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

2012000027
Extraordinària urgent
28 de desembre de 2012
10:35
10:45

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Jordi Vidal i Pérez
Antoni Rebolleda Calendario
Jaume Cols Petit
Josep Antoni Delgado Rivera

CIU
CiU
PSC-PM
PP
CiU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Edelmiro Balboa Blanco

CIU

PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARI
Actua com a secretari d’aquesta sessió el Sr. Carlos Poyato Núñez
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.

ADNSQ-03a
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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. Adjudicació contracte per a la redacció del projecte de reparcel·lació i
d'urbanització del sector de Sotavia
ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de novembre 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 la redacció del projecte de reparcel·lació i
d’urbanització del sector UA-6 “Sotavia”, que inclou també projecte de telecomunicacions
i d’integració paisatgística.
La mesa de licitació en sessió de data 10 de desembre de 2012, va elevar proposta
d’adjudicació a favor del licitador, Ingloba Group Asesores, SL.
Amb data 12 de desembre de 2012, es va trametre a l’esmentat licitador, el preceptiu
requeriment previ a l’adjudicació i el dia 14 de desembre de 2012, la societat va fer
efectiu el dipòsit de la garantia definitiva per un import de 3.250,00€ i va ingressar 421,81
en concepte d’anuncis oficials.
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 al servei de redacció del projecte de reparcel·lació i
d’urbanització del sector UA-6 “Sotavia”, que inclou projecte de telecomunicacions i
d’integració paisatgística, per un import de 78.650,00€, 65.000,00€ dels quals
corresponen al preu del contracte i 13.650,00€ a l’impost sobre el valor afegit (21%), a la
raó social Ingloba Group Asesores, SL, amb CIF:B-65804932, d’acord amb la proposta
presentada, en els termes i requisits previstos al plec de clàusules administratives
particulars i d’acord amb les instruccions dels serveis tècnics municipals.
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Segon. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 8 dies hàbils,
comptadors a partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord, procedeixi a atorgar la
formalització del contracte en document públic administratiu autoritzat per la fe pública de
la secretària municipal.
Tercer. Aprovar els documents comptables inherents a aquesta contractació.
Quart. Notificar aquesta resolució als interessats.

3. Conveni de col·laboració territorial entre l'ajuntament de Sant Quirze del Vallès i
l'associació Sant Quirze Natura per a la recuperació del torrent de la Betzuca i
de la zona humida de Can Poncic
ANTECEDENTS DE FET
1. El torrent de la Betzuca – riu Sec és l’eix vertebrador del municipi, un connector fluvial,
ecològic, paisatgístic i cultural situat entre aquests espais naturals. Els marges del
torrent mantenen mostres de vegetació de ribera al seu pas per Sant Quirze del Vallès,
fet inusual ja que aigües avall aquestes comunitats vegetals han desaparegut. Els
boscos de ribera són hàbitat d’interès comunitari ja que estan inclosos en l’Annex I de
la Directiva hàbitats de la Unió Europea. Especialment, l’hàbitat catalogat en la
Directiva i que s’assimilaria al present al torrent de la Betzuca s’anomena “salzedes,
alberedes (i omedes) mediterrànies” ( Codi 92A0).
2. S’han signat amb anterioritat convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació
i la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya per a la redacció del Pla de
Gestió dels Aiguamolls de Can Poncic (2005) i del Projecte Executiu de Restauració
dels Aiguamolls de Can Poncic ( 2006 – 2011).
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el contingut del conveni de col·laboració territorial entre l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès i l’Associació de Sant Quirze del Vallès Natura següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ TERRITORIAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS I L’ASSOCIACIÓ SANT QUIRZE DEL VALLÈS NATURA PER A
LA RECUPERACIÓ DEL TORRENT DE LA BETZUCA I DE LA ZONA HUMIDA DE CAN
PONCIC.
A Sant Quirze del Vallès ( Vallès Occidental), el ____ de desembre 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
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representació de l’esmentat ens local, amb domicili a la Plaça de la Vila, 08192 de Sant
Sant Quirze del Vallès i NIF P0823800H
De l’altra, la senyora/ el senyora NEUS FIGOLS RUSINES presidenta de l’associació
SANT QUIRZE DEL VALLÈS NATURA, (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 el número 29.655, amb domicili a Sant Quirze del Vallès, c/
Barcelona, 40 i NIF G-63646921.
Les parts, en la qualitat en que intervenen, es reconeixen mútua capacitat legal per
formalitzar el present conveni i
MANIFESTEN:
El Torrent de la Betzuca – riu Sec és un connector fluvial, ecològic, paisatgístic i
cultural situat entre espais naturals. Els marges del torrent mantenen mostres de
vegetació de ribera al seu pas per Sant Quirze del Vallès, fet inusual ja que aigües
avall aquestes comunitats vegetals han desaparegut. Els boscos de ribera són
hàbitat d’interès comunitari ja que estan inclosos en l’Annex I de la Directiva hàbitats
de la Unió Europea. Específicament, l’hàbitat catalogat en la Directiva i que
s’assimilaria al present al torrent de la Betzuca s’anomena “salzedes, alberedes (i
omedes) mediterrànies” (codi 92A0).
II. La zona humida de Can Poncic i el seu entorn, formen part del paisatge fluvial del
torrent de la Betzuca i configuren, des del punt de vista del medi natural, un espai
d’importància local per tal que el municipi mantingui la diversitat d’ambients que l’ha
caracteritzat fins l’actualitat. A més l’espai també té certa importància regional,
donada la seva posició estratègica vers la Via Verda Sant Llorenç – Collserola.
III. Tant l’Ajuntament com l’Associació tenen en comú els objectius de protegir,
preservar i millorar el torrent de la Betzuca i la zona humida de Can Poncic.
IV. S’han signat amb anterioritat Convenis de col·laboració entre l’Ajuntament,
l’Associació i la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya per a la
redacció del Pla de Gestió dels Aiguamolls de Can Poncic (2005) i del Projecte
Executiu de Restauració dels Aiguamolls de Can Poncic (2006-2008)
I.

MARCA GEOGRÀFIC:
L’objecte del present Conveni es refereix a:
•
•

El torrent de la Betzuca
La zona humida de Can Poncic, que forma part d e l’espai fluvial del torrent de la
Betzuca.
Per això les parts acorden formalitzar el present Conveni que es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Es crearà una Comissió Tècnica de Treball formada per membres de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i de l’Associació Sant Quirze del Vallès Natura,
que tindrà les següents funcions:
a) Supervisar els projectes i els treballs executius
b) Vetllar per l’assoliment de tots els objectius dels treballs
c) Preveure noves iniciatives que puguin enriquir el contingut del Conveni per tal de
millorar-lo i actualitzar-lo de forma contínua.
d) Buscar fons de finançament per portar a terme els projectes abans de la
finalització de la present legislatura.
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SEGONA.- Totes les accions o treballs a realitzar a la zona humida de Can Poncic,
independentment de l’empresa o entitat que la realitzi, seran consensuades dins de
l’equip de treball de la Comissió Tècnica, per evitar possibles trastorns que poguessin
malmetre o alentir, el bon fi dels projectes de recuperació i millora de la zona humida de
Can Poncic i del torrent de la Betzuca.
TERCERA.- L’Ajuntament tal i com va expressar, es compromet a contemplar en els
pressupostos municipals d’enguany l’aportació econòmica necessària per fer front a una
part dels projectes i donar suport amb els recursos materials i humans que pugui posar a
l’abast. Quant a recursos materials, l’Ajuntament posarà a disposició de l’Associació els
mitjans necessaris per poder fer regs de suport.
La dotació econòmica per aquest any 2012 serà de 4.311 €, abonada mitjançant
transferència o taló bancari, assumint l’Associació les justificacions derivades de les
despeses efectuades.
L’Associació justificarà les despeses davant de l’ajuntament dins del primer trimestre de
l’any següent.
QUARTA.- Les parts podran donar per finalitzat el conveni de mutu acord en qualsevol
moment.
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

Per l’Associació Sant Quirze del Vallès
Natura

MARIA MONTSERRAT MUNDI I MAS

NEUS FIGOLS RUSINES

ALCALDESA

PRESIDENT./A”

Segon .-

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 4.311,00 € amb càrrec a
la partida 1300/1720/4800000 del pressupost vigent.

4. Subvenció a l'Associació de Defensa Forestal per l'any 2012
ANTECEDENTS DE FET
1. Considerant l’informe del Cap de l’Àrea de Territori data 27 de desembre de 2012 en
relació a la subvenció municipal a l’Associació de Defensa Forestal de Sant Quirze del
Vallès per l’any 2012.
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FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions que regula les subvencions
concedides de forma directe.
Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la subvenció a l’Associació de Defensa Forestal de Sant Quirze del
Vallès amb G60985868 per el desenvolupament de les actuacions del Pla de Prevenció
d’Incendis Forestal del municipi, vigilància forestal i realització de campanyes de
protecció ambiental per l’any 2012, per un import de 4.311,00 €.
Segon .- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació de la
despesa (ADO) per import de 4.311,00 € amb càrrec a la partida 1300/1720/4800000 del
pressupost vigent.
Tercer .-

Notificar el present acord als interessats.

5. Fons reservats a emergències 2012
ANTECEDENTS DE FET
1. Atès que les Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de
cooperació al desenvolupament preveuen destinar un 10% del pressupost de projectes
de cooperació a projectes d’emergències.
2. Atès que l’any 2012 disposem de 7.039,78 euros per a emergències.
3. D’acord amb la proposta tècnica de Participació Ciutadana, de data 28 de desembre de
2012.
FONAMENTS DE DRET
Vist el que disposa l’article 8.2 de les Bases particular reguladores de la concessió d’ajuts
a projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per les ONG i entitats
solidàries de Sant Quirze del Vallès.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les disposicions i obligacions següents:
PARTIDA
1300 2311 4800000

TERCER
Ateneu del Món

CONCEPTE
Assistència mèdica a Gaza

IMPORT
3.212,96€
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1300 2311 4800000

Fundació Quetzal

Emergència a San Juan la
Laguna
(Guatemala)
pels
efectes del terratrèmol

3.122,03€

Segon.- Reservar el romanent de 704,79€ per a incrementar la partida de subvencions a
projectes de cooperació de l’any 2013.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució als serveis d’Intervenció i Tresoreria.

6. Aprovació subvencions entitats, exercici 2012
ANTECEDENTS DE FET
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va aprovar en la JGL de data 4 de desembre de
2012 les Bases Reguladores particulars de la convocatòria de subvencions a entitats i
associacions en matèria de serveis a les persones així com les clàusules annexes
corresponents als diferents programes que integren la convocatòria. El període per a la
presentació de sol·licituds es va obrir una vegada publicades les bases al BOP,
concretament va iniciar-se el dia 8 de desembre i va finalitzar el passat 27 de desembre.
L’objectiu de la convocatòria és la concessió de subvencions per a l’any 2012 a entitats
i/o particulars que duguin a terme activitats en els àmbits de cultura, joventut, sanitat,
cooperació, associacions de veïns, gent gran, esports i dona que completin o supleixin els
serveis de competència municipal en aquests àmbits o siguin d’interès públic local.
Un cop transcorregut el termini de presentació de sol·licituds i d’acord amb el que
s’estableix a les bases, la comissió tècnica qualificadora, en data 28 de desembre ha
redactat l’acta sobre la distribució dels imports.
FONAMENTS DE DRET
-

Bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions a entitats i
associacions en matèria de serveis a les persones.
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:
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Primer .- Aprovar els documents comptables de disposició i obligació de despesa de
cada una de les entitats sol·licitants, d’acord amb el següent detall:
- Programa de suport per a entitats esportives locals (C – 01 -12)
ENTITAT

IMPORT

F.C. Sant Quirze
C. Handbol Sant Quirze
Sant Quirze Bàsquet Club
U.D. Les Fonts
C.Petanca Sant Quirze
AEE IES Sant Quirze
C.Excursionista Sant Quirze
Club Escacs
C.Atlètic Sant Joan
Asociación Deportiva Peña Les Fonts
C. Tennis Taula Sant Quirze
Club Patinatge Sant Quirze
TOTAL

9.582,99€
8.653,19€
8.305,96€
3.103,45€
1.871,49€
1.589,00€
4.121,59€
484,34€
1.657,66€
1.677,28€
2.314,84€
2.000,00€
45.361,79€

- Programa de suport per a esportistes locals (C – 02 – 12)
ESPORTISTA
Carme Garcia i Frontonts
Luis Abadías i Palacín
Salvador Reig Adern
Ramon Lluis Vilaseca i Lladí en representació de Roger Vilaseca i Monforte
Llorenç esteve i Viñas en representació de Judit Esteve do Nascimento
Montserrat Paños Martínez
Mª Jesús Pascual Delgado en representació de Judit Armingau Pascual
Yvette Delgado Perera
TOTAL

IMPORT
333,73€
333,73€
154,03€
410,74€
256,72€
282,39€
359,40€
256,72
2.387,46€

- Programa de suport per a l’activitat i promoció de la cultural local (C – 03 –12)
ENTITAT
Associació Cultural Cercle de Cultura
La Trinxera de Galliners
Associació Grup Rialles de SQV
Associació cultural els Mandukos
Associació Cultural Bella Quirze Band
Grup d’Investigació i Història de SQV
Associació cultural Els Fontins
Associació Amics de la Música de SQV
Sant Quirze Te Vida
Totals

IMPORT
500 euros
1100 euros
3200 euros
3000 euros
3500 euros
871,16 euros
1400 euros
353 euros
2500euros
16.424.16 euros
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- Programa de suport per al foment i promoció de l’activitat veïnal ( C – 04 -12 )
ENTITAT

IMPORT

AV i Propietaris de les Fonts
AV Los Rosales
AV Poble Sec

764,75€
1.680,00€
1.700,00€
4.144,75€

TOTAL

- Programa de suport per a activitats solidàries (C – 06 – 11)
ENTITAT

IMPORT

Ateneu del Món
Acció Solidària del Vallès

375€
375€
750€

TOTAL

- Programa de suport per a activitats de salut (C – 07 – 11)
ENTITAT

IMPORT

AVAN

700€
700€

TOTAL

- Programes i activitats per a gent gran (C – 08 – 11)
ENTITAT

IMPORT

La Llar de la Gent Gran les Fonts
Aula per la Gent Gran
Casal d’Avis
TOTAL

1.023 €
1.556 €
1.919 €
4.498 €

Segon.- Comunicar l’acord adoptat als interessats mitjançant el taulell d’anuncis.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Carles Poyato Núñez, actuant com a secretari 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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