D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les indicacions de
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta de
Govern Local publicades no incorporen dades de caràcter personal identificades o
identificables. No obstant això, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a través dels tràmits relacionats www.santquirzevalles.cat

ACTA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:
Aixecament:

2012000017
Extraordinària urgent
10 de juliol de 2012
12:10
12:30

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
Helena Muñoz Amorós.
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.

1. Motivació de la urgència
Motivada la urgència de la sessió, s’aprova per unanimitat.

2. Aprovació de l'expedient i inici de la negociació per a l'adjudicació del contracte
de subministrament d'un escenari i d'equipament audiovisual per a la Sala
Històrica de La Personal
ANTECEDENTS DE FET.
Instruït l’expedient per a l’adjudicació del contracte de subministrament d’escenari i
d’equipament audiovisual per a la Sala Històrica de l’edifici de La Patronal de Sant Quirze
del Vallès,
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
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 negociat
per a l’adjudicació del contracte administratiu de subministrament d’escenari i
d’equipament audiovisual per a la Sala Històrica de l’edifici de La Patronal, contractació
que es regeix per les condicions definides al plec de clàusules administratives particulars i
a les memòries tècniques, que s’aproven en aquest acte.
Segon. Convidar les empreses següents, atès que se les considera capacitades per a
l’execució d’aquest contracte:
KOALA PROJECTS, SL
C. del Carril, 33-35, local 2
08110 Montcada i Reixac
NOMAR EVENTS & INSTALL, SCP
C. del Pallars, 16
08186 Lliçà d’Amunt
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FRESNEL, SA
C. del Potosí, 40
08030 Barcelona
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 de la invitació a
participar en el procediment.
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 de la despesa inherents a
aquesta contractació.
Quart. Notificar aquest acord als interessats.

3. Resolució recurs de reposició acord de Junta de Govern Local de 4 d'abril
denegatori de bonificació ICIO a COMU Sant Quirze del Vallès, S.L.
ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant escrit registrat d’entrada l’11 de maig de 2012, la Sra. Elisabeth Oliveras i
Jorba, en representació del grup municipal Junts per Sant Quirze, ha presentat recurs de
reposició contra l’acord de Junta de Govern Local de 4 d’abril de 2012 de denegació a
l’empresa municipal COMU Sant Quirze del Vallès, S.L., de la bonificació del 81 % en la
quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lació i Obres a la liquidació derivada de les
obres de construcció d’un edifici plurifamiliar de 43 habitatges i aparcament emplaçat al
carrer Clementina Arderiu, 6, cantonada amb el carrer Frederica Montseny (bloc A).
FONAMENTS DE DRET
Exposa, en síntesi, la recorrent la conveniència de l’atorgament de la bonificació
denegada i la incompetència de l’òrgan que adopta l’acord. Sol·licita, en base a aquestes
al·legacions, que es declari nul de ple dret l’acord indicat als antecedents.
1. Conveniència de l’atorgament de la bonificació denegada
Atesos els arguments exposats per l’interventor municipal en el seu informe de 25 de juny
de 2012, en el qual es reitera el caràcter potestatiu d’aquest beneficis fiscals, segons
l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres,
estant sotmesos en tot cas a la prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de
les obres.
No hi ha, com afirma la recorrent, manca de motivació de l’acte atès l’indicat caràcter
potestatiu de la bonificació fiscal i en consideració als informes d’Intervenció i del cap de
l’Àrea de Territori, de 30 de desembre de 2011 i 26 de març de 2012, respectivament.
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2. Incompetència de la Junta de Govern Local per adoptar l’acord impugnat
Tal com afirma l’interventor municipal en el seu informe de 25 de juny de 2012, l’article
6.1.2. de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres, en concordança amb l’article 103.2.a del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, la competència per a la concessió dels beneficis fiscals correspon al ple
municipal.
És una competència delegable segons l’article 22.4 de la llei reguladora de les bases de
règim local. No obstant això, no ha estat delegada, raó per la qual la Junta de Govern
Local era incompetent per adoptar l’acord ara impugnat.
Atesos els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’informe
d’Intervenció de 25 de juny de 2012.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Estimar el recurs de reposició interposat mitjançant escrit registrat d’entrada l’11
de maig de 2012 per la representació del Grup Municipal Junts per Sant Quirze contra
l’acord de Junta de Govern Local de 4 d’abril de 2012 de denegació de bonificació de la
quota de l’ICIO a COMU Sant Quirze del Vallès, S.L. respecte de les obres de l’edifici del
carrer Clementina Arderiu, 6 en quant a la manca de competència de l’òrgan que va
adoptar l’acord, declarant-lo nul des de la seva adopció.
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats, Junts per Sant Quirze i COMU Sant
Quirze del Vallès, S.L.

4. Acceptació subvencions Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis 2012
ANTECEDENTS DE FET
1. D’acord amb el Pla de concertació de la Diputació de Barcelona, i el catàleg de suport
als serveis i a les activitats locals.
2. Des de l’Àrea d’Alcaldia es van tramitar les sol·licituds d’ajuts següents:
UNITAT

NOVES TECNOLOGIES

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

RECURS

ACTUACIÓ

Accés de la ciutadania a
l’administració electrònica

Foment, dinamització i comunicació a la ciutadania de la
informació municipal i tramitació electrònica mitjançant
diferents canals electrònics.

Finançament de projectes per
a la participació ciutadana i
els drets humans de
proximitat

Pla d’actuació en participació ciutadana per a Sant Quirze
del Vallès.

3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 26 d’abril de 2012, va
aprovar la resolució de la convocatòria d’ajuts econòmics inclosos al catàleg de suport
als serveis i activitats locals 2012 i concedits a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
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4. Considerant l’informe del Cap de l’Àrea d’Alcaldia
FONAMENTS DE DRET
Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre i el seu Reglament de
desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006 de 21 de juliol.
Articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel decret 179/1995 de 13 de juny.
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 .- Acceptar les subvencions concedides de la Diputació de Barcelona Xarxa de
Municipis als serveis i a les activitats locals de 2012 d’acord amb la següent relació:
UNITAT

RECURS

ACTUACIÓ

IMPORT CONCEDIT

NOVES
TECNOLOGIES

Accés de la ciutadania a l’administració
electrònica

Foment, dinamització i comunicació
a la ciutadania de la informació
municipal i tramitació electrònica
mitjançant diferents canals
electrònics.

15.187,16€

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

Finançament de projectes per a la
participació ciutadana i els drets
humans de proximitat

Pla d’actuació en participació
ciutadana per a Sant Quirze del
Vallès.

10.200,00€

Segon.- Comunicar el present acord a Serveis econòmics.

5. Acceptació subvencions Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis 2012
ANTECEDENTS DE FET
1. D’acord amb el Pla de concertació de la Diputació de Barcelona, Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011, i el catàleg de suport als serveis i a les activitats
locals de 2012.
2. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en data 27 de febrer de 2012, en decret
d’alcaldia 2012000346, va sol·licitar la subvenció, en els àmbits de Comerç, Consum,
Turisme i Desenvolupament Econòmic, a la Diputació de Barcelona d’acord amb el
catàleg de suport als serveis i a les activitats locals de 2012.
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3. La Diputació de Barcelona comunica a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb
registre d’entrada 2012006682 de data 15 de maig de 2012 i registre d’entrada
2012008631 de data 27 de juny de 2012, la resolució en relació a l’atorgament de
subvencions en el marc del Pla de concertació de la Diputació de Barcelona, Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, i als serveis i a les activitats locals de
2012.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar les subvencions ens els àmbits de Desenvolupament Econòmic,
Comerç, Consum i Turisme, de la Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis als serveis i
a les activitats locals de 2012 següents:
Codi

Actuació

Subvenció

12/Y/85094

XII Mostra Gastronòmica

1.000,00€

12/Y/85706

Foment al Mercat de Can Torras

3.000,00€

12/Y/85707

Foment al Mercat Ecològic

1.500,00€

12/Y/85705

Punt de llum al Mercat Ecològic

12/Y/85840

Gestió dinamització comercial

3.000,00€

12/Y/85841

Actuacions dinamització comercial

4.000,00€

12/Y/83252

Centre desenvolupament econòmic Can Barra

41.196,38€

12/Y/87231

Bústia del Consumidor

recurs tècnic

12/Y/87230

Visita Unitat Mòbil de Consum

recurs tècnic

12/Y/87232

Campanya informativa bars i restaurants

recurs tècnic

12.000,00€

Segon.Comunicar la present resolució a la Diputació de Barcelona i als Serveis
Econòmics d’aquest ajuntament.

6. Adjudicació del contracte de subministrament,
financer, de 4 vehicles per a l'ús de la Policia Local

mitjançant

arrendament

ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local, en sessió de data 12 de juny de 2012, va aprovar l’expedient
de contractació, de tramitació urgent i l’inici del procediment obert per a l’adjudicació del
contracte administratiu per a l’adjudicació del subministrament, mitjançant arrendament
financer, de quatre vehicles per a l’ús de la Policia Local de Sant Quirze del Vallès,
La mesa de licitació en sessió de data 5 de juliol de 2012, va elevar proposta
d’adjudicació a favor del licitador, BANCO DE SANTANDER, SA, Unidad de Leasing y
Renting,
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Amb data 9 de juliol de 2012, es va trametre al licitador requeriment i amb data de 10 de
juliol de 2012, la societat ha tramès còpia de l’aval que, per garantir l’execució del
contracte, li ha atorgat, amb data d’avui, 10 de juliol de 2012, el Banco Español de
Crédito, SA, aval que té el número de registre 0030-1940-06-0003130-211, i un import de
8.731,70€, ha ordenat transferència bancària per import de 158,20€, en concepte
d’anuncis oficials, i, així mateix, ha aportat els certificats conforme es troba al corrent de
les obligacions tributàries amb la Hisenda Pública i la Tresoreria de la Seguretat Social.
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic i Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que
aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques,
en tot allò que no contradiguin el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar el contracte per a l’adjudicació del subministrament, mitjançant
arrendament financer, de quatre vehicles per a l’ús de la Policia Local de Sant Quirze del
Vallès, en els termes de l’oferta amb què ha concorregut a la licitació, per un import de
204.952,32€, dels quals 174.634,08€ corresponen al preu del contracte i 30.318,24€ a
l’impost sobre el valor afegit, impost que s’aplica únicament al cànon d’arrendament i de
manteniment, atès que el de l’assegurança està exempt (art. 4 de la Llei 37/1992, de 28
de desembre, de l’impost sobre el valor afegit., a la raó social BANCO DE SANTANDER,
SA, Unidad de Leasing y Renting, amb CIF: A39000013, i d’acord amb la proposta
tècnica presentada.
Segon. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini de 10 dies hàbils, procedeixi a
atorgar la formalització del contracte en document públic administratiu autoritzat per la fe
pública del secretari municipal.
Tercer. Aprovar els documents comptables inherents a aquesta contractació.
Quart. Notificar aquesta resolució als interessats.
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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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