assumpte a la Comissió Jurídica Assessora
per a l’emissió del dictamen preceptiu previst a l’article 8 de la Llei 5/2005 de 2 de maig,
reguladora d’aquest òrgan consultiu.
En data 10 de novembre , la Comissió Jurídica Assessora ha emès el dictamen número
237/11 en relació amb l’expedient de referència, amb la conclusió que és
procedent desestimar la reclamació d’indemnització instada pel Sr. dades protegides
en nom propi i d’Inter Elevadors S.L. pels danys i perjudicis derivats de la caiguda de
diversos arbres sobre les béns de la seva propietat.
FONAMENTS DE DRET
Atesos els articles 89.3 i 139 i concordants de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
De conformitat amb el dictamen número 237/11, de 10 de novembre, de la Comissió
Jurídica Assessora, sobre la reclamació d’indemnització instada davant l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, pel Sr. dades protegides pels danys derivats de la ventada
del dia 24 de gener de 2009, còpia del qual s’uneix a la present resolució.
Atès l’article 21.1.k. de la Llei reguladora de les bases de règim local i de conformitat amb
el cartipàs municipal en vigor.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer. Denegar la responsabilitat administrativa municipal reclamada pel Sr. dades
protegides, mitjançant instància registrada d’entrada en data 21 de gener de 2010,
pels danys soferts com a conseqüència de la ventada del dia 24 de gener de 2009
d’acord amb les conclusions del dictamen 237/11 de la Comissió Jurídica
Assessora de la Generalitat de Catalunya.
Segon. Notificar aquesta resolució al reclamant, a l’asseguradora de l’Ajuntament i a la
Comissió Jurídica Assessora.

3. Exp. resp. pat. 114-011-001- dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 18 de gener de 2011, dades protegides, en representació d’dades
protegides, va presentar escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial per
danys causats al vehicle matricula dades protegides quan circulava per l’avinguda de
dades protegides el dia 18 de setembre de 2010 i a l’alçada del carrer dades
protegides va topar amb una claveguera que estava sense la tapa i no estava
senyalitzada. Figura en el Registre general d’entrades amb el número d’anotació
2011000825.
Detectades deficiències i reparades pel sol·licitant, mitjançant resolució d’alcaldia núm.
2011001594 de data 4 de juliol es resol estimar el recurs de reposició formulat
per dades protegides i declarar l’admissió a tràmit de la reclamació. Es designa
instructora i es sol·liciten informes a l’Àrea de Via Pública i al servei de policia Local.
En data 12 de juliol el servei de policia local aporta informe d’accidents del dia dels fets
on consta que la caiguda es va produir perquè la roda del darrera del vehicle es va
introduir en el registre d’una claveguera perquè la tapa no hi era, desconeixent els motius
perquè no hi era.
En data 26 d’agost, l’aparellador municipal emet informe del qual s’extrau que en la
inspecció efectuada al lloc de l’accident comprova que el pou i la tapa no presenten
deficiències que justifiquin el desplaçament de la tapa. Entre les causes que podien
motivar que la tapa no estigués en el seu lloc la més versemblant podia ser l’episodi de
pluges intenses. Quan plou, l’aigua que recull la xarxa de sanejament empeny l’aire que
hi ha dins les clavegueres i que en certes ocasions de pluges intenses i sobtades no dóna
temps a que l’aire s’expulsi per embornals i altres obertures que comuniquen la xarxa de
clavegueram amb l’exterior. La pressió que fa l’aigua pot arribar a aixecar alguna tapa
dels pous de registre.
En data 13 de setembre es va resoldre atorgar tràmit d’audiència a l’interessat. Aquest
tràmit va ser complimentat pel reclamant mitjançant compareixença de dades
protegides, en representació legal de l’interessat, a les dependències municipals per
examinar l’expedient a qui se li va donar vista de l’expedient íntegre i lliurar còpia
dels documents número 69 a 75.
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En data 4 d’octubre, registre d’entrada 2011014929, dades protegides, formula de
nou al·legacions afirmant la relació de casualitat entre els danys soferts pel seu
representat i el funcionament del servei públic basant-se en els informes de la policia
local i l’aparellador municipal.
En data 22 de novembre la instructora de l’expedient emet proposta de resolució dintre
del tràmit d’instrucció
FONAMENTS DE DRET
I.- Els principis que regeixen la figura de la responsabilitat patrimonial per culpa
extracontractual o objectiva de les Administracions Públiques es troben regulats
bàsicament a l’article 106.2 de la Constitució, als articles 139 i següents de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener i quan al procediment, al
RD 429/93 de 26 de març, i altra normativa concordant.
II.- L’article 106 de la CE estableix que el particulars, en els termes establerts per la llei,
tindran dret a ser indemnitzats pels danys ocasionats als seus bens i drets …… sempre
que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics”
III.- La Llei 30/92 estableix els requisits que han de concórrer per a que els particulars
tinguin dret a una indemnització fixant els següents: a) que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics i que el dany causat l’administrat no
tingui el deure jurídic de suportar-lo, b) que els dany al.legat sigui efectiu, avaluable
econòmicament i individualitzat, c) l’existència d’un nexe causal directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat.
IV.- Que els esmentats preceptes legals configuren el caràcter objectiu de la
responsabilitat administrativa pel funcionament normal o anormal dels serveis públics que
obliga a prescindir d’elements subjectius relacionats amb la concurrència de culpa o
negligència per part de l’Ajuntament o dels serveis públics.
V.- L’article 13.2 del RD 429/1993, de 26 de març, estableix que la resolució es
pronunciarà necessàriament sobre l’existència o no de la relació de casualitat entre el
funcionament del servei públic i la lesió produïda. Per tant, el requisit indispensable per a
donar dret a un rescabalament dels danys és l’existència d’un nexe casual directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat. La relació de causalitat ha de ser directa,
immediata i exclusiva el que significa que els danys s’han de produir sense la intervenció
de cap altre factor.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per
dades protegides pels danys materials soferts el dia 18 de setembre al vehicle matricula
7495-DPS quan circulava per l’avinguda de dades protegides per considerar que
concorren els elements i requisits que configuren el naixement de la
responsabilitat patrimonial i indemnitzar al perjudicat, d’acord amb la valoració pericial
dels danys.
Segon.- Aprovar el pagament de 1.011,00€ a dades protegides en concepte de
reparació de danys d’acord amb la quantia de l’informe pericial. D’aquest import,
la companyia d’assegurances abonarà la quantitat de 411,00€ i la resta, 600,00€
l’abonarà l’Ajuntament.
Tercer.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació de 600,00€, en concepte de
franquícia de la pòlissa d’assegurances.
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Quart.- Comunicar aquesta resolució a l’interessat i a la companyia d’assegurances
Zurich/Axioma a efectes que efectuï el pagament de 411,00€ en concepte de
rescabalament dels danys.

4. Extinció concessió funerària nínxol dades protegides, dades
protegides , fila del bloc dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
1. Amb data 18 de novembre de 2011, N/E 2011017021, la Sra. dades protegides,
titular dels drets funeraris del nínxol dades protegides, dades protegides fila del bloc
dades protegides, ha presentat renuncia a la titularitat del dret funerari esmentat.
2. Instruït l’expedient corresponent, i d’acord amb l’informe de la tècnica de Salut de data
21 de novembre de 2011.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 2/1997, de 3 d’abril, reguladora del Serveis Funeraris
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques
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.
La vigent Ordenança municipal reguladora dels serveis de cementiri i funeraris

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Declarar extingit el dret funerari del nínxol núm. dades protegides , dades
protegides fila del bloc dades protegides, amb reversió del nínxol a favor de
l’Ajuntament, per renúncia expressa del titular.
Segon.- Traslladar les restes existents en l’esmentat nínxol a la fossa comuna.
Tercer.- Notificar l’acord a l’interessat.

5. Extinció concessió funerària nínxol dades protegides, dades protegides fila del bloc
dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
1. Amb data 19 d’octubre de 2011, N/E 2011015708, el Sr. dades protegides, titular dels
drets funeraris del nínxol dades protegides ,dades protegides fila del bloc dades
protegides, ha presentat la renúncia a la titularitat del dret funerari esmentat.
2. Instruït l’expedient corresponent, i d’acord amb l’informe de la tècnica de Salut de data
16 de novembre de 2011.
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FONAMENTS DE DRET
-

Llei 2/1997, de 3 d’abril, reguladora dels Serveis Funeraris
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques
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.
La vigent Ordenança municipal reguladora dels serveis de cementiri i funeraris

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Declarar extingit el dret funerari del nínxol núm. 25 1a fila del bloc C, amb
reversió del nínxol a favor de l’Ajuntament, per renúncia expressa del titular.
Segon .-

Traslladar les restes existents en l’esmentat nínxol a la fossa comuna.

Tercer .-

Notificar a l’interessat.

6. Acceptació subvenció per finançar les despeses derivades de l'elaboració, la
implantació o el desenvolupament de polítiques de dones durant l'any 2011.
ANTECEDENTS DE FET
L’any 2000, la Regidoria de Benestar mitjançant el Programa Dona va posar en
funcionament el servei d’assessorament per a dones al nostre municipi, gràcies al suport
de la Diputació de Barcelona.
Els primers anys van posar-se en funcionament els serveis de suport jurídic i psicològic,
així com els programes d’activitats per a Dones (8 de març, Dia de les Dones i 25 de
novembre, Dia contra la violència de gènere) amb suport econòmic i tècnic de l’Oficina de
Promoció de les Polítiques d’Igualtat Dona - Home. Posteriorment es creà la Regidoria de
la Dona i l’any 2007 la Regidoria d’Igualtat, que des del març del 2009 és la Regidoria
d’Igualtat i Ciutadania. L’any 2007 s’aprovà el Pla municipal d’Igualtat entre dones i
homes, marc d’acció de les polítiques d’igualtat al nostre municipi, i es signà el conveni
de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per impulsar la figura de l’agent d’igualtat.
L’any 2011 es posa en funcionament del Centre Municipal d’Informació i Recursos per a
Dones, potenciant els serveis d’atenció, les polítiques d’igualtat entre dones i homes i la
participació de les dones al nostre municipi.
En data 6 de juliol de 2011 es va sol·licitar a l’Institut Català de les Dones una subvenció
per a la implementació dels projectes i activitats inclosos en el Pla de polítiques de dones
per a l’any 2011, desenvolupat per la Regidoria d’Igualtat.
La resolució de l’Institut Català de les Dones atorga les següents quantitats als següents
projectes:
•

Projecte de commemoració de diades significatives: 8 de març i 25 de novembre,
subvencionat amb la quantitat de 2.500 euros, acollit a la línia de subvenció B1
amb un pressupost de 12.000,00 euros.
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•

Programació anual d'activitats adreçades a les dones, subvencionat amb la
quantitat de 2.829 euros, acollit a la línia de subvenció B2 amb un pressupost de
36.900,00 euros.

Considerant l’informe tècnic de data 14 de novembre 2011.
Considerant l’informe d’Intervenció (DR).
FONAMENTS DE DRET
Resolució BSF/1083/2011, de 3 de maig, per la qual s’aproven les bases per a la
concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de
l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció atorgada per l’Institut Català de les Dones, per un
import de 5.329 euros, per a la implementació dels projectes i activitats del Programa
d’Igualtat entre dones i homes 2011.
Segon .-

Notificar el present acord a l’Institut Català de les Dones.

7. Aprovació dels 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:
Alcaldia i Serveis Interns
C3X010 Sol·licitud d'inscripció en el Registre Municipal d'unió estable de parella
COMU
C2x001 Promoció de 43 habitatges de lloguer MAS DURAN III
C2x002 Venda de 4 habitatges a la promoció de les Fonts
Seguretat Ciutadana
C3X084 Sol·licitud concessió targeta d'armes
C4X016 Expedició informe policial
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Serveis Personals
C3X108 Informe municipal d'arrelament social de persones immigrades
C3X109 Informe municipal d'integració social de persones immigrades
C3X119 Servei de transport de persones grans al casal d’avis
C3X121 Sol·licitud d'ajut de menjador escolar
C3X151 Atorgament de prestació social de caràcter econòmic
C3X202 Visita dels Reis d'Orient a casa
C3X613 Inscripció cursos de formació d'higiene alimentària
C3X100 Reconeixement del grau i nivell de dependència
Territori
C3X013 Llicència urbanística de 1a Ocupació d'edifici
C3X040 Sol·licitud autorització instal·lació circ
C3X045 Certificat d'antiguitat i legalitat
C3x011 Registre de sol·licitants d'HPO
C3X046 Certificat d'innecesarietat de llicència parcel·lació

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.

8. Adjudicació dels contractes de diverses pòlisses d'assegurança per a la
cobertura dels danys i riscos que es deriven de l'activitat normal de la
Corporació

ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de juliol d’enguany, va aprovar
l’expedient de contractació, de tramitació ordinària, i l’inici del procediment de licitació per
a l’adjudicació del contracte de diverses pòlisses d’assegurances que garanteixin la
cobertura dels riscos que es deriven de l’activitat normal que desenvolupa l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès.
La mesa de licitació en sessió amb data 15 de novembre de 2011, a la vista dels informes
emesos pels tècnics, va elevar proposta d’adjudicació a favor dels licitadors següents:
LOT 1. Assegurança de responsabilitat civil i patrimonial
ZURICH Insurance PLC
Av. Diagonal, 431, bis
08036 Barcelona
CIF W-0072130-H

LOT 2. Assegurança tot risc de pèrdues o danys materials del patrimoni
ZURICH Insurance PLC
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Av. Diagonal, 431, bis
08036 Barcelona
CIF W-0072130-H

LOT 3. Assegurança del parc mòbil de vehicles de l’Ajuntament
FIATC Seguros
Av. Josep Tarradellas, 33
08029 Barcelona
NIF G08171407

Amb data 28 de novembre de 2011 es va trametre als licitadors el preceptiu requeriment
previ a l’adjudicació.
La societat Zurich Insurance PLC, sucursal en España, el dia 2 de desembre de 2011, va
dipositar la garantia definitiva, per un total de 9.800,00€, que correspon als lots 1 i 2,
(import desglossat de la garantia: 6.000,00€ i 3.800,00€, respectivament), va abonar la
quantitat de 241,88€ en concepte d’anuncis oficials (part proporcional) i va lliurar els
certificats negatius de deutes amb la Seguretat Social i amb la Hisenda Pública.
La societat Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, el dia 2 de desembre de
2011, va dipositar la garantia definitiva, que correspon al lot 3, per un import de
1.690,57€, va abonar 120,94€ en concepte d’anuncis oficials (part proporcional) i va
aportar els certificats negatius de deutes amb la Seguretat Social i amb la Hisenda
Pública.

FONAMENTS DE DRET
El contracte, pel que fa a la seva preparació i adjudicació, es regeix per la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en la redacció donada per la Llei
34/2010, de 5 d’agost, en allò que la modifica, i per les disposicions reglamentàries que la
desenvolupen.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament
d’aquesta, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Plec de clàusules administratius particulars i plecs de prescripcions tècniques.
Plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes de serveis i
subministrament, d’obres i a d’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,
En quant als efectes i extinció, es regeix pel dret privat, consegüentment, s’estarà a allò
previst per la normativa següent:
-

Llei 50/1980, de 8 d’octubre, del contracte d’assegurança, en la redacció donada
per diverses modificacions normatives que l’afecten.
Llei 9/1992, de mediació d’assegurances privades.
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-

-

Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances
privades.
Reial Decret 2486/1998, de 20 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, en la redacció donada pels
RD 297/2001, de 20 de febrer, 1332/2005, d’11 de novembre i 1821/2009, de 27
de novembre que el modifiquen
Reial Decret legislatiu 6/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’ordenació
i supervisió de les assegurances privades
Resta de normativa de dret privat aplicable

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar el contracte de diverses pòlisses d’assegurança per a la cobertura dels
danys i riscos que es deriven de l’activitat normal de la Corporació, a les empreses que
es relacionen a continuació:
LOT 1. Assegurança de responsabilitat civil i patrimonial
ZURICH Insurance PLC Sucursal en España
Av. Diagonal, 431, bis
08036 Barcelona
CIF W-0072130-H
en els termes següents:
per un import anual de 30.000,00€, d’acord amb l’oferta presentada per l’esmentat
licitador i en els termes i requisits previstos al plec de clàusules administratives particulars
i de prescripcions tècniques aprovats per l’Ajuntament.
LOT 2. Assegurança tot risc de pèrdues o danys materials del patrimoni
ZURICH Insurance PLC Sucursal en España
Av. Diagonal, 431, bis
08036 Barcelona
CIF W-0072130-H
en els termes següents:
per un import anual de 19.000,00€, d’acord amb l’oferta presentada per l’esmentat
licitador i en els termes i requisits previstos al plec de clàusules administratives particulars
i de prescripcions tècniques aprovats per l’Ajuntament.
LOT 3. Assegurança del parc mòbil de vehicles de l’Ajuntament
FIATC Seguros
Av. Josep Tarradellas, 33
08029 Barcelona
NIF G08171407
en els termes següents:
per un import anual de 8.452,84€, d’acord amb l’oferta presentada per l’esmentat licitador
i en els termes i requisits previstos al plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques aprovats per l’Ajuntament.
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Segon. Requerir els adjudicataris per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils, a
comptar des de la recepció de la notificació, procedeixin a atorgar la formalització dels
contractes en documents públics administratius autoritzats per la fe pública de la
secretària municipal.
Tercer. Aprovar els documents comptables de disposició futura de la despesa, inherents
a aquesta contractació, pels imports següents:

Exercicis 2012, 2013 i 2014
Partida pressupostària: 4120 9200 2240000
D_FUT, import 30.000,00€ , per a cadascun dels exercicis
Tercer: Zurich Insurance PLC Sucursal en España
Exercicis 2012, 2013 i 2014
Partida pressupostària: 4120 9200 2240000
D_FUT, import 19.000,00€ , per a cadascun dels exercicis
Tercer: Zurich Insurance PLC Sucursal en España
Exercicis 2012, 2013 i 2014
Partida pressupostària: 4120 9200 2240000
D_FUT, import 8.452,84€ , per a cadascun dels exercicis
Tercer: Fiatc Mutua de Seguros i Reaseguros a prima fija
Quart. Aprovar, atès que el preu final d’adjudicació del contracte és inferior al del seu
pressupost inicial, els documents comptables negatius d’autorització futura de la despesa,
que es relacionen a continuació:
Exercicis 2012, 2013 i 2014
Partida pressupostària: 4120 9200 2240000
A_FUT C- , import 5.000,00€, per a cadascun dels exercicis
Exercicis 2012, 2013 i 2014
Partida pressupostària: 4120 9200 2240000
A_FUT C- , import 3.000,00€, per a cadascun dels exercicis
Exercicis 2012, 2013 i 2014
Partida pressupostària: 4120 9200 2240000
A_FUT C- , import 1.547,16€, per a cadascun dels exercicis
Cinquè. Notificar aquesta resolució als interessats.

9. Aprovació expedient i inici licitació per a l'adjudicació del contracte
d'assistència tècnica informàtica per a la gestió i manteniment dels sistemes
informàtics i de comunicació.

ANTECEDENTS DE FET
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Instruït l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de serveis
d’assistència tècnica informàtica de la gestió i manteniment dels sistemes informàtics i de
comunicacions de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica, entre d’altres, la Llei 30/2007 de contractes del
sector públic.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament
d’aquesta, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes de serveis i
subministrament, d’obres i a d’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.
Informes preceptius d’Intervenció i Secretaria.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació urgent i procediment negociat
sense publicitat, per a l’adjudicació del contracte serveis d’assistència tècnica informàtica
de la gestió i manteniment dels sistemes informàtics i de comunicacions de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, contractació que es regeix per les condicions definides al plec
de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques.
Segon. Convidar les empreses següents, atès que se les considera capacitades per a
l’execució d’aquest contracte:
S3I,S.L. (Ingenieria Instalaciones y Servicios Informáticos)
C/ Lepant, nº 51 Baixos
08290 – Cerdanyola
Barcelona
Espanya
Tel. 629.716.605
NIF .- B-59893933
Sr. Lluis Pérez
e-mail: luisperez@stresi.com

EXPERIENTIA SYSTEMS,S.L.
C/ Major, nº 13 1º 2ª
08110- Montcada I Reixac
Tel. 902.88.53.00 Fax. 93.564.87.08
NIF.- B61256772
Sr. Jesús Santa-Isabel López
e-mail: jesus@xperientia.es
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Bitness S.C.P.
C/ Estelí 34-36 2º1ª
08980 – Sant Feliu del Llobregat
Barcelona
Tel. 663011878
N.I.F.- G63770994
Sr. Alberto Fernández
e-mail: bitnesscp@gmail.com
Els convidats disposaran d’un termini de 8 dies naturals per a la presentació d’ofertes
comptadors a partir de l’endemà de la data de recepció de la notificació.
Les propostes es lliuraran d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives
que regirà aquesta contractació i que s’aprova en aquest acte.
Tercer. Aprovar els documents comptables d’autorització futura de la despesa inherents a
aquesta contractació.
Quart. Notificar aquest acord als interessats.

10. Llicència d'obra major. Expedient número OMA2011/039 per a la construcció
d'una piscina.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 28 de novembre de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011017389) per a la
construcció d'una piscina emplaçada al carrer dades protegides, núm. dades
protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 12 de desembre de
2011 del qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica
d’aplicació, amb les condicions fixades a l’informe tècnic següents:
-

D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, s’ha establert una fiança municipal que s’ha de dipositar
quan s’obté la llicència d’obres, de 351,59 euros.
El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra,
els certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest
certificat serà necessari per al retorn de la fiança municipal.

3. Considerant l’informe jurídic de data 13 de desembre de 2011
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FONAMENTS DE DRET
- Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, sent d’aplicació a
aquest efecte l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme estableix que estan subjectes a la llicència urbanística prèvia,
en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les
ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl,
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es
manifesta l’article 234 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- L’apartat 2.b) de l’esmentat article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina
que resten subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis,
construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix
l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme; l’article 3 del Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors número OMA2011/039 a dades
protegides per a la construcció d'una piscina emplaçada al C dades protegides,
d’aquest municipi amb subjecció a les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic
que se li uneix com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, dos anys per a acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i
divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el termini per a iniciar
o executar l’obra, la llicència caducarà.
Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació
201140986 / 0

Concepte
Concessió de Plaques i patents

Import
11,83
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201140987 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

254,00

201140988 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74

Setè .-

Notificar el present acord als interessats.

11. Llicència d'obra major. Expedient número OMA2011/40 per a la substitució de
coberta en habitatge unifamiliar entre mitgeres
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 28 de novembre de 2011, dades protegides ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011017436) per
a Substitució de coberta en habitatge unifamiliar entre mitgeres.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 13 de desembre de
2011 del qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica
d’aplicació, amb les condicions fixades a l’informe tècnic següents:
-

D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, s’ha establert una fiança municipal que s’ha de dipositar
quan s’obté la llicència d’obres, de 150,00 euros.
El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra,
els certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest
certificat serà necessari per al retorn de la fiança municipal.

-

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

3. Considerant l’informe jurídic de data 14 de desembre de 2011.
FONAMENTS DE DRET
- Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, sent d’aplicació a
aquest efecte l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme estableix que estan subjectes a la llicència urbanística prèvia,
en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les
ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl,
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es
manifesta l’article 234 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
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- L’apartat 2.b) de l’esmentat article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina
que resten subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis,
construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix
l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme; l’article 3 del Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Local
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors número OMA2011/040 a dades protegides
per la substitució de coberta en habitatge unifamiliar entre mitgeres a C dades
protegides, d’aquest municipi amb subjecció a les condicions tècniques que
consten a l’informe tècnic que se li uneix com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, dos anys per a acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i
divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el termini per a iniciar
o executar l’obra, la llicència caducarà.
Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201140991 / 0

Concessió de Plaques i patents

201140992 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

392,83

201140993 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74

Setè .-

11,83

Notificar el present acord als interessats.

12. Exp. 12.06. Finalització del procediment d'atorgament de la llicència ambiental
per instal·lació magatzem i oficines de comerç a l'engròs de portes de fusta, al
c/. Berguedà, 12. Arxiu.
ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant escrit registrat d’entrada el 2 de febrer de 2006, amb NRGE: 2006002193,
el Sr. dades protegides, en representació de Maderas Alpina, S.A. va sol·licitar llicència
municipal per a la instal·lació de l’activitat de magatzem i oficines de comerç a l’engròs de
portes de fusta, i emplaçada al carrer Berguedà, núm. 12, d’aquest municipi.
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A l’expedient consta informe favorable de l’enginyer municipal i de la Cap Local de
Sanitat.
L’informe del Tècnic de Medi Ambient, de 3 de febrer de 2006, i de l’aparellador municipal
de 9 de març de 2006, requereixen a l’interessat l’aportació de la documentació que s’hi
detalla.
Consta així mateix a l’expedient instància de 19 de gener de 2007 de la interessada,
d’aportació de documentació per esmenar les deficiències indicades.
El dia 28 de febrer de 2007 l’aparellador municipal informa desfavorablement l’expedient
pels motius que s’hi exposen. No consta resolució dictada per l’òrgan competent d’acord
amb el cartipàs municipal.
En data 28 de setembre de 2011 el Servei de Policia Local, prèvia inspecció realitzada a
petició de l’Àrea de Territori, informa que en l’adreça assenyalada no hi cap activitat
corresponent a l’empresa esmentada i indica, literalment, “Que es desconeix l’actual
adreça de la referida empresa”.
Considerant l’informe jurídic favorable, de data 29 de novembre de 2011.
FONAMENTS DE DRET
Atès que s’ha constatat que al carrer Berguedà, número 12 no es du a terme l’activitat per
a la qual es demanava el permís objecte del present procediment, donat el temps
transcorregut i 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 MADERAS ALPINA, S.A. per a la instal·lació d’una activitat de magatzem i
oficines de comerç a l’engròs de portes de fusta, emplaçada al carrer Berguedà, núm. 12.
Segon.- Procedir a l’arxiu del procediment.
Tercer.- Notificar els presents acords a MADERAS ALPINA, S.A., com a interessat en el
procediment.

13. Revisió de preus del Contracte del servei de neteja i desinfecció dels edificis i
escoles municipals de Sant Quirze del Vallès, a aplicar el període de 1 d'abril
de 2011 al 31 de març de 2012
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ANTECEDENTS DE FET
Vista la petició de CLECE, SA (registre entrada 2011016746, de data 11/11/2011), en la
que sol·licita l’aprovació del coeficient de revisió de preus del servei de neteja i
desinfecció dels edificis i escoles municipals de Sant Quirze del Vallès a aplicar el
període del 1 d’abril de 2011 al 31 de març de 2012, i que representa un 2,80 %
d’increment respecte l’any anterior.
Atès que a la Junta de Govern Local de data 13/03/2009 va acordar adjudicar el contracte
pels serveis de neteja i desinfecció dels edificis i centres d’ensenyament municipals a
l’empresa CLECE, SA, el qual es va formalitzar el 31/03/2009.
Atès l’informe emès pels serveis tècnics de l'Àrea de Via Pública, Transports i Serveis
Urbans en data 14/12/2011.
Atès l’informe emès per l’Interventor Municipal, de data 14/12/2011/ del qual es desprèn
que l’índex de revisió de preus a aplicar no pot superar el 85% de la variació l’IPC de
gener de 2010 a gener de 2011 (3,3%), i per tant l’índex definitiu d’increment a aprovar
és el 2,80 %.

FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb el que estableix el Plec de clàusules administratives i tècniques
particulars reguladores de l’adjudicació del contracte pels serveis de neteja i desinfecció
dels edificis i centres d’ensenyament municipals.
D’acord amb el que es disposa al Plec de clàusules administratives generals, aplicables
als contractes de consultoria i assistència, de serveis i de subministraments i a altres
contractes administratius i als privats de la corporació (BOP núm. 172, de 19.07.2002) i a
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic, modificada per la Llei
2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible.
D’acord amb el que estableix l’article 23.4 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,
l’article 43 del RD 2568/1986, de 26 de novembre; els articles 53.1 i 56 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. I de conformitat amb les atribucions delegades en aquesta
Junta de Govern Local per la Resolució d'Alcaldia número 2011001514, de 20 de juny.
Vistos els preceptes legals citats i altres de pertinents aplicació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el coeficient de revisió de preus del servei de neteja i desinfecció dels
edificis i escoles municipals de Sant Quirze del Vallès, a aplicar el període del 1 d’abril de
2011 al 31 de març de 2012, i que representa un 2,80 % d’increment respecte l’any
anterior.
Segon.- Notificar el present acord a CLECE, SA i als Serveis Econòmics municipals.

14. Assumptes sobrevinguts
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14.1.

Aprovació de l'aportació econòmica municipal en el finançament de
l'EAIA del Consell Comarcal del Vallès Occidental 2011

ANTECEDENTS DE FET
Atès que el Consell Comarcal del Vallès Occidental i tots els ajuntaments de la comarca,
excepte Sabadell i Terrassa, van signar al 1998 un conveni de col·laboració amb l’
objectiu de finançar les despeses dels personal adscrit a la plantilla del Consell Comarcal
del Vallès Occidental destinat a l’ EAIA, i que no quedava cobert amb el conveni signat
amb el Departament de Benestar social;
Atès que en el pacte novè del conveni subscrit, es desprèn que el conveni es prorrogarà
per períodes successius mitjançant documents annexos, determinant la participació
municipal en el finançament del servei;
Atès que en data 29 de juliol de 2011 es va signar el Protocol Addicional per a l’ any 2011
al Contracte Programa on s’hi detallen els acords i les accions a desenvolupar, i que s’
estableix un import de 811.358,00€ per a la contractació de personal.
FONAMENTS DE DRET
Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials.
Contracte Programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria
de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, aprovat per decret 103/08
de data 23 de juliol de 2008, i ratificat al ple ordinari del dia 9 d’ octubre de 2008.
Protocol Addicional per a l’ any 2011 on s’ hi detallen els acords i les accions a
desenvolupar.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar l’ addenda del conveni de col·laboració regulador del finançament de
la contractació del personal destinat a l’EAIA entre el Consell comarcal del Vallès
Occidental i l’ Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Segon .- Aprovar l’autorització, disposició i obligació al Consell Comarcal del Vallès
Occidental per import de 11.436,98€ amb càrrec a la partida pressupostària 5120 2310
4800004 en concepte de l’aportació econòmica que li correspon a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
Tercer .- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura de l’addenda del conveni i
documentació administrativa derivada de l’expedient.
Quart .-

Notificar al Consell Comarcal l’ acord.
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14.2.

Aprovació d'assignació d'ajut als projectes de cooperació promoguts
per la Fundació Benèfica Quetzal l'any 2011

ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local en sessió de data 7 de març de 2011, va aprovar les Bases
particulars reguladores de la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al
desenvolupament. Aquestes bases defineixen el conjunt de condicions i el procediment a
seguir per la sol·licitud, l’admissió i avaluació, la concessió, el pagament i la justificació
dels ajuts que atorgui l’Ajuntament per a projectes de cooperació al desenvolupament i
les campanyes de sensibilització promoguts per ONG i entitats solidàries de Sant Quirze
del Vallès.
2. D’acord amb la Base segona, de les esmentades Bases: podran sol·licitar els ajuts
previstos en aquestes bases qualsevol de les entitats i associacions sense ànim de lucre,
legalment constituïdes, inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions ciutadanes
sempre que es reflecteixi en els seus estatus i que tinguin entre els seus objectius la
realització d’activitats de cooperació i projectes orientats a la cooperació per al
desenvolupament integral dels països en vies de desenvolupament, el foment de la
solidaritat entre pobles o l’ajut humanitari en l’àmbit internacional.
3. Vist que el termini per presentar les sol·licituds per beneficiar-se d’aquest ajut va
finalitzar el passat dia 31 de març de 2011.
4. Vist l’acord de Junta de Govern Local, del dia 6 d’octubre de 2011, pel qual es deixa
sense efecte la subvenció per als projectes de cooperació de la Fundació benèfica
Quetzal, presentats l’any 2011, fins a l’aportació de la memòria justificativa del projecte de
2010.
5. Atès que la Fundació benèfica Quetzal aporta la memòria justificativa del projecte del
2010, entrada per registre el 5 d’octubre de 2011, amb número 2011015085.
6. Vist l’informe de l’interventor de data 17 de novembre de 2011.
7. D’acord a la proposta tècnica de la Regidoria de Cooperació, de data 19 de desembre
de 2011.
FONAMENTS DE DRET
-

-

Bases particulars reguladores de la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al
desenvolupament aprovades en sessió de Junta de Govern Local de 7 de març de
2011.
Bases generals reguladores de la concessió de subvencions aprovades en sessió
plenària el 26 de maig de 1999.
Articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

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

Aprovar la concessió de subvenció, d’acord amb el següent detall:
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ENTITAT

FUNDACIÓ
QUETZAL

IMPORT
CONCEDIT

% SEGONS
IMPORT
SOL·LICITAT

ASSIGNACIÓ
AL PROJECTE

REGISTRE

DATA

PROJECTE

2011004811

25/03/2011

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

67%

10.855,91 €

2011004810

25/03/2011

Manufacturant paraigües a
Kerala (India)

33%

5.427,95 €

16.283,86 €

Segon .- Aprovar els documents comptables de disposició i obligació de despesa
(DO), amb càrrec a la partida 5170 2320 4800000, dels projectes descrits a continuació:
ENTITAT

FUNDACIÓ
QUETZAL

PROJECTE

Protecció de les dones marginades de Mekelle mitjançant la creació de plans
de capacitat
Manufacturant paraigües a Kerala (India)

IMPORT

10.855,91 €

5.427,95 €

Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades.

14.3.

Conveni amb l'Associació Sant Quirze del Vallès Natura per la
recuperació del Torrent de la Betzuca i la zona humida de Can Poncic 2011

ANTECEDENTS DE FET
1. El torrent de la Betzuca – riu Sec és l’eix vertebrador del municipi, un connector fluvial,
ecològic, paisatgístic i cultural situat entre aquests espais naturals. Els marges del
torrent mantenen mostres de vegetació de ribera al seu pas per Sant Quirze del Vallès,
fet inusual ja que aigües avall aquestes comunitats vegetals han desaparegut. Els
boscos de ribera són hàbitat d’interès comunitari ja que estan inclosos en l’Annex I de
la Directiva hàbitats de la Unió Europea. Especialment, l’hàbitat catalogat en la
Directiva i que s’assimilaria al present al torrent de la Betzuca s’anomena “salzedes,
alberedes (i omedes) mediterrànies” ( Codi 92A0).
2. S’han signat amb anterioritat convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació
i la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya per a la redacció del Pla de
Gestió dels Aiguamolls de Can Poncic (2005) i del Projecte Executiu de Restauració
dels Aiguamolls de Can Poncic ( 2006 – 2010).
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3. Vist l’informe d’Intervenció de 20 de desembre de 2011, es condiciona el pagament de
la subvenció al compliment de les observacions recollides.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el contingut del conveni de col·laboració territorial entre l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès i l’Associació de Sant Quirze del Vallès Natura següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ TERRITORIAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS I L’ASSOCIACIÓ SANT QUIRZE DEL VALLÈS NATURA PER A
LA RECUPERACIÓ DEL TORRENT DE LA BETZUCA I DE LA ZONA HUMIDA DE CAN
PONCIC.
A Sant Quirze del Vallès ( Vallès Occidental), el

de desembre de 2011.

ES REUNEIXEN:
D’una part, la Senyora MARIA MONTSERRAT MUNDI I MAS, Alcaldessa de
l’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS ( en endavant “l’Ajuntament”), en nom i
representació de l’esmentat ens local, amb domicili a la Plaça de la Vila, 08192 de Sant
Sant Quirze del Vallès i NIF P0823800H
De l’altra, la senyor dades protegides amb DNI núm. dades protegides, president
de l’associació SANT QUIRZE DEL VALLÈS NATURA, ( en endavant
“L’Associació”), en nom i representació de l’esmentada entitat, inscrita al Registre de
la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques amb el número 29.655, amb
domicili a Sant Quirze del Vallès, c/ Barcelona, 40 i NIF G-63646921.
Les parts, en la qualitat en que intervenen, es reconeixen mútua capacitat legal per
formalitzar el present conveni i
MANIFESTEN:
I.

El Torrent de la Betzuca – riu Sec és un connector fluvial, ecològic, paisatgístic i
cultural situat entre espais naturals. Els marges del torrent mantenen mostres de
vegetació de ribera al seu pas per Sant Quirze del Vallès, fet inusual ja que aigües
avall aquestes comunitats vegetals han desaparegut. Els boscos de ribera són
hàbitat d’interès comunitari ja que estan inclosos en l’Annex I de la Directiva hàbitats
de la Unió Europea. Específicament, l’hàbitat catalogat en la Directiva i que
s’assimilaria al present al torrent de la Betzuca s’anomena “salzedes, alberedes (i
omedes) mediterrànies” (codi 92A0).

II.

La zona humida de Can Poncic i el seu entorn, formen part del paisatge fluvial del
torrent de la Betzuca i configuren, des del punt de vista del medi natural, un espai
d’importància local per tal que el municipi mantingui la diversitat d’ambients que l’ha
caracteritzat fins l’actualitat. Amés l’espai també té certa importància regional,
donada la seva posició estratègica vers la Via Verda Sant Llorenç – Collserola.

III.

Tant l’Ajuntament com l’Associació tenen en comú els objectius de protegir,
preservar i millorar el torrent de la Betzuca i la zona humida de Can Poncic.

IV.

S’han signat amb anterioritat Convenis de col·laboració entre l’Ajuntament,
l’Associació i la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya per a la
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redacció del Pla de Gestió dels Aiguamolls de Can Poncic (2005) i del Projecte
Executiu de Restauració dels Aiguamolls de Can Poncic (2006-2010)
MARCA GEOGRÀFIC:
L’objecte del present Conveni es refereix a:
•
•

El torrent de la Betzuca
La zona humida de Can Poncic, que forma part d e l’espai fluvial del torrent de la
Betzuca.
Per això les parts acorden formalitzar el present Conveni que es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Es crearà una Comissió Tècnica de Treball formada per membres de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i de l’Associació Sant Quirze del Vallès Natura,
que tindrà les següents funcions:
a) Supervisar els projectes i els treballs executius
b) Vetllar per l’assoliment de tots els objectius dels treballs
c) Preveure noves iniciatives que puguin enriquir el contingut del Conveni per tal de
millorar-lo i actualitzar-lo de forma contínua.
d) Buscar fons de finançament per portar a terme els projectes abans de la
finalització de la present legislatura.
SEGONA.- Totes les accions o treballs a realitzar a la zona humida de Can Poncic,
independentment de l’empresa o entitat que la realitzi, seran consensuades dins de
l’equip de treball de la Comissió Tècnica, per evitar possibles trastorns que poguessin
malmetre o alentir, el bon fi dels projectes de recuperació i millora de la zona humida de
Can Poncic i del torrent de la Betzuca.
TERCERA.- L’Ajuntament tal i com va expressar, es compromet a contemplar en els
pressupostos municipals d’enguany l’aportació econòmica necessària per fer front a una
part dels projectes i donar suport amb els recursos materials i humans que pugui posar a
l’abast. Quant a recursos materials, l’Ajuntament posarà a disposició de l’Associació els
mitjans necessaris per poder fer regs de suport.
La dotació econòmica per aquest any 2011 serà de 7.200,00 €, abonada mitjançant
transferència.
QUARTA.- Les parts podran donar per finalitzat el conveni de mutu acord en qualsevol
moment.
I perquè consti i en prova de la seva conformitat entre les parts, se signa aquest
document per triplicat i a un sol efecte, al lloc i data assenyalats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès

Per l’Associació Sant Quirze del Vallès
Natura
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MARIA MONTSERRAT MUNDI I MAS

dades protegides

ALCALDESSA

PRESIDENT “

Segon .-

Facultar a l’alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni.

Tercer .- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació de la
despesa (ADO) que se’n derivi d’aquest conveni, per import de 7.200,00 € amb càrrec a
la partida 2112/1700/4800001 del pressupost vigent.
Quart .-

14.4.

Notificar el present acord als interessats.

Revisió del projecte per l’ampliació de nínxols al cementiri municipal
aprovat mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 4 d’octubre
de 2011

ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 4 d’octubre de
2011, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el projecte d’ampliació de nínxols al
cementiri redactat per l’arquitecte municipal dades protegides, representant un
pressupost total de contracte de 110.892,82 € amb l’IVA inclòs, al mateix acord es
disposava que si no hi havia al·legacions esdevindria definitiu.
2. Considerant l’informe del Cap de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge de data
18 de desembre de 2011.
FONAMENTS DE DRET
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i
Serveis al Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar inicialment la revisió del projecte d’ampliació de nínxols al cementiri
redactat per l’arquitecte municipal dades protegides, passant a representar un
pressupost total de contracte de 78.892,43 €, IVA inclòs.
Segon .- Exposar l’acord i el projecte mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província
(BOP) i al taulell d’anuncis municipal per un termini de 30 dies per tal de que els
interessats puguin presentar les al·legacions que considerin adients.
Tercer .- Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si no s’efectuen
al·legacions durant la informació pública.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Núria Mompel Tusell, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la
sessió de la Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la data de la sessió.
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