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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 8 de maig de 2012.
2. Llicència d’obra major. Núm. Exp. OMA2012/000020. Legalització nau industrial
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 12 d’abril de 2012, DECADA SL. ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012004860) per a Legalització de nau
industrial per inscripció d’obra nova, emplaçat al C/dades protegides, núm. dades
protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 25/04/2012 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 27 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 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, 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, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, 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, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, l’article 3 del
Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals.

2/13

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2012/000020 a DECADA SL per a
Legalització de nau industrial al C/dades protegides, núm. dades protegides d’aquest
municipi amb subjecció a les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se
li uneix com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

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

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

201229652 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201229664 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Setè .-

Import
475,76 €
1.387,03 €

Notificar el present acord als interessats.

3. Llicència d’obra major. Núm. Exp. OMA2012/000021. Legalització de nau
industrial
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 12 d’abril de 2012, DECADA SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès llicència urbanística ( N.RGE.2012004860) per a Legalització de nau industrial
per inscripció d’obra nova, emplaçat al C/dades protegides, núm.dades protegides ,
d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 25/04/2012 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 27 d’abril de 2012.
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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, modificat
mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, 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, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, 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, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, 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 OMA2012/000021 a DECADA SL per a
Legalització de nau industrial al C/dades protegides, núm. dades protegides d’aquest
municipi amb subjecció a les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se
li uneix com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

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

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import
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201229663 / 0

Taxa Tramitació Llicència Urbanística

201229666 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Setè .-

1.387,03 €
434,92 €

Notificar el present acord als interessats.

4. Llicència d’obra major. Núm. Exp. OMA2012/000022. Legalització de nau
industrial
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 12 d’abril de 2012, DECADA SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012004860) per a Legalització de nau industrial
per inscripció d’obra nova, emplaçat al C/ dades protegides, núm. dades protegides,
d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 25/04/2012 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 27 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 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, 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, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, estableix que
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de
transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o
d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es manifesta l’article 234 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- L’apartat 2.b) de l’esmentat article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina
que resten subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis,
construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
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- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix
l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, 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 OMA2012/000022 a DECADA SL per a
Legalització de nau industrial al C/dades protegides, núm. dades protegides d’aquest
municipi amb subjecció a les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se
li uneix com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

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

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

201229662 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

201229665 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Setè .-

Import
1.387,03 €
372,48 €

Notificar el present acord als interessats.

5. Llicència d’obra major. Núm. Exp. OMA2012/000019. Construcció d'habitatge
unifamiliar aïllat
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 5 d'abril de 2012, dades protegides/dades protegides. ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE.
2012004670) per a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat al C/dades
protegides, cantonada C/dades protegides d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 07/05/2012 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades següents:
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•

S’ha presentat la justificació tècnica necessària per incorporar l’energia solar
tèrmica a l’edifici seguint el criteri de l’ordenança reguladora municipal: dades
generals, càlcul de la demanda energètica, i característiques de la instal·lació
solar. D’acord amb el punt 8 de l’annex tècnic, les instal·lacions d’energia solar
incorporades al projecte i regulades per aquesta ordenança no alteren la
perspectiva del paisatge instal·lant els panells solars dins el díedre virtual traçat a
45 º des del cantell de l’últim forjat, i un planell horitzontal situat a 300 cm.
d’alçada, mesurat des de la cara inferior de l’últim forjat, la distancia mesurada
des de la part mes propera del panell al plànol de façana serà igual o superior a la
distancia existent entre la cars superior del forjat de coberta i la part mes alta del
panell. En cap cas els panells han de ser perceptibles en el pla de façana.
Obligatòriament amb el certificat de final d’obra, s’haurà d’emetre un certificat
signat per un tècnic instal·lador competent, que justifiqui el compliment de la
normativa tècnica d’aplicació (RITE, ITE10.1 i ITE 10.2). Si s’escau s’haurà de
presentar també el full d’acceptació d’encàrrec el tècnic responsable del projecte
de la instal·lació en cas de que sigui diferent del que signa el projecte
d’instal·lació.

•

Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de
vorera dels carrers dades protegides i dades protegides, en el tram on està
situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 2.705,00 €.
Si la parcel·la no disposa de connexió a la xarxa general de clavegueram, la nova
connexió s’haurà d’incloure en la documentació
de l’asbuilt del projecte
d’execució de l’obra a presentar amb la llicencia d’ocupació, i haurà de complir les
següents condicions: 1. Sempre que sigui possible la connexió serà a la part mes
baixa de la xarxa de clavegueram i mai el tub secundari s’introduirà en el principal.
2. A la memòria es farà constar el material de la connexió, definir el diàmetre de la
connexió, les capes de compactació (el reblert de a rasa s’executarà amb material
granular de tot-u-natural compactat al 98 % del PM), el tall de l’asfalt s’executarà
amb disc i es reposarà el paviment de la calçada en un franja de 1 m. a banda i
banda del tub i de l’amplada de tot el carrer en el tram afectat. 3. Durant
l’execució de les obres de connexió del clavegueram caldrà garantir la circulació
rodada i de vianants, caldrà disposar de les corresponents proteccions i
senyalitzacions segons el previst per l’estudi de seguretat i el pla de seguretat
aprovat i d’acord amb la policia local.

•

Les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia,
enllumenat, electricitat, que afecten a la façana del tram de vorera on està situada
la parcel·la hauran de quedar soterrades. Totes les canalitzacions aèries que
passin per davant de la façana hauran d’anar soterrades d’acord amb els
projectes tècnics de les respectives companyies. En el cas de telefònica s’haurà
de sol·licitar l’estudi tècnic previ de canalització i soterrament de les línies a
l’adreça ingenieriaeste@telefonica.es, quan l’espai de la vorera no permeti la
ubicació de les arquetes d’entrada que fixa la companyia per obtenir la unió entre
les xarxes d’alimentació dels serveis de telecomunicacions dels diferents
operadors i la infraestructura comú de telecomunicacions de l’immoble, es
realitzarà la conversió d’aèria a soterrada a l’inici i final de façana i s’habilitarà un
punt general d’entrada en funció de la ubicació del RITI en el projecte.
S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per les connexions
amb les respectives companyies i d’acord amb l’Enginyer municipal. En cas
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d’impossibilitat del soterrament s’haurà de justificar tècnicament d’acord amb
l’enginyer municipal la solució adoptada per cada servei.
•

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 1.517,20 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.

•

S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar
la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la
senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.
(Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ).
Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de
conservació les tanques i altres elements de precaució; observar les normes
establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases;
retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions
de policia aplicables.

•

S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la
llicència i sol·licitar el corresponent permís abans de la llicencia d’ús.

•

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

3. Considerant l’informe jurídic de data 10/05/2012.
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 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, 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, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, 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
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de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, 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 OMA2012/000019 a dades
protegides/dades protegides per a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al C/dades
protegides, CANTONADA 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

201230657 / 0

Concessió de Plaques i patents

201230658 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

3.080,24 €

201230659 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

1.309,10 €

Setè .-

12,18 €

Notificar el present acord als interessats.

6. Aprovació de procediments validats per la Comissió de Gestió Informativa i
Tramitació Municipal (CGITM)
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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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:
Economia
C3X127 Llicència d’ocupació de la via pública per instal·lació de taules, cadires i parasols.
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.

7. Assumptes sobrevinguts

7.1.

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:
Servei Personals
C3X403 Prereserva de plaça a l’Escola Municipal de Música.
C3X501 Ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per les ONG i
entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès.
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.

7.2.

Aprovació dels Preus Públics corresponents a diversos Tallers a
realitzar als Centres Cívics de Can Feliu i de la Torre Julià el primer
semestre de 2012.

ANTECEDENTS DE FET
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Atès el que disposa el Text Refós la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en els seus
articles 41 i següents, en relació a la creació de Preus Públics.
Vistos els informes de Serveis Personals i d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents
FONAMENTS DE DRET
Entre d’altre :
- Articles 41 i següents del Text Refós de la LIei Reguladora de les Hisendes Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar els següents Preus Públics per a diversos tallers a realitzar als Centres
Cívics de Can Feliu i de la Torre Julià el primer semestre de 2012:
-

Taller “Hort Urbà”: 36,00 euros per persona.
Taller “Risoteràpia”: 10,00 euros per persona.
Taller de Salsa i balls llatins: 33,00 euros per parella.

Aquests preus tindran vigència mentre no es revisin.
Segon.- Exposar aquest Preu al tauler d’anuncis municipals durant 30 dies, període dins
del qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions.

7.3.

Modificació del contracte d'arrendament de vehicles per a l'ús de la
policia local.

ANTECEDENTS DE FET
1. Els vehicles policials són una eina bàsica, imprescindible i element essencial per a
prestar el servei públic de seguretat, donada la necessitat de rapidesa en molts dels
desplaçaments que tenen lloc, són distintiu d’identificació per a la ciutadania,
necessaris per al transport d’elements d’ajuda, senyalització, etc. i per al transport de
persones per detencions, trasllats a l’hospital i altres anàlogues que es presenten com
a tasques habituals del servei.
2. En data 15 de desembre de 2008, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient per
a la contractació en règim d’arrendament, amb opció a compra, de 3 vehicles per a l’ús
de la policia local.
3. Mitjançant decret de l’alcaldia núm. 210-S/2009, de data 25 de març de 2009, es va
resoldre adjudicar el contracte esmentat a Bansalease, SA Establecimiento Financiero
de Crédito, SU, amb NIF: A28922599, que va resultar formalitzat en data 14 d’abril de
2009.
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4. La societat Bansalease, S.A. E.F.C. va ser absorbida per Banco Santander S.A., NIF:
A39000013, amb efectes 1 de desembre de 2009, d’acord amb la comunicació
formulada per aquests.
5. Els efectes del contracte es van produir a partir de l’entrega dels vehicles degudament
equipats i logotipats, essent de 36 mesos la seva vigència i així les quotes a fer
efectives, d’acord amb el preu estipulat.
6. En data 4 de juny de 2012, te venciment el contracte d’arrendament corresponent als
vehicles amb matrícula dades protegides i dades protegides
7. En data 14 de juliol de 2012, te venciment el contracte d’arrendament corresponent al
vehicle amb matrícula dades protegides.
8. Actualment s’està treballant en la tramitació de l’expedient per a la nova contractació
d’arrendament de vehicles per a l’ús de la policia local, el qual s’ha vist demorat per
motiu que s’han de buscar els condicionants tècnics més adients a les necessitats
reals del servei a prestar a la ciutadania, considerant els costos més idonis i alhora
restrictius per a fer-les-hi front.
9. El Plec de clàusules administratives per a l’adjudicació del contracte d’arrendament de
vehicles per a l’ús de la policia local actualment vigent, no contempla la pròrroga del
mateix, entenent que es tracta d’un error o omissió en la seva redacció, per motiu de la
naturalesa del servei que es presta amb els béns subministrats, que és d’ordre i
seguretat pública, com ja s’ha esmentat, cosa que justifica i fa necessària aquesta
possibilitat.
L’article 107.1.a) del Text Refós de la Llei de Contractes del Servei Públic, contempla la
modificació de contractes pels esmentats motius d’error o omissió.
10.
El pressupost municipal disposa de dotació als efectes del present informe en la
partida 4000.1300.2040000.
11.
L’inspector cap de la policia local ha emès informe-proposta en data 21 de maig
de 2012.
12.

Vist l’informe de la secretaria municipal núm. 11/2012 de 21 de maig de 2012.

13.

Vist l’informe de l’interventor municipal de 21 de maig de 2012.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Modificar el Plec de clàusules administratives per a l’adjudicació d’un
contracte de rènting amb opció a compra de vehicles per a la policia local de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, en l’apartat 2.9 durada de contracte, en el sentit d’admissió de
la pròrroga.
Segon .- Procedir a la pròrroga del contracte d’arrendament dels vehicles amb
matrícula dades protegides y dades protegides, per termini de 3 mesos i del vehicle
amb matrícula dades protegides, per termini de 2 mesos, per tot el que antecedeix.
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Tercer.- Aprovar els documents comptables d’autorització i compromís de despesa, a
favor de l’empresa Banco Santander S.A., NIF: A39000013, per import de 8.214,98 €
(1.113,44 € x 3 mesos x 2 vehicles i 767,17 € x 2 mesos).
Quart.- Sol·licitar a Banco Santander S.A. l’acceptació de la pròrroga i notificar-li el
present acord.

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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