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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 6 de novembre de
2012.
2. 14/5.1.1.2/12 Extinció drets funeraris nínxol n. 53 3a fila del bloc B per renúncia
expressa.
ANTECEDENTS DE FET
1. Amb data 10 d’octubre de 2012, N/E 2012013087, el Sr. Jordi Asla Vilarmau,
titular dels drets funeraris del nínxol n. 53 3a fila del bloc B, ha presentat renuncia
a la titularitat del dret funerari esmentat.
2. Instruït l’expedient corresponent, i d’acord amb l’informe de la tècnica de Salut de
data 26 d’octubre de 2012.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 2/1997, de 3 d’abril, reguladora del Serveis Funeraris
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
La vigent Ordenança municipal reguladora dels serveis de cementiri i funeraris

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Declarar extingit el dret funerari del nínxol núm. 53 3a fila del bloc B, amb
reversió del nínxol a favor de l’Ajuntament, per renúncia expressa del titular.
Segon.- Traslladar les restes existents a la fossa comuna.
Tercer.- Notificar l’acord als interessats.

3. Exp. resp. pat. 114-12-004 - Anna Moreno Cortés
ANTECEDENTS DE FET
En data 1 de juny de 2012 Anna Moreno Cortés va presentar escrit de reclamació de
responsabilitat patrimonial per danys causats a l’alarma instal·lada a la vivenda del carrer
Romeguera, 16 el dia 12 de febrer quan a conseqüència del tall del subministrament
elèctric es va disparar i la Policia Local va tenir de desconnectar-la. Figura en el Registre
general d’entrades amb el número d’anotació 2012007467.
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Intruït l’expedient d’acord amb el que regula el Real decret 429/1993, de 26 de març, que
aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques de
responsabilitat, la Policia local emet informe del qual s’extrau el següent:
Que el dia 12 de febrer van rebre una trucada del 112 dient que un quadre elèctric de la
companyia Fecsa s’havia cremat. Que la posterior reparació de l’avaria va obligar a tallar
el subministrament elèctric de varis carrers de la zona, entre ells Romeguera.
Que arran d’aquest tall de subministrament, algunes alarmes exteriors es van disparar
entre les qual la del carrer Romeguera, 16 el que va ocasionar que veïns de la zona
truquessin dient que el soroll d’aquesta alarma era insuportable i que a la vivenda no hi
vivia ningú.
Que a la prefectura es van fer gestions per a localitzar els propietaris de la vivenda amb
resultat negatiu ja que al padró municipal no hi constava ningú inscrit i que els veïns van
manifestar que no hi vivia ningú. Davant aquesta situació es van adreçar al lloc dels fets
per comprovar l’abast de les molèsties.
Que atenent l’escàndol i les molèsties que estava generant la sirena de l’alarma, van
intentar manipular la caixa exterior per a veure si era possible la desconnexió de la
mateixa però que degut al mal estat per la manca de manteniment i l’antiguitat de
l’estructura, es va desenganxar de la paret patint danys la lluminària de color vermell de
la caixa.
A l’informe de la Policia Local no consta que al caure la caixa de l’alarma causés danys a
cap jardinera.
En data 22 d’octubre la instructora de l’expedient emet les conclusions i la proposta de
resolució que s’eleven 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
econòmicament i individualitzat, c) l’existència d’un nexe causal directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat.
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IV.- L’article 4 de la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada estableix que per a
garantir la seguretat només es podran utilitzar els mitjans materials i tècnics homologats,
de manera que es garantitzi la seva eficàcia i s’eviti produir danys i molèsties a tercers.
V.- Els articles 39 i següents del Real Decret 2364/1994, de 9 de desembre, que aprova
el reglament de seguretat privada també regulen les condicions d’instal·lació i
manteniment dels sistemes d’alarmes i dels dispositius exteriors com les caixes
d’avisadors acústics o òptics, i les instal·lacions elèctriques que han de complir les
mateixes, així com que ha de constar un telèfon de contacte que pugui adoptar la decisió
adequada davant de les situacions que es produeixin.
VI.- 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.
Atenent la instrucció de l’expedient, les proves documentals i l’informe de la Policia
Local, s’infereix que la Policia Local es va veure obligada a actuar en el sistema de
seguretat per les molèsties que estava causant al veïnat i davant l’impossibilitat de
localitzar a ningú que pogués parar el soroll, desprès d’intentar-ho per tots els mitjans;
que tal com es pot veure a les fotografies aportades per la reclamant, la caixa de l’alarma
és un model antic i en molt mal estat de conservació, motiu pel qual probablement va
caure.
És per això que es considera que no concorren els elements i requisits que configuren el
naixement de la responsabilitat patrimonial perquè no hi ha una relació de casualitat
directa, immediata i exclusiva entre el funcionament del servei públic i els danys causats
atès que hi ha una omissió de les obligacions de la titular de la vivenda quan al
manteniment del sistema de seguretat i de no causar molèsties al veïnat, el que fa que es
trenqui el nexe causal directe entre el funcionament del servei públic i el dany causat.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per Anna
Moreno Cortes per no concórrer els elements i requisits que configuren la responsabilitat
patrimonial al no existir el nexe causal directe entre el funcionament del servei públic i el
dany causat.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la interessada i a la Companyia d’Assegurances

4. Exp. resp. pat. 114-012-006- José M. Nadal Borras
ANTECEDENTS DE FET
En data 26 de març de 2012, José M. Nadal Borràs va formular reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys soferts pel vehicle matricula GXP-5540, el dia 25
de març, al la Ronda de Lluís Companys al ser retirat per la grua municipal.
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Atès que la sol·licitud no reunia els requisits que exigeix l’article 6 del Real decret
429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, per mitjà de provisió
de la secretària municipal de data 5 de juliol es va atorgar a l’interessat un termini de 10
dies hàbils per l’esmena de les deficiències que presentava, tot advertint-li que si
desatenia el requeriment es declararia el seu desistiment.
Atès que l’interessat no ha esmenat les deficiències,
FONAMENTS DE DRET
Real decret 429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial
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.-Tenir per desistit a José M. Nadal Borràs
en la seva reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada el dia 26 de març de 2012, per manca de reparació
dels defectes de la sol·licitud, d’acord amb allò que preveu l’article 6 del Real decret
429/1993, de 26 de març i arxivar les actuacions.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat

5. Llicència d’obra major, exp. OMA2012/000026, canvi d'ús de despatx
professional a habitatge, reforma interior i ampliació d'habitatge, construcció
de garatge i piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 16 de maig de 2012, MARIA CARMEN ARIZA RODRIGUEZ ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012006752) per
a canvi d'ús de despatx professional a habitatge, reforma interior i ampliació
d'habitatge i construcció de piscina, emplaçat a RONDA PLADELLORENS,
23,
d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 06/11/2012 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 següents:
1. 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
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incorporades al projecte i regulades per aquesta ordenança no alteraran la
perspectiva del paisatge instal·lant els panells solars instal·lant els panells seguint
sempre les pendents de la coberta amb la mateixa inclinació del 30 %.
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.
2. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització dels trams
de voreres dels carrers Pladellorens i Antoni Gaudi, en el tram on està situada la
parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 3.941,50 €.
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.
3. 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.
4. 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 1.387,76 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.
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5. 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.
6. 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.
7. S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la
llicència de guals i sol·licitar el corresponent permís abans de la llicencia d’ús.
8. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
3. Considerant l’informe jurídic de data 12/11/2012.
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 OMA2012/000026 a MARIA CARMEN
ARIZA RODRIGUEZ per a canvi d'ús de despatx professional a habitatge, reforma interior
i ampliació d'habitatge i construcció de piscina a RONDA PLADELLORENS,
23,
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

201240490 / 0

Concessió de Plaques i patents

201240491 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

9.400,00 €

201240492 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

3.995,00 €

Setè .-

12,18 €

Notificar el present acord als interessats.

6. Llicència d’obra major, exp. OMA2012/000040, construcció d'una piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 13 d'agost de 2012, JUAN ANTONIO SERRANO MONTSERRAT ha sol·licitat
a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012010375)
per la construcció d'una piscina, emplaçat a AV. DE LA VIA AUGUSTA, 118 , d’aquest
municipi.
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2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 06/09/2012del qual es
desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades a l’informe tècnic següents:
D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
construcció, s’ha establert una fiança municipal que s’ha de dipositar quan s’obté
llicència d’obres de 1.335,80 euros.
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El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra, els
certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest certificat serà
necessari per al retorn de la fiança municipal.
3. Considerant l’informe jurídic de data 12/11/2012.
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:
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Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2012/000040 a JUAN ANTONIO
SERRANO MONTSERRAT per la construcció d'una piscina a AV. DE LA VIA AUGUSTA,
118, 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

201240493 / 0

Concessió de Plaques i patents

201240494 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

497,20 €

201240495 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Setè .-

12,18 €

Notificar el present acord als interessats.

7. Aprovació dels procediments validats per la Comissió de Gestió Informativa i
Tramitació Municipal (CGITM)
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar els procediments municipals, junt amb la seva documentació
degudament complementada i validada pels membres de la Comissió de Gestió
Informativa i Tramitació Municipal (CGITM), que es detallen a continuació:
Economia
C3X128 Permís d’ocupació de l’espai municipal o via pública per a filmacions o
fotografies.
Alcaldia Presidència
C3X201 Transport gratuït per a votants amb mobilitat reduïda.
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).
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Tercer.- Notificar el present acord als membres de la Comissió.

8. Assumptes sobrevinguts

8.1.

Acceptació de la subvenció de la Diputació del programa complementari
"Suport a la Solvència i de garantia de la prestació de Serveis Públics
Locals".

ANTECEDENTS DE FET
El 31 de maig de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla “Xarxa de
Governs locals 2012-2015”, amb la finalitat principal de reforçar els instruments i les
accions generades des dels governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona per al desenvolupament econòmic i social que generi riquesa i ocupació,
millorant l’eficiència en la prestació de serveis públics mitjançant la racionalització i la
planificació amb els governs locals. Aquest acord va ser publicat al BOP de vuit de juny.
Per la seva part, el vuit de novembre de 2012 la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar el programa complementari “Suport a la Solvència i de garantia de
la prestació de Serveis Públics Locals”, en el marc de l’esmentat Pla “Xarxa de Governs
locals 2012-2015. En virtut d’aquest suport, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès resulta
beneficiari de sengles aportacions de 153.233,57 euros el 2012 i 2013 que hauran de ser
objecte d’acceptació per part de l’òrgan competent.

Vist l’informe de la Intervenció municipal.
FONAMENTS DE DRET
-

Pla “Xarxa de Governs locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona.

-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar sengles aportacions de la Diputació de Barcelona de 153.233,57
euros el 2012 i 2013, respectivament, dins del programa complementari “Suport a la
Solvència i de garantia de la prestació de Serveis Públics Locals”, aprovat en el marc de
l’esmentat Pla “Xarxa de Governs locals 2012-2015.
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Segon .-

Distribuir l’ajut de 2012 d’aquesta forma:

- Despeses originades pel manteniment i la prestació adequada i suficient de serveis
mínims o obligatoris de competència municipal amb aquest desglossament:

Partides
3012 1650 2130000
3012 1650 2210000
3015 9203 2210000
3015 9203 2210200

Imports
Contracte manteniment enllumenat públic
Subministrament elèctric enllumenat públic
Subministrament elèctric edificis municipals
Subministrament gas
Total

1.500,00
8.000,00
7.000,00
2.000,00
18.500,00

- Despeses relatives a la millora de la solvència econòmica de l’entitat: l’amortització de
préstecs per import 134.733,57 euros.
Tercer.- Distribuir l’ajut de 2013 en els termes que aprovi aquest òrgan en funció de les
necessitats pressupostàries de 2013 i les normes reguladores d’aquests ajuts.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

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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