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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. Exp. resp. pat. 14-011-009-dades protegides
ANTECEDENTS
En data 11 de novembre de 2011, dades protegides, va presentar escrit de reclamació
de responsabilitat
patrimonial per danys causats al vehicle matricula dades
protegides quan circulava per l’avinguda dades protegides el dia 11 de
novembre de 2011 i la tapa del clavegueram situada en aquest carrer va saltar al
passar-hi per sobre trencant-li el para-xocs posterior dret, el protector de plàstic,
l’intermitent i la roda del darrera. Adjunta fotografies del vehicle on s’observen els
danys al·legats.
Detectades deficiències en la presentació de la sol·licitud i reparades, en data 29 de
desembre la policia local emet informe dient que el dia 11 de novembre van ser requerits
per a anar a l’dades protegides, a l’altura del carrer dades protegides perquè hi havia
una tapa de clavegueram despresa del lloc. Comproven que efectivament una tapa
rodona del clavegueram situada dins la calçada s’havia desprès del seu lloc i que en el
lloc dels fets hi havia la Sra.dades protegides qui els va explicar que conduïa el
vehicle matricula dades protegides i que va passar per sobre la tapa despresa i li havia
ocasionat danys. El agents comproven que efectivament el vehicle presentava danys al
para-xocs.
L’aparellador municipal en data 4 de gener de 2012 emet informe del que s’extrau que a
l’Àrea de Via Pública consta que el mes de febrer de 2011 hi ha un avís de que la tapa
situada a aquest indret havia saltat i que s’efectua una segona intervenció el dia de
l’accident que motiva la reclamació present. Que en tots dos casos, pocs dies abans de
les intervencions es van produir fortes pluges sobtades que provoquen que no doni
temps a que l’aire acumulat dins del clavegueram s’expulsi pels embornals. La pressió
que fa l’aigua pot arribar a aixecar alguna tapa dels pous de registre, i tot i que no és un
fet habitual, si que s’ha detectat en alguns pous de registre de la xarxa.
Finalitzat el tràmit d’audiència, en data 22 de maig, la instructora de l’expedient emet la
proposta de resolució favorable i l’eleva a l’òrgan resolutori.
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
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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 i dades protegides pels danys materials soferts el dia 11 de novembre de
2011 al vehicle matricula dades protegides quan circulava per l’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 635,92€ a dades protegides, titular del vehicle, en
concepte de reparació de danys d’acord amb la quantia de la fotocòpia de la
factura aportada. D’aquest import, la companyia d’assegurances abonarà la quantitat de
35,92€ 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, amb càrrec a la partida pressupostària 2400
9200 2260401.

2. Exp. resp. pat. 114-11-007- dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 28 de juliol de 2011, Nuria Gorro Cabau, en representació de Mapfre Familiar,
S.A. va presentar escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial per danys causats
al vehicle matricula dades protegides al dades protegides, el dia 17 de maig, quan
un treballador de l’Ajuntament estava fent treballs de desbrossament i la maquina
utilitzada va aixecar pedres que van col·lidir amb els vidres del cotxe.
Detectades deficiències a la sol·licitud i reparades, en data 21 de juny de 2012 el servei
de Via Pública emet informe dient que efectivament la Brigada Municipal va efectuar
treballs de desbrossament a la zona esmentada i previsiblement va provocar el
trencament esmentat, segons informa l’encarregat de la Brigada Municipal.
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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, abogada de Mapfre Familiar, S.A. pels danys materials ocasionats al
vehicle matricula dades protegides al dades protegides el dia 17 de maig de 2011 pels
treballs de desbrossament que realitzava el personal de la Brigada Municipal d’Obres,
per considerar que concorren els elements i requisits que configuren el naixement de la
responsabilitat.
Segon.- Aprovar el pagament de 125,13€ a Mapfre Familiar S.A. que va efectuar el
pagament dels danys en data 7 de juny de 2011 al titular del vehicle danyat, en concepte
de reparació de danys d’acord amb la quantia de la fotocòpia de la factura aportada.
Tercer.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació de 125,13€ a Mapfre Familiar, S.A.
amb càrrec a la partida pressupostària 2400 9200 2260401.
Quart.- Comunicar aquesta resolució a la interessada.

3. Aprovació de la distribució i assignació d'ajuts a projectes de cooperació al
desenvolupament i a activitats de sensibilització, promoguts per les ONG i
entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès, 2012.
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ANTECEDENTS DE FET
1. Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 4 d’abril de 2012, va aprovar les
Bases particulars reguladores de la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al
desenvolupament, bases que 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. Atès que el termini per presentar les sol·licituds de subvenció va finalitzar el passat dia
31 de maig de 2012 i vistes les sol·licituds presentades al registre general, corresponents
amb el següent detall:
PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

2012007442

31/05/2012

David
Rovira:
ACCIÓ SOLIDÀRIA Projecte
VALLES
Quinzambougou 2012

2012007443

31/05/2012

ACCIÓ SOLIDÀRIA
Projecte Bantamba 2012
VALLES

30.000,00 € 15.000,00 €

2012007372

ASOCIACIÓN
Cooperativa agrícola de dones a
30/05/2012 COOPERACIÓN Y
Sandiniery (Senegal)
AYUDA

14.897,00 € 12.897,00 €

2012007347

30/05/2012

2012007562

PROJECTE

IMPORT
SOL·LICITAT

DATA

2012007348

ENTITAT

COST
PROJECTE

REGISTRE

CEM

Producció agrícola amb mitigació als
efectes del canvi climàtic a la regió
de Bajo Lempa
Atenció sanitària a malalts crònics,
ATENEU
DEL especialment a dones, nens/es i
30/05/2012
MON
anciants als territoris ocupats
palestins
FUNDACIÓ
Construcció clínica a San Juan La
04/06/2012
QUETZAL
Laguna (Guatemala)
ATENEU
MON

2012007428

31/05/2012

NUEVOS
PASOS

2012007427

31/05/2012

NUEVOS
PASOS

DEL

Continuïtat projecte "PROMESA" ,
de millora de la intel.ligència en
nens i nenes en risc a Perú i Bolívia
Condicionament
i
sostenibilitat
menjador i escola bressol a Bolívia

20.000,00 € 10.000,00 €

15.017,75 € 11.410,00 €

105.879,50
10.587,00 €
€
50.313,00 € 16.000,00 €

14.145,00 €

7.072,50 €

16.865,00 €

8.432,50 €

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ
REGISTRE

DATA

ENTITAT
ACCIÓ

2012007444 31/05/2012 VALLES

SOLIDÀRIA

SUBVENCIÓ

COST
IMPORT
ACTIVITATS SOL·LICITAT

Activitats de Sensibilització 2012

4.100,00 €

3.100,00 €

2012007346 30/05/2012 ATENEU DEL MON

Activitats de Sensibilització 2012

4.275,00 €

1.625,00 €

2012007429 31/05/2012 NUEVOS PASOS

Activitats de Sensibilització 2012

1.550,00 €

750,00 €
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3. Atès que la comissió tècnica, formada per funcionaris de l’Ajuntament i constituïda el 4
de juliol per decret de Regidoria número 2012001593, ha evaluat els projectes presentats,
d’acord amb els criteris establerts a les Bases particulars, ha determinat que no queda
cap projecte exclòs de la convocatòria i ha elaborat una proposta de distribució i
assignació de recursos.
4. Atès que la proposta de distribució i assignació de recursos ha estat admesa per
unanimitat per la Mesa de Solidaritat i Cooperació, en sessió extraordinària de data 24 de
juliol de 2012.
5. Vist l’informe tècnic emès pel Cap de l’Àrea de Serveis Personals, de data 25 de juliol
de 2012.
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 en data de 7 de
març de 2012.
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 subvencions, d’acord amb el següent detall:
PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

ENTITAT

PROJECTE

Producció agrícola amb mitigació als
efectes del canvi climàtic a la regió de
Bajo Lempa
Atenció sanitària a malalts crònics,
ATENEU
DEL
especialment a dones, nens/es i
MON
anciants als territoris ocupats palestins
ASOCIACIÓN
Cooperativa agrícola de dones a
COOPERACIÓN
Sandiniery (Senegal)
Y AYUDA
ATENEU
MON

% DE
DISTRIBUCIÓ
SEGONS ELS
PUNTS

IMPORT A
DISTRIBUIR

RECURSOS
REASSIGNATS
PER ESCREIX
DE SUBVENCIÓ

IMPORT
FINAL
CONCEDIT

72,90

12,65 %

7.792,75 €

208,26

8.001,01 €

73,00

12,67 %

7.803,37 €

208,55

8.011,92 €

63,66

11,05 %

6.805,26 €

181,86

6.987,12 €

PUNTS
OBTINGUTS

DEL

NUEVOS PASOS

Condicionament i sostenibilitat menjador
i escola bressol a Bolívia

73,63

12,78 %

7.870,44 €

210,35

8.080,78 €

NUEVOS PASOS

Continuïtat projecte "PROMESA" , de
millora de la intel.ligència en nens i
nenes en risc a Perú i Bolívia

79,44

13,79 %

8.491.80 €

-1.419,30

7.072,50 €

Projecte
David
Rovira:
Quinzambougou 2012

72,64

12,60 %

7.764,35 €

207,52

7.971,86 €

Projecte Bantamba 2012

74,69

12,96 %

7.984,02 €

213,37

8.197,39 €

Construcció clínica a San Juan La
Laguna (Guatemala)

66,30

11,51 %

7.087,14 €

189,41

7.276,55 €

ACCIÓ
SOLIDÀRIA
VALLES
ACCIÓ
SOLIDÀRIA
VALLES
FUNDACIÓ
QUETZAL

TOTAL

CEM

576,26

100 %

61.599,13 €

61.599,13 €
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ
ENTITAT

SUBVENCIÓ

PUNTS
OBTINGUTS

% DE DISTRIBUCIÓ
SEGONS ELS PUNTS

IMPORT
CONCEDIT

ATENEU DEL MON

Activitats de Sensibilització 2012

10,5

37,99 %

668,58 €

NUEVOS PASOS

Activitats de Sensibilització 2012

7,64

27,64 %

486,48 €

ACCIÓ
VALLES

Activitats de Sensibilització 2012

9,5

34,37 %

604,91 €

SOLIDÀRIA

TOTAL

27,64

100 %

1.759,97 €

Segon.- Aprovar els documents comptables de disposició i obligació de despesa (DO),
amb càrrec a la partida 1300 2311 4800000, dels projectes següents:
PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
ENTITAT

PROJECTE

IMPORT
FINAL
CONCEDIT

ATENEU DEL MON

Producció agrícola amb mitigació als efectes del canvi
climàtic a la regió de Bajo Lempa

8.001,01 €

ATENEU DEL MON

Atenció sanitària a malalts crònics, especialment a
dones, nens/es i anciants als territoris ocupats palestins

8.011,92 €

ASOCIACIÓN COOPERACIÓN Y
Cooperativa agrícola de dones a Sandiniery (Senegal)
AYUDA

6.987,12 €

NUEVOS PASOS

Condicionament i sostenibilitat menjador i escola
bressol a Bolívia

8.080,78 €

NUEVOS PASOS

Continuïtat projecte "PROMESA" , de millora de la
intel.ligència en nens i nenes en risc a Perú i Bolívia

7.072,50 €

ACCIÓ SOLIDÀRIA VALLES

Projecte David Rovira: CEM Quinzambougou 2012

7.971,86 €

ACCIÓ SOLIDÀRIA VALLES

Projecte Bantamba 2012

8.197,39 €

FUNDACIÓ QUETZAL

Construcció clínica a San Juan La Laguna (Guatemala)

TOTAL

7.276,55 €
61.599,13 €

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ
ENTITAT

SUBVENCIÓ

IMPORT
CONCEDIT

ATENEU DEL MON

Activitats de Sensibilització 2012

668,58 €

NUEVOS PASOS

Activitats de Sensibilització 2012

486,48 €
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ACCIÓ
VALLES

SOLIDÀRIA

Activitats de Sensibilització 2012

TOTAL

604,91 €
1.759,97 €

Tercer.- Comunicar aquesta resolució als serveis d’Intervenció i Tresoreria.
Quart.- Notificar el present acord a les persones interessades.

4. Exp. 15/09 . Atorgament llicència ambiental per a la instal·lació d'una activitat de
recuperació de palets de fusta al c/. dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 6 de maig de 2009, la societat POVARPAC PALETS, SL, representada
per dades protegides, (NRGE: 2009006530) demana llicència ambiental d’activitat, per
instal.lar una activitat de recuperació de palets de fusta, al carrer dades
protegides, d’aquest municipi.
L’ enginyer municipal ha emès informe tècnic favorable en data 15 de juny de 2009, del
qual es desprèn que l’activitat està classificada com activitat de categoria 2ª industrial,
segons PGO vigent, annex II.1 codi 10.7. Informa el tècnic que es tracta d’una activitat
industrial situada en una nau del polígon de Can Casablancas, l’activitat consisteix en
reparar palets provinents d’un altre recuperador, substituint les fustes defectuoses, amb les
mesures correctores que s’indiquen en el mateix.
Vist l’informe urbanístic favorable de data 15 de juny de 2012, del qual es desprèn que
l’activitat consta en els usos previstos per la normativa urbanística d’aplicació a la zona
on està emplaçada la nau ( zona 5a-9 de solars d’ordenació singular), carrer dades
protegides, al polígon de Can Casablancas de Sant Quirze del Vallès.
El tècnic de Medi Ambient ha emès informe tècnic favorable en data 19 de juny de 2009,
segons el qual no troba cap inconvenient de tipus ambiental per a l’atorgament de la
llicència municipal.
La Cap Local de sanitat informa en data 2 de juliol de 2010, que no existeix cap
inconvenient per a la concessió de la llicència ja que no té repercussió sobre la sanitat
ambiental.
Vist l’informe favorable del Departament de Territori i Sostenibilitat - Oficina de Gestió
Ambiental Unificada de Barcelona(OGAU), de data 27 de desembre de 2011, en el que
es detallen totes les mesures correctores i de règim de control .
Durant el tràmit preceptiu d’informació pública i veïnal, mitjançant l’exposició pública, no
s’ha presentat cap al·legació, segons certifica la secretària de l’Ajuntament, en data 12 de
gener de 2012.
En data 9 de juliol de 2012, s’ha celebrat la Ponència Tècnica Municipal d’Avaluació
Ambiental, favorable a la concessió de la llicència.
Considerant l’informe favorable de la lletrada de la TAG Assessora Jurídica, de data 18
de juliol de 2012.
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FONAMENTS DE DRET
-

El planejament general urbanístic aplicable és el Pla general d’ordenació urbana
de Sant Quirze del Vallès. Aquest Pla va se aprovat definitivament per resolució
de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el dia 22 de març de 2000, publicada al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3137, del dia 11 de maig de
2000. Es correspon amb l’expedient 1995/002246/B de la Comissió.

-

Les normes urbanístiques del Pla general es van publicar en compliment de la
resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 22 de setembre
de 2005, en virtut de l’edicte de la secretària d’aquesta Comissió, de 9 de
desembre de 2005, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4548,
d’11 de gener de 2006. Aquesta publicació incorpora el règim urbanístic derivat de
la resolució del Conseller identificada al paràgraf precedent. La publicació es
correspon amb l’expedient 2005/018880/B de la Comissió.

-

El Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-

El Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

-

El Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.

-

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental
i el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de
l’Administració Ambiental, aplicable segons la disposició transitòria primera de la
Llei de Prevenció i Control de l’Administració Ambiental.

-

La Disposició Transitòria primera de la Llei 20/2009 va resultar modificada per la
Llei 9/2011 del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, segons el
règim de controls i de revisió de les autoritzacions ambientals i les llicències
ambientals que s’atorguin d’acord amb el que estableix l’apartat 1 és el que
disposen el títol VIII i els articles 62 i 63. L’article 71 estableix que per les activitats
compreses als annexes II la periodicitat és cada 6 anys.

-

Ordenança Municipal d’Activitats (BOP núm. 298 del 14 de desembre de 1999).

La competència per proposar a la Junta de Govern Local l’atorgament de les llicències
municipals ambientals correspon al tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Territori,
Sostenibilitat i Habitatge, 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, amb la incorporació de les modificacions
introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització
del govern local; i el cartipàs municipal vigent.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Atorgar la llicència ambiental a la societat POVARPAC PALETS, SL, per la
instal·lació d’una activitat de recuperació de palets de fusta, situada al c/. dades
protegides d’aquest municipi, amb subjecció al projecte presentat i a les condicions
tècniques que consten als informes tècnics que se li uneixen com a annex.
Segon.- Notificar la present resolució als interessats, comunicant-los que en el termini
d’un mes haurà de presentar certificat tècnic, que acrediti que la instal·lació s’ha efectuat
d’acord amb el projecte aprovat, i que s’han complert les mesures correctores imposades,
i sol·licitar que s’efectuï el control inicial de l’activitat.
Tercer.- L’activitat restarà sotmesa a un control periòdic que es practicarà cada sis anys,
a comptar des de la data del control inicial favorable. Aquest control ha de ser sol·licitat
per part del titular de la llicència.
Quart.- Comunicar als interessats que la present llicència no autoritza la posada en
funcionament de l’activitat fins que no s’acompanya de la corresponent acta de control
ambiental inicial.
Cinquè.- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de
tercers

5. Aprovació de la memòria valorada per l'arranjament del tram superior del Camí
de Can Llobateras
ANTECEDENTS DE FET
1. L’arquitecte tècnic municipal i el Tècnic municipal de Medi Ambient, en data 13 de juliol
de 2012, han redactat la memòria valorada per l’arranjament del tram superior del
Camí de Can Llobateras, en relació a la Xarxa de Camins Turístics del Vallès
Occidental.
FONAMENTS DE DRET
-

-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, amb la
incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Aprovar la memòria valorada per l’arranjament del tram superior del Camí de
Can Llobateras, redactat per l’arquitecte tècnic municipal, Miquel Fernández Gómez i el
tècnic municipal de Medi Ambient, Guimel Castanyer Josa, representant un pressupost
total de l’actuació de 13.940,89 euros amb l’IVA del 18 % inclòs

6. Aprovació de la memòria valorada per l'arranjament del camí del mig entre la
riera de la Batzuca i el camí dels Monjos
ANTECEDENTS DE FET
1. L’arquitecte tècnic municipal i el Tècnic municipal de Medi Ambient, en data 13 de juliol
de 2012, han redactat la memòria valorada per l’arranjament del camí del mig entre la
riera de la Batzuca i el camí dels Monjos, en relació a la Xarxa de Camins Turístics del
Vallès Occidental.
FONAMENTS DE DRET
-

-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, amb la
incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la memòria valorada per l’arranjament del camí del mig entre la riera
de la Batzuca i el camí dels Monjos, redactat per l’arquitecte tècnic municipal, dades
protegides i el tècnic municipal de Medi Ambient, Guimel Castanyer Josa,
representant un pressupost total de l’actuació de 19.122,95 euros amb l’IVA del 18
% inclòs

7. Aprovació memòria valorada per arranjament del camí antic de St. Cugat, entre
c/ Oreneta i terme mpal. de Cerdanyola
ANTECEDENTS DE FET
L’arquitecte tècnic municipal i el Tècnic municipal de Medi Ambient, en data 13 de juliol
de 2012, han redactat la memòria valorada per l’arranjament del Camí Antic de Sant
Cugat en el tram comprès entre el carrer de l’Oreneta i el terme municipal de Cerdanyola,
en relació a la Xarxa de Camins Turístics del Vallès Occidental.
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FONAMENTS DE DRET
-

-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, amb la
incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la memòria valorada per l’arranjament del camí Antic de sant Cugat,
en el tram comprès entre el carrer de l’Oreneta i el terme municipal de
Cerdanyola, redactat per l’arquitecte tècnic municipal, dades protegides i el tècnic
municipal de Medi Ambient, dades protegides, representant un pressupost total de
l’actuació de 14.432,01 euros amb l’IVA del 18 % inclòs.

8. Adjudicació contracte administratiu especial per a l'ús, gestió, explotació i
dinamització del servei de bar i del local social de la Plaça del Molí
ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local, en sessió de data 19 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 especial per a l’ús, gestió, explotació i dinamització del servei de
bar i del local social de la Plaça del Molí de Sant Quirze del Vallès,
La mesa de licitació en sessió de data 18 de juliol de 2012, va elevar
proposta d’adjudicació a favor del licitador, dades protegides,
Amb data 24 de juliol de 2012, es va trametre al licitador requeriment i amb data de
27 de juliol de 2012, el Sr. dades protegides, ha dipositat, al Servei de Tresoreria, aval
en concepte de garantia definitiva, per un import de 525,00€, ha fet efectiu el pagament
de 156,17€, en concepte d’anuncis als diaris oficials i ha presentat els certificats de
trobar-se al corrent amb les obligacions tributàries amb la Hisenda Pública i la Seguretat
Social,
Amb la mateixa data, ha presentat, a petició de la Mesa, pressupost detallat de la
proposta d’inversió global que va presentar en el seu dia,
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
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S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar el contracte administratiu especial per a l’ús, gestió, explotació i
dinamització del servei de bar i del local social de la Plaça del Molí, a dades
protegides, amb DNI 33866028-T, en els termes de l’oferta amb què ha concorregut a la
licitació, per un cànon anual de 1.500,00€ i per un import de 9.000,00€, en concepte
de millores d’obra i/o dotació, d’acord amb l’oferta presentada i els requisits previstos al
Plec de clàusules administratives particulars.
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. Notificar aquesta resolució als interessats.

9. Adjudicació del contracte per al subministrament d'escenari i d'equip
audiovisual per a l'edifici de La Patronal

ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de juliol de 2012, va aprovar l’expedient
de contractació, de tramitació urgent i l’inici del procediment obert per a l’adjudicació del
contracte de subministrament d’escenari i equip audiovisual per a l’edifici de La Patronal
propietat de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
La mesa de licitació en sessió de data 24 de juliol de 2012, va elevar proposta
d’adjudicació a favor del licitador, KOALA PROJECTS, SL.,
Amb data 24 de juliol de 2012, es va trametre al licitador requeriment i amb data de 31 de
juliol de 2012, la societat ha dipositat la garantia definitiva per un import de 3.880,28€,
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
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S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar, d’acord amb el plec de clàusules administratives i els projectes
aprovats per l’Ajuntament, el contracte per al subministrament d’escenari i d’equip
audiovisual per a l’edifici de La Patronal de Sant Quirze del Vallès, a la raó social Koala
Projects, SL, amb CIF: B63653554, en els termes de l’oferta amb què ha concorregut a la
licitació i per un import de:
LOT 1. Escenari:
Import: 34.679,02€, dels quals, 29.389,00€ corresponen al preu del contracte i 5.290,02€
a l’impost sobre el valor afegit.
LOT 2. Equipament audiovisual:
Import: 56.895,55€, dels quals, 48.216,57€ corresponen al preu del contracte i 8.678,98€
a l’impost sobre el valor afegit.
L’import total del contracte (sumats els dos lots) és de 91.574,57€, dels quals, 77.605.57€
corresponen al preu del contracte i 13.969,00€, a l’impost sobre el valor afegit.
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.

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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