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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. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 18 de setembre de
2012.
2. Llicència d'obra major. Expedient OMA2012/000038 per a la Instal·lació
plataforma elevadora vertical en habitatge unifamiliar
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 25 de juliol de 2012, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012009760) per a Instal·lació
d’una plataforma elevadora vertical en habitatge unifamiliar, emplaçat al C dades
protegides, núm. dades protegides , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 06/09/2012 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades següents:
-

La qualificació urbanística és Conjunts Unitaris,Fileres de Cases (clau 6b-6),
segons el vigent Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament per resolució de
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona del dia 22 de març de 2000 i publicada al
diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 11 de maig de 2000. 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, al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’11 de gener de 2006

-

El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte d’execució
s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.

-

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 420,71 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 i els contenidors de runa si s’escau, 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.
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-

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

-

Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers
d’acord amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals

3. Considerant l’informe jurídic de data 17/09/2012.
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.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2012/000038 a dades protegides
per a Instal·lació d’una plataforma elevadora vertical en habitatge unifamiliar 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.
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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

201239036 / 0

Concessió de Plaques i patents

201239037 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

480,00 €

201239038 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Setè .-

12,18 €

Notificar el present acord als interessats.

3. Llicència d'obres majors. Exp. núm. OMA2012/0039 per a la construcció d'un
habitatge unifamiliar aïllat
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 31 de juliol de 2012, el senyor dades protegides en representació de
ALGIMAGA SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència
urbanística ( N.RGE. 2012009956) per a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat,
emplaçat a C dades protegides, núm. dades protegides , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 13/09/2012 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades següents:
-

La qualificació urbanística és Cases aïllades, Parcel·les mitjanes (clau 3b-1),
segons el vigent Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament per resolució de
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona del dia 22 de març de 2000 i publicada al
diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 11 de maig de 2000. 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, al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’11 de gener de 2006.

-

El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic s’ajusten
a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.

-

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 alteraran 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.
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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 dels trams
de voreres 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
3.084,00 €.
Si la parcel·la no disposa de connexió a la xarxa general de clavegueram, la nova
connexió s’haurà d’incloure en la documentació del projecte executiu i de l’ asbuilt
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, es definirà el diàmetre de la
connexió i 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
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
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residus de la construcció, s’ha establert una fiança municipal que s’ha de
dipositar quan s’obté la llicència d’obres, de 9.274,87 euros.
-

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.

-

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.

-

Cal aportar el projecte d’execució visat pel Col·legi oficial d’Arquitectes amb la
memòria descriptiva i constructiva, l’estat d’amidaments, el plec de condicions
tècniques i facultatives, el pressupost, i la justificació i càlcul de l’estructura i les
instal·lacions i els corresponents plànols abans de l’ inici de les obres. S’ha de
presentar el projecte en suport informàtic.

-

S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la
llicència guals 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.

-

Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers
d’acord amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.

3. Considerant l’informe jurídic de data 14/09/2012.
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
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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 OMA2012/000039 a ALGIMAGA SL per a
Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat 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

201239216 / 0

Concessió de Plaques i patents

12,18 €

201239217 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

9.627,58 €

201239218 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

4.091,72 €
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Setè .-

Notificar el present acord als interessats.

4. Conveni per a la realització d'activitats en l'àmbit de la defensa dels animals
entre l'ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l'associació Sant Quirze Animalia
per l'any 2012
ANTECEDENTS DE FET
1. Sant Quirze del Vallès compta amb un important nombre d’animals domèstics, alguns
dels quals, com els gats, viuen en colònies als carrers del municipi. La normativa de
protecció dels animals estableix l’obligatorietat de prestar a la fauna, inclosa la
domèstica, un tracte digne del qual queda expressament exclòs el sacrifici excepte per
motius sanitaris.
2. L'Ajuntament i l’Associació per a la protecció i defensa dels animals de Sant Quirze –
SQ Animàlia col·laboren des de fa anys en la vigilància i atenció dels animals que
viuen al carrer, específicament dels gats, intentant compatibilitzar el compliment de la
normativa protectora amb les condicions sanitàries de les vies públiques per tal de
prevenir les zoonosis, malalties provocades pels animals.
3. Les colònies de gats rodamón controlades existents al municipi són la del camí del
carrer de la Muntanya, la de can Casablanques, la de Sant Quirze centre, la del Poblesec, la de les Fonts i la de Castelltort.
4. L’atorgament de la subvenció s’acull al supòsit de concessió directa previst a l’article
22.2.c de la llei 38/2003, General de Subvencions, atès que la protecció i control de les
colònies d’animals rodamón es considera matèria d’interès públic i que l’Associació per
a la Protecció i Defensa dels Animals de Sant Quirze - SQ Animàlia desenvolupa
tasques concretes i específiques sobre aquesta qüestió en compliment de la normativa
de protecció dels animals.
5. Considerant l’informe del Tècnic municipal de Medi ambient de data 12 de setembre
de 2012.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el contingut del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès i l’Associació per a la protecció i defensa dels animals de Sant Quirze –
SQ Animalia següent:
“CONVENI PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE LA DEFENSA
DELS ANIMALS ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS I
L’ASSOCIACIÓ SANT QUIRZE ANIMÀLIA
A Sant Quirze del Vallès, el 18 de setembre de 2012
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 Plaça de la Vila, 6, 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS i
NIF P0823800H.
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De l'altra, la Senyora dades protegides representant de l'ASSOCIACIÓ PER A LA PROTECCIÓ I
DEFENSA DELS ANIMALS DE SANT QUIRZE – SQ ANIMÀLIA (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 domicili a Sant Quirze del Vallès, C/dades
protegides i NIF dades protegides.
Les parts, en la qualitat en que intervenen, es reconeixen mútua capacitat legal per
formalitzar el present conveni i
MANIFESTEN:
I.

Sant Quirze del Vallès, com la resta dels nuclis urbans del nostre país, compta amb
un important nombre d’animals domèstics, alguns dels quals, com els gats, viuen en
colònies als carrers del municipi. La normativa de protecció dels animals estableix
l’obligatorietat de prestar a la fauna, inclosa la domèstica, un tracte digne del qual
queda expressament exclòs el sacrifici excepte per motius sanitaris.

II.

Per aquests motius, l'Ajuntament i l’Associació volen col·laborar per a l’atenció dels
animals que viuen al carrer, específicament dels gats, per tal de compatibilitzar el
compliment de la normativa protectora amb les condicions sanitàries de les vies
públiques.

Per tot això, les parts acorden formalitzar el present Conveni que es regirà per les
següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’Ajuntament atorgarà una subvenció a l’Associació per tal que pugui afrontar
les despeses d’alimentació i d’altres relacionades necessàries per al compliment de la
normativa de protecció dels animals, per un valor total de 7.000,00 €.
SEGONA.- L’Ajuntament ajudarà a realitzar amb personal propi, quan sigui necessari,
tasques de captura, identificació i transport dels animals als centres veterinaris o a les
colònies controlades.
TERCERA.- L’Associació, mitjançant el seu voluntariat, realitzarà tasques de seguiment,
identificació, captura, alimentació i transport dels animals als centres veterinaris o a les
colònies controlades.
QUARTA.- L’Associació portarà un registre de cada actuació o incidència i especialment de
les que comportin despesa econòmica, mitjançant documents, factures i rebuts, als
efectes de justificació de les subvencions. Aquesta informació es trametrà periòdicament
a l’Ajuntament per a la seva validació. L’Associació vetllarà per l’acompliment de la
normativa vigent a les colònies, en especial la llei de protecció dels animals.
CINQUENA.- L’Ajuntament i l’Associació col·laboraran per al desenvolupament d’activitats
socials i ciutadanes que donin a conèixer les actuacions conjuntes de protecció dels
animals i la lluita contra els maltractaments.
SISENA.- S’establirà un pla de treball per poder assolir els objectius en matèria de
protecció dels animals i que pugui ser assumit i portat a terme de forma conjunta per
l’Ajuntament i l’Associació.
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SETENA.- L’Ajuntament i l’Associació realitzaran la difusió de les activitats que es
desenvolupin mitjançant eines que podran incloure l’elaboració d’un web on es
promocionin les activitats que es desenvolupin i que sigui un portal de serveis i punt de
trobada de totes les persones vulguin participar.
VUITENA.- Aquest Conveni serà vigent fins al 31 de desembre de 2012.
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

MARIA MONTSERRAT MUNDI I MAS
Alcaldessa
Segon .-

Per l’Associació

dades protegides
REPRESENTANT”

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 7.000,00 € amb càrrec a
la partida 1300/1720/4800000 Subvencions Medi Natural i Prevenció del pressupost
vigent.

5. 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:
Territori, Sostenibilitat i Habitatge
C3X018 Llicència de tala d’arbres.
C3X024 Llicència d’obres menors per a la instal·lació de rètols i tendals per al comerç.
C3X047 Certificat de numeració d’habitatges.
C3X059 Inscripció al cens d’animals domèstics.
Serveis personals
C3X300 Inscripció a les Activitats Esportives Municipal.
C3X301 Inscripció a les activitats esportives programades en Festa Major.
C3X511 Inscripció a concursos.
C3X152 Inscripció per a la fira d’artesans de l’Aplec del Mussol.
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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.

6. Renúncia conveni Futbol Club Sant Quirze
ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 d’octubre de 2008 es va aprovar
el conveni entre l’Associació Esportiva Futbol Club Sant Quirze del Vallès i l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès amb l’objectiu de fomentar l’activitat esportiva al municipi.
L’esmentat conveni va ser signat per les parts en data 14 d’octubre de 2008 i en la
clàusula sisena s’establia una durada del mateix de 4 anys.
En data 25 de setembre de 2012, dades protegides en qualitat de president del Futbol
Club Sant Quirze, mitjançant document registre d’entrada 2012012433 comunica la
renúncia de l’entitat a les prestacions, drets i obligacions derivats del conveni indicat,
donant per finalitzada la seva vigència i eficàcia des de la data de 25 de setembre de
2012.
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de bases del règim local
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Acceptar la renuncia presentada en data 25 de setembre per dades protegides, en
qualitat de president del Futbol Club Sant Quirze, amb efectes del mateix dia,
sens perjudici de les responsabilitats que se’n puguin derivar, a posteriori, de l’
incompliment del conveni per part del Futbol Club Sant Quirze durant el període de
vigència.
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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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