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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 19 de febrer de
2013.
2. Exp. resp. pat. 114-12-005- dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
El dia 26 de juny de 2012, dades protegides va formular reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys soferts el vehicle matricula dades protegides, el
dia 25 de juny, quan circulava pel dades protegides i segons les seves
manifestacions, davant la presència d’un vehicle que circulava en sentit contrari a una
velocitat excessiva, va topar amb la roda del darrera a la vorada que estava trencada i
presentava arestes vives, produint-li el tall de la coberta del pneumàtic.
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 la sol·licitud, tot advertint-li
que si desatenia el requeriment es declararia el seu desistiment. Aquest requeriment va
ser notificat a la reclamant en data 10 de juliol.
En data 17 de juliol, l’interessat aporta part de la documentació requerida i manifesta que
no pot aportar la factura dels danys perquè no ha pogut reparar la roda per manca de
mitjans econòmics.
Mitjançant requeriments interns es va demanar a l’Àrea de Via Pública i de Seguretat
Ciutadana que informessin sobre els fets i les circumstàncies en que es van produir.
En data 8 de desembre de 2012, la Policia Local emet informe del que s’extrau que el 25
de juny el Sr. dades protegides va trucar-los per informar-los que la passada matinada
havia rebentat una roda del seu cotxe al passar per sobre d’un registre de recollida
d’aigües on li mancava la reixa. Els agents van presentar-se al se u domicili i van veure
que la roda ja estava canviada.
Posteriorment van anar al lloc on els havia indicat el Sr. dades protegides i van
observar que hi havia un registre amb la seva reixa i en el mateix punt una peça de la
vorada es trobava amb desperfectes i elements tallants.
Els agents van informar al Sr. dades protegides que no podien determinar amb
claredat que els danys que havia patit el seu cotxe s’haguessin produït en aquell punt
de la via pública, atès que no es trobava el vehicle al lloc en el moment de la inspecció.
En data 11 de desembre l’aparellador municipal emet informe dient que en la inspecció
efectuada al lloc de l’accident comprova que:
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-La peça de la vorada que figura en la fotografia aportada per l’interessat correspon a una
vorada de forma especial destinada a facilitar la recollida de les aigües pluvials de la
calçada, per aquest motiu es disposen junt als embornals.
- la peça afectada no presenta arestes vives ja que, posteriorment a l’accident, la brigada
municipal va efectuar el rebaix de la seva superfície per eliminar les esmentades arestes
- l’amplada de la calçada és de 2,50 m per cada sentit de circulació. Resta un espai de
2,80 m fins la vorera oposada que correspon a l’espai que ocupava una torre de suport
d’una línia elèctrica aèria. La senyalització horitzontal manté les condicions de visibilitat
suficients.
Manifesta l’aparellador municipal que amb les dades que disposa no li és possible
determinar si la vorada estava trencada abans de l’accident o, precisament, va trencar-se
amb l’impacte de la roda del vehicle. Tanmateix, del relat efectuat per l’interessat hi ha un
aspecte referent al recorregut del vehicle que no queda clar, ja que no fa esment a si la
roda davantera dreta també va impactar o no, amb la vorada. Seguint el recorregut que
ell exposa era necessari que la roda del davant toques la vorada i, fins i tot, pugés a la
vorera perquè la roda posterior impactés amb la vorada.
FONAMENTS DE DRET
I.- 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”
II.- La Llei 30/92 estableix els requisits que han de concórrer per a que els particulars
tinguin dret a una indemnització.
III.- Real decret 429/1993, de 26 de març, que aprova el Reglament dels procediments de
les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat.
IV.- L’article 9.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de març, que aprova el text
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial estableix
que els conductors han d’utilitzar els vehicles amb la diligència, precaució i no distracció
necessàries per evitar tot els danys, propis o aliens, cuidant de no posar en perill tant a si
mateixos com els demés ocupants del vehicle i a la resta d’usuaris de la via.
Atenent la instrucció de l’expedient, la prova documental, els informes tècnics de
l’aparellador municipal de l’Àrea de Via Pública i de la Policia Local, no queda provat que
els fets motiu de la reclamació realment es van produir al lloc indicat i si es produïren
com a conseqüència de l’embornal ni la vorada, si més no, tenint en compte que
l’amplada de la calçada és de 2,50 m i la senyalització era visible, probablement van ser
fruït d’un descuit o mala maniobra del conductor. Tampoc la policia local presencia els
fets doncs, com diu l’informe, quan la truquen ja el vehicle està al domicili de l’interessat i
la roda canviada.
Vista la proposta de resolució de la instructora de l’expedient,
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per dades
protegides pels danys materials soferts el dia 25 de juny de 2012 al vehicle
matricula dades protegides quan circulava pel carrer dades protegides
per
considerar que no concorren els elements i requisits que configuren el naixement
de la responsabilitat patrimonial. No ha quedat provada la relació de casualitat directa,
immediata i exclusiva entre el funcionament del servei públic i els danys causats.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.

3. Exp. resp. pat. 114-12-008- dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 10 d’abril de 2012, dades protegides va presentar escrit de reclamació de
responsabilitat patrimonial per danys causats a un pilar de la seva finca, al passatge
de dades protegides, com a conseqüència de l’ancoratge d’una porta metàl·lica de
propietat municipal a l’esmentat pilar. Aporta fotografies dels danys en què s’observa
que el pilar ha patit un cisallament horitzontal en la seva base.
L’arquitecte tècnic municipal, en data 18 d’abril emet informe que diu que existeix un pas
de titularitat municipal tancat per una porta metàl·lica fixada a un pilar d’obra de la
tanca del jardí de la finca dades protegides. Corrobora les manifestacions del Sr. dades
protegides i diu que la base del pilar ha sofert un desplaçament d’uns 3 cm en direcció al
passatge.
Mitjançant requeriment de data 10 de juliol, es demana a l’interessat que aporti
pressupost de la reparació del pilar.
El Sr. dades protegides aporta dos pressupostos que es traslladen a l’aparellador
municipal perquè informi de la idoneïtat de les obres a realitzar i l’import de les mateixes.
En data 11 d’octubre l’aparellador municipal emet informe i manifesta que dels dos
pressupostos presentats per l’interessat n’hi ha un que contempla l’execució d’un pilar
nou de formigó armat i revestit amb aplacat d´obra vista la qual cosa és una millora del
pilar que ha sofert els danys.
El segon pressupost contempla la reposició del pilar afectat i, per tant, s’ajusta al
requeriment que se li va efectuar de que presentés la valoració dels danys causats. Tot i
així, el pressupost inclou una partida d’obra que no correspon, concretament l’ancoratge
de la porta metàl·lica que, al ser de titularitat municipal, és preferible que tingui el suport
independent del pilar de la finca privada. Aquest suport el farà la brigada d’obres. El
pressupost adaptat als danys causats és de 318€.
FONAMENTS DE DRET
I.- 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
II.- La Llei 30/92 estableix els requisits que han de concórrer perquè els particulars
tinguin dret a una indemnització.
III.- Real decret 429/1993, de 26 de març, que aprova el Reglament dels procediments de
les administracions públiques en matèria de responsabilitat.
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Atenent la instrucció de l’expedient, la prova documental i els informes tècnics de
l’arquitecte tècnic municipal del dia 18 d’abril i l’informe de l’aparellador municipal de
l’Àrea de Via Pública, queda provat que els danys produïts al pilar de la finca del
passatge de dades protegides són conseqüència del fixament dels bastiment
metàl·lics que suporten les portes batents d’accés al passatge de titularitat
municipal. Concorren en conseqüència, els elements i requisits que configuren el
naixement de la responsabilitat patrimonial, hi ha una relació de casualitat directa,
immediata i exclusiva entre el funcionament del servei públic i els danys causats.
Vista la proposta de resolució de la instructora de l’expedient,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per
dades protegides pels danys materials soferts al pilar de la seva finca al passatge
dades protegides per considerar que concorren els elements i requisits que configuren el
naixement de la responsabilitat patrimonial i indemnitzar al perjudicat.
Segon.- Traslladar aquest acord a la Companyia d’assegurances de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès perquè, d’acord amb les condicions de la pòlissa
d’assegurances concertada, efectuï el pagament de 318€ a dades protegides, en
concepte d’indemnització dels danys materials soferts.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.

4. Exp. resp. pat. 114-12-010-dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 15 de maig de 2012, dades protegides va presentar escrit de reclamació de
responsabilitat patrimonial per danys causats a una llosa del cementiri que estava al
terra trencada i demana sigui reposada. Aporta fotografies en les que s’observa una
llosa trencada al terra del cementiri.
En data 4 d’octubre de 2012, la tècnica de salut de l’Àrea de Serveis Personals emet
informe del que s’extrau que ja s’havien produït en anys anteriors altres incidents
com aquest en el bloc D, on està situat el nínxol de la família dades protegides i que
era com a conseqüència de la forma que es fixaven les làpides que no era la correcta,
“les làpides varen ser col·locades per part del personal de l’Ajuntament i no es fixaven
de manera correcta”. Conclou que veu la conveniència d’assumir per part de
l’Ajuntament el cost que suposa el treball de realitzar una làpida nova i la seva
col·locació.
En data 7 de novembre de 2012 es requereix al Sr. dades protegides que repari defectes
en la sol·licitud. L’interessat evacua el tràmit en data 22 de novembre de 2012.
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En data 31 de desembre de 2012 el cap de Via Pública, Transports i Serveis Urbans va
emetre informe que resumit diu que el 8 de març de 2012 va informar al cap de l’Àrea de
Serveis Personals que el personal de manteniment del cementeri, adscrit a l’Àrea de
Via Pública, va trobar una làpida trencada corresponent al nínxol núm. dades protegides.
Que els operaris no la van manipular.
Segons el seu anàlisi, els motius que van poder ocasionar la caiguda de la làpida són: a)
un acte vandàlic, b) la mala col·locació de la mateixa, per part dels operaris de
l’Ajuntament o per part d’un marbrista, o la manca de resistència del morter que es va
col·locar entre la làpida i nínxol, c) l’acció del vent i d) el deteriorament del pas del temps.
En la valoració final conclou, que el més probable, és que el motiu de la caiguda de la
làpida fos el que assenyala en el supòsit b).
FONAMENTS DE DRET
I.- 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
II.- La Llei 30/92 estableix els requisits que han de concórrer per a que els particulars
tinguin dret a una indemnització.
III.- Real decret 429/1993, de 26 de març, que aprova el Reglament dels procediments de
les administracions públiques en matèria de responsabilitat.
Atenent la instrucció de l’expedient, la prova documental i els informes tècnics de la
tècnica de salut del 4 d’octubre de 2012 i del cap de Via Pública, Transports i Serveis
Urbans de data 31 de desembre de 2012 s’infereix que el fet que la làpida caigués i es
trenqués va ser motivat per una mala col·locació de la mateixa, pels operaris de
l’Ajuntament o per part d’un marbrista. Atès que el servei de la gestió de cementeri
correspon directament a l’Ajuntament, concorren en conseqüència, els elements i
requisits que configuren el naixement de la responsabilitat patrimonial, hi ha una relació
de casualitat directa, immediata i exclusiva entre el funcionament del servei públic i els
danys causats.
Vista la proposta de resolució de la instructora de l’expedient,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per
dades protegides pels danys de la làpida del nínxol dades protegides per considerar
que concorren els elements i requisits que configuren el naixement de la
responsabilitat patrimonial. Donat que la gestió del cementiri i el manteniment
correspon directament a l’Ajuntament, durà a terme la restauració de la làpida.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat i a la Companyia d’assegurances de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

5. Aprovació conveni per al sosteniment del funcionament de l'escola bressol El
Patufet, curs 2011-2012 amb la Generalitat de Catalunya
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ANTECEDENTS DE FET
En data 28 de novembre el Departament d’Ensenyament presenta al registre de
l’Ajuntament un escrit, pel qual ens comunica que s’estan tramitant els convenis entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments per als
sosteniment del funcionament de centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat
municipal per curs 2011-2012. i deixa constància que el compromís és de fer front als
mòduls de 1.300,00 € per cada alumne de primer cicle d’educació infantil.

En escrit de registre d’entrada núm. 2013000464 i de data 14 de gener de 2013, el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ens adjunta conveni per al
sosteniment del funcionament de centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat
municipal per curs 2011-2012.

FONAMENTS DE DRET
-

Articles 239 i 241 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local a Catalunya.

-

Articles 118 i 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
aprovats pel Decret 179/1995 de 13 de juny de 1995

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el redactat del conveni per al sosteniment del funcionament de centres
de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per curs 2011-2012, entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, que es detalla a continuació:

“CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE
CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE
TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012
Barcelona,
D’una part, l’Honorable Sra. Irene Rigau i Oliver, en virtut seu càrrec, d'acord amb el
nomenament fet pel Decret 166/2012, de 27 de desembre, i en ús de les facultats que li
atribueix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
D’altra banda Il·lma. Sra. Montserrat Mundi i Mas, Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, que actua en nom i representació de l’esmentat Ajuntament, en
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ús de les facultats atribuïdes en virtut de l’article 53.1ª) del text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Ambdues part es reconeixen mútuament poders i facultats suficients per a formalitzar el
present conveni i
EXPOSEN:
L’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Ensenyament, disposa que el
Departament d’Ensenyament ha de subvencionar el sosteniment de places per a infants
de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat de municipal.
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament, l’import
que s’atorga és de 1.300 euros per alumne equivalent i curs.
Aquest conveni ha estat aprovat per l’òrgan competent de la corporació local, tal i com
es certifica en el document que s’annexa a aquest conveni.
El capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, regula les subvencions i les transferències
de la Generalitat de Catalunya.
El capítol II del títol IX de la llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya regula els convenis de col·laboració entre
administracions públiques.
En conseqüència ambdues parts consideren adient la formalització d’aquest conveni,
mitjançant l’adopció de les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès destinada a minorar les quotes que suporten les famílies pel servei
d’ensenyament, per un import de 175.500,00 €. L’activitat que se subvenciona és
l’escolarització corresponent al curs escolar 2011-2012, a raó de 1.300,00 euros per
alumne equivalent, amb el límit de la capacitat autoritzada, amb el següent detall:

Centre

Alumnes
equivalents

Amb límit
capacitat

Import

08069335 EB el Patufet

135

135

175.500,00€

SEGONA.- L’aportació del Departament d’Ensenyament és el resultat d’aplicar el mòdul
de 1.300,00 euros per a cada alumne equivalent, amb el límit de la capacitat autoritzada.
La subvenció atorgada anirà a càrrec al crèdit EN0119 D/460000700/421A/0000 del
pressupost de l’any 2012 prorrogat per a l’any 2013.
TERCERA .- Per al pagament de la subvenció l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
haurà de trametre a la Direcció General de Centres Públics - Servei de Règim Econòmic i
Administratiu de Centres Públics, abans del 30 d’abril de 2013, la documentació següent:
− Acord del ple de la Corporació Local pel qual s’accepta la subvenció.
− Certificació del secretari/a o interventor/a de la corporació sobre la despesa de capítol
I i II del servei prestat del curs escolar 2011-2012, indicant els ingressos percebuts pel
servei prestat.
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− Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, concedides per
altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.
L’import de la subvenció concedida en cap cas no pot ésser una quantia que, aïlladament
o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacional o
internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.
L'Ajuntament ha acreditat el compliment dels requisits necessaris per a ser beneficiària
d’una subvenció, mitjançant la presentació de les declaracions responsables
corresponents previstes a la normativa aplicable en matèria de subvencions.
QUARTA.- L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès se sotmet al control financer i facilitarà
tota la informació que li sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents d’acord amb el que
disposa l’article 92.2.h del text refós de la llei de finances públiques de Catalunya i haurà
de facilitar tota la informació requerida pels òrgans de control de l’Administració.
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables al
beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 99 del Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya i a l’article 37 de la Llei general de subvencions,
podrà donar lloc a la revocació de la subvenció.
CINQUENA.- Aquest conveni està sotmès als requisits establerts en el capítol IX del Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002
de 24 de desembre, i allò previst a la Llei 38/2003 general de subvencions, de 17 de
novembre. El control del compliment de l’objecte, les condicions i la finalitat de les
quantitats rebudes s’efectuarà d’acord amb allò previst en el Text refós i en la Llei
anteriorment esmentats.
SISENA.- La vigència d’aquest conveni és des de la data de la seva signatura i fins el 30
de novembre de 2013.
SETENA.- Són clàusules de resolució d’aquest conveni:
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) La denúncia per incompliment d’alguna de les parts.
c) Les causes generals establertes per la legislació vigent.
VUITENA.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la
resolució i els efectes d’aquest conveni seran resoltes per la consellera d’Ensenyament.
Contra els seus actes que posen fi a la via administrativa podrà interposar-se recurs
contenciós administratiu d’acord amb la normativa reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per duplicat
exemplar i a un sol efecte en el lloc i data indicats a l’encapçalament.”
Segon.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Servei d’Economia i Finances de l’Ajuntament i al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
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6. Aprovació conveni col·laboració entre la UPC i l'Ajuntament de Sant Quirze per
a la salut visual persones amb poc recursos econòmics
ANTECEDENTS DE FET
Atès que la Unitat de Benestar Social de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès té al seu
càrrec la realització de programes d’actuació en els serveis socials, adreçats a persones
amb manca de recursos econòmics.
Atès que el Centre Universitari de la Visió de la UPC té com objectiu fonamental crear les
condicions idònies que contribueixin a proporcionar la millor formació en competències
clíniques als alumnes de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa, i per això fomenta
que les activitats de formació continuada que organitza per a professionals de l’òptica i
l’optometria es desenvolupin en un entorn de concurrència real de pacients.
Vista que la finalitat d’aquest Conveni és establir unes bases de col·laboració perquè un
col·lectiu de persones amb pocs recursos econòmics es puguin beneficiar de la revisió de
la seva salut visual i al mateix temps els estudiants de la Facultat d’Òptica i Optometria de
Terrassa puguin fer les pràctiques amb pacients.
FONAMENTS DE DRET
Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials que regula la cartera de serveis socials.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica de Terrassa
i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que diu el següent:
“Conveni de col·laboració entre Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i la
Universitat Politècnica de Catalunya
per a la revisió de la salut visual de persones amb pocs recursos econòmics
en un entorn acadèmic
A Barcelona, a de gener de 2013
REUNITS
D'una part, el / la Sr. / Sra. Miriam Casaramona i Massana, Regidora de Benestar Social i
família de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, NIF P0823800H, amb domicili a Sant
Quirze del Vallès, Plaça de la Vila 1 i en representació d’aquesta, en virtut d'allò que
disposa l’acord de Junta de Govern Local en data......
I per una altra, el Sr. Antoni Giró i Roca, Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), NIF núm. Q-0818003F, amb domicili a Barcelona, c/ Jordi Girona, 31, i
en representació d'aquesta, en virtut del que disposen l'art. 20 de la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d'Universitats i l'article 67 dels Estatuts de la Universitat Politècnica
de Catalunya, aprovats per Acord GOV/43/2012 (DOGC 6140 1.6.2012), i de conformitat
amb el nomenament per Decret 47/2010, de 30 de març, de la Generalitat de Catalunya,
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Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar a les
respectives entitats, i acorden voluntàriament el present Conveni.
MANIFESTEN
Primer.Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb núm. de NIF P0823800H, té al seu
càrrec la realització de programes d'actuació en els serveis socials, adreçats a persones
amb manca de recursos econòmics.
Segon.Que el Centre Universitari de la Visió de la UPC (en endavant CUV) té com objectiu
fonamental crear les condicions idònies que contribueixin a proporcionar la millor formació
en competències clíniques als alumnes de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa
(en endavant FOOT), per la qual cosa potencia al màxim l'ensenyament tant teòric com
pràctic d'aquelles matèries que aportaran als alumnes els coneixements bàsics per a la
seva futura professió.
Tercer.Que el CUV té previst que una part de les assignatures del Grau en Òptica i Optometria i
del Màster en Optometria i Ciències de la Visió impartides per la FOOT, així com de les
activitats de formació continuada que organitza per a professionals de l’òptica i
l’optometria es desenvolupin en un entorn de concurrència real de pacients.
Quart.Que la finalitat d'aquest Conveni és establir unes bases de col·laboració perquè un
col·lectiu de persones amb pocs recursos econòmics es puguin beneficiar de la revisió de
la seva salut visual i al mateix temps els estudiants de la FOOT puguin fer pràctiques amb
pacients.
Cinquè.El responsable del present Conveni de col·laboració és el professor o professora que
exerceixi la Direcció tècnica del Centre Universitari de la Visió, com a centre sanitari
extrahospitalari autoritzat i inscrit en el Registre de Centres, Serveis i Establiments
Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el codi
E08792243. També participaran en qualsevol moment professors o professores de l’Àrea
d’Òptica i Optometria.
ACORDEN
Objecte del Conveni de col·laboració
Establir una col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per dur a terme una
tasca de revisió de la salut visual integral de persones amb pocs recursos econòmics,
que consta d’un examen optomètric complet i, si s’escau, una revisió oftalmològica que

11/23

permeti el diagnòstic de patologies oculars. Aquesta actuació inclou, quan sigui
necessari, la prestació de la compensació òptica adient amb ulleres.
Si el pacient o la pacient, ateses les seves condicions, requereix d’un altre tipus de
tractament només se li facilitarà si els serveis assistencials que l’hagin derivat al CUV
accepten, prèviament i per escrit, l’informe i el pressupost elaborat pel CUV. Cal que
aquest informe justifiqui la necessitat de l’actuació i que figuri el pressupost associat a
aquest tipus de tractament.
Obligacions de les parts
Obligacions de la Universitat Politècnica de Catalunya
El CUV atendrà als pacients seleccionats per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
sempre i quan el volum dels pacients remesos no impliqui la seva saturació. El CUV es
reserva el dret de limitar el número de pacients atesos per període lectiu per tal
d’assegurar la seva correcta atenció. Aquesta atenció es realitzarà en el marc de les
pràctiques de les diverses activitats acadèmiques i sempre amb la presència, supervisió i
control d’un professor o professora de l’àrea d’òptica i optometria.
A cada pacient se li dispensaran, gratuïtament, les prestacions d’un examen optomètric i,
si s’escau, una revisió oftalmològica que permeti el diagnòstic de patologies oculars, així
com els mitjans necessaris per la neutralització de les disfuncions visuals (ulleres o lents
de contacte) , sempre i quan això sigui necessari (des d’un punt de vista professional i
tècnic), possible i sotmès a la disponibilitat d’aquests mitjans.
Per tal de subministrar els sistemes compensadors al pacient, el CUV facilitarà a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès un imprès que l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès haurà de tornar al CUV amb el nom i la signatura del responsable i el segell de
l’entitat.
Obligacions de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès estableix els criteris i el model de selecció de les
persones beneficiàries d’aquesta iniciativa segons els requisits que estableixin, i remet al
CUV els pacients seleccionats.
És competència de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès establir, en col·laboració amb
el CUV, els contactes necessaris per poder portar a terme aquest Conveni amb els
organismes socials, i pel reconeixement del mateix a efectes de labor social.
Metodologia i programa de treball
El CUV estableix els criteris pel subministrament dels materials òptics, i es compromet a
sol·licitar ajuts a les empreses del sector.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès col·labora amb una aportació única per usuari o
usuària de 27.- euros (exempts d’IVA, d’acord amb la legislació vigent), en concepte de
les actuacions descrites en la clàusula 1 del present conveni de col·laboració. Aquesta
quantitat serà objecte de revisió anual, prèvia sol·licitud del CUV. Si les parts no pacten el
contrari, cada any l’aportació s’augmentarà d’acord amb l’IPC.
En el cas que el pacient o la pacient requereixi, a criteri del professional o la professional,
un altre tipus d’actuació o tractaments, el coordinador de l’àrea clínica del CUV es posarà
en contacte amb la persona designada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per tal
d’establir si aquest es fa càrrec de part o de la totalitat del cost del tractament i en quines
condicions.
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L'abonament de les quantitats relatives a les actuacions realitzades per part del CUV s'ha
de fer, prèvia presentació a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès de la relació detallada
de les persones beneficiàries, juntament amb la descripció de les actuacions realitzades a
cadascuna d’aquestes persones, en les factures que s’emetran amb periodicitat
semestral, detallant l'import total de cadascuna de les prestacions realitzades.
Per a tota mena d'assumptes relacionats amb la gestió administrativa i econòmica
d'aquest conveni de col·laboració, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès s'ha d'adreçar al
Centre de Transferència de Tecnologia (en endavant, CTT), Edifici Campus, C/ Colom, 2,
CP 08222, Terrassa.
Equip humà
Pel seguiment del desenvolupament d’aquest conveni de col·laboració es constueix un
equip de treball mixt format per personal tècnic de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
i del CUV.
Universitat Politècnica de Catalunya
Per part de la UPC, la persona responsable del present Conveni és el professor o
professora que exerceixi la Direcció tècnica del Centre Universitari de la Visió, com a
centre sanitari extrahospitalari autoritzat i inscrit en el Registre de Centres, Serveis i
Establiments Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el
codi E08792243, amb domicili al passeig Vint-i-dos de juliol, 660 de Terrassa, C.P. 08222
(telèfon de contacte 93 739 83 49).
Les persones directament implicades en el desenvolupament del projecte són el
responsable del conveni, per part de la UPC i el coordinador de l’Àrea Clínica del CUV.
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Per part de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, la persona responsable del present
Conveni és Miriam Casaramona i Massana, Regidora de Benestar Socia i Família , Plaça
de la Vila 1.
La persona directament implicada en el desenvolupament del projecte serà la
Coordinadora de Benestar Social,.
Vigència d’aquest Conveni
El Conveni de col·laboració entre les dues entitats serà vigent des de l’1 de gener de
2013 i tindrà una durada inicial de quatre (4) anys, si bé serà prorrogable per successius
períodes de dos (2) anys, excepte en cas de denúncia per qualsevol de les parts amb una
antelació mínima per escrit de seixanta (60) dies naturals a la seva data d’acabament. En
aquest cas, les parts es comprometen a finalitzar totes les activitats i compromisos
vigents en el moment de la denúncia o extinció del present Conveni.
Protecció de dades de Caràcter Personal
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Les parts s’obliguen i es comprometen a adoptar les mesures d’índole tècnica i
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i
evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. En especial, les parts es
comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal i més concretament amb la Llei Orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) i en el Reial Decret 1720/2007, de 21
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la LOPD ( RLOPD).
Les mesures adoptades hauran d’estar en consonància amb l’estat de la tecnologia, la
naturalesa de les dades subministrades i els riscos als qual són exposats, tant si
provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.
Alhora, es procurarà en tot moment adoptar les mesures de dissociació de les dades
personals i les dades clíniques, a fi de garantir l’anonimat de les dades utilitzades.
Totes les dades de caràcter personal a què es tingui accés, com a conseqüència de
l’execució del present Conveni, únicament podran ser aplicades o utilitzades
exclusivament per al compliment de les finalitats per a les quals han estat cedides, sense
que en cap cas puguin ser utilitzades, cedides o lliurades per a cap altre ús o destinació
diferent a l’estipulada.
Autoria, responsabilitat, i propietat intel·lectual i/o industrial
a) Autoria
En tot document que no sigui d'ús intern a la UPC o a l’Ajutnament de Sant Quirze del
Vallès, es respectarà sempre la menció dels autors del projecte.
b) Responsabilitat
Pel què fa referència als actes mèdics que s’executin a l’empara d’aquest Conveni, la
UPC es compromet a exigir que tots els facultatius que intervinguin en el
desenvolupament d’aquest Conveni tinguin la capacitat, la competència i l’acreditació
suficient per intervenir-hi, i que estan coberts per l’oportuna assegurança de
responsabilitat civil a l’empara del que preveu l'article 46 de la Llei 44/2003, de 21 de
novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
D’altra banda, també d’acord amb l’esmentada llei, la UPC es compromet, sota la fórmula
que estimi adient, a contractar i tenir vigent la pòlissa d’assegurança corresponent per
aquest concepte, per aquells actes mèdics que, a l’empara d’aquest Conveni, es portin a
terme al Centre Universitari de la Visió.
c) Propietat intel·lectual i/o industrial
En el cas que de les activitats desenvolupades a l’empara d’aquest Conveni sorgeixi una
invenció, disseny o treball que pugui ser susceptible de protecció, la UPC, com autora
legal de les mateixes, sol·licitarà i realitzarà els tràmits necessaris per a obtenir la
protecció dels Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, com patents, models d'utilitat,
etc., que pogués correspondre'l, vetllant per la seva invulnerabilitat.
d) Explotació comercial futura
En el cas que en el desenvolupament de les activitats a l’empara d’aquest Conveni, la
UPC resulti propietària de Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, decidirà en cada
cas, la via/vies o maneres d'explotació comercial futura dels Coneixements i Resultats
obtinguts arran de les esmentades activitats.
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Ús de la imatge de les entitats participants
En tots aquells casos que com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí establerts
una de les entitats consideri necessari fer ús del logotips de l’altra entitat, aquesta haurà
de demanar prèvia autorització per escrit.
Les sol·licituds a la UPC es dirigiran a través del Servei de Comunicació i Promoció. Les
sol·licituds a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es dirigiran a través del Departament
de Comunicació.
En la sol·licitud s’haurà d’especificar l’aplicació corresponent (sigui gràfica o electrònica i
sobre qualsevol suport) i el tipus d’ús sol·licitat.
En l’autorització, que en tot cas caldrà atorgar per escrit, s’especificarà l’ús o usos pels
quals es reconeix, així com el període de vigència, que en cap cas podrà superar la
vigència del present Conveni.
No obstant, quan l’ús dels logotips i altres marques identificatives de les entitats hagi de
tenir caire lucratiu per l’entitat sol·licitant, caldrà formalitzar el corresponent contracte de
llicència de marca.
Resolució
Les parts podran denunciar o modificar el present Conveni en qualsevol moment per
acord mutu, i es comprometen a tramitar els expedients corresponents en cada cas per
fer efectius els acords presos.
Qualsevol transgressió de les estipulacions d'aquest acord permetrà a la part perjudicada
a optar per exigir el compliment o la resolució.
Litigis
Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre i se
sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona per a les qüestions que poguessin sorgir en
el present Conveni.
Acceptació
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present acord a la ciutat i data de
l'encapçalament, per duplicat i a un sol efecte.”
Segon.- Facultar a la regidora delegada de la Unitat Benestar i Família per a la signatura
del present conveni.
Tercer.- Aprovar el document comptable AD ( autorització i disposició) per import de
500,00 € a càrrec de la partida “Pla inclusió social” 5300 2310 4800001.
Quart.- Notificar l’acord a la Universitat Politècnica de Catalunya.
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7. Acceptació de la subvenció referent al servei d'atenció domiciliària social 2012
(de l'1 de novembre al 31 de desembre 2012)
ANTECEDENTS DE FET
Atès que el passat mes de juny es va signar el Contracte Programa 2012-2015 on s’hi
detallen els acords i les accions a desenvolupar, acompanyat per les fitxes pròpies
referents a l’any 2012.
Atès que la Fitxa número 1 del contracte programa determina la subvenció per al
finançament del SAD social.
Atès que el 19 de desembre de 2012 es va aprovar el Decret 119/2012 de la bestreta de
la subvenció per aquest concepte.
Atès que els ajuntaments de l’àrea bàsica han presentat els certificats de despesa durant
el període de l’1 de novembre fins el 31 de desembre de l’any 2012, i les hores per
aquest concepte.
Atès que un cop descomptat d’aquest total l’import finançat a la bestreta, la quantitat
pendent que ens correspon és de 8.667,12 €.
Considerant l’informe tècnic de data 13 de febrer de 2013.
FONAMENTS DE DRET
•
•

Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials.
Contracte Programa 2012-2015 per a la coordinació, cooperació i col·laboració en
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la quantitat que li correspon al municipi de Sant Quirze del Vallès de
8.667,12 €.
Segon .- Demanar la incorporació d’ aquesta subvenció a la partida de Programa
d’atenció a la Dependència, codi 5300/2330/2279901.
Tercer .-

Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

8. Proposta d'acord JGL acceptació ajut Portal d'Entitats
ANTECEDENTS DE FET
L’Oficina de Participació Ciutadana de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona té, entre les seves finalitats, impulsar polítiques als municipis per fomentar una
ciutadania més solidària, associada i participativa.
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Vist que l’Oficina de Participació Ciutadana de l’Àrea d’Atenció a les Persones és un
servei especialitzat que treballa transversalment en tots els àmbits del govern local, amb
els objectius de potenciar la màxima participació de la ciutadania en l’acció pública dels
municipis i difondre la cultura dels drets humans com a forma de convivència.
Vist que el teixit associatiu dels nostres pobles i ciutats ha d’aprofitar les oportunitats que
les tecnologies de la informació i la comunicació posen al seu abast, implicant-se i
desenvolupant eines que afavoreixen el treball en xarxa. La Diputació de Barcelona entén
que Internet ha de ser una eina al servei dels municipis perquè el Portal Provincial de les
Entitats de Barcelona, que té com a objectius generals els següents:
1. Dotar als ajuntaments d’una eina que integri la seva estratègia de comunicació i
de recolzament a les necessitats de les seves associacions.
2. Facilitar que les associacions existeixen a Internet i que ho puguin fer de manera
fàcil i amb un nivell important de qualitat. Proporcionar a l’associacionisme una
eina per a experimentar i aprendre habilitats per al coneixement, la comunicació,
la col·laboració i la promoció d’experiències.
3. Assegurar la continuïtat, sostenibilitat i autodesenvolupament del projecte a partir
de la construcció per part dels propis usuaris del portal municipal d’entitats i del
portal provincial i de la formació i l’aprenentatge continu.
4. I de manera global la missió del Portal Provincial de les Entitats de Barcelona és
la de dotar als municipis d’eines interactives per dinamitzar, prestigiar i millorar les
capacitats del seu associacionisme respectant la seva autonomia i identitat, en un
projecte global que aprofita les diferents realitats municipals i l’heterogeneïtat del
teixit associatiu per sumar i construir, amb la participació de tots, una plataforma
viu reflex de l’actual dinamisme als pobles i ciutats de la província de Barcelona.
Vist que el Portal Provincial de les Entitats de Barcelona es posà en marxa al febrer de
2006 amb el disseny de la plataforma tecnològica que sustenta el Portal. Nou municipis
s’inicien al projecte en la seva fase pilot. L’any 2007 s’obre el projecte a la resta de
municipis de la província i en l’actualitat seixanta-tres municipis hi treballen (45
ajuntaments i 2 consorcis). Tot i que el volum de demanda és gran, des de l’any 2011 –
per raons pressupostàries- no s’incorpora cap municipi. En l’actualitat, la llista d’espera és
de més de 20 municipis.
Vist el decret dictat per la Presidència delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona de data catorze de desembre de dos mil dotze mitjançant el qual
s’aprova l’atorgament d’ajut consistent en suport tècnic als ens locals relacionats en el
punt primer per al servei de suport d’usuaris i manteniment del Portal Provincial de les
Entitats de Barcelona i dels 47 ens locals adherits al Portal.
Donat que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és un dels ens locals adherits al Portal
(segons punt primer del decret).
FONAMENTS DE DRET
Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre i el seu Reglament de
desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006 de 21 de juliol. Articles 118 a 129 del
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Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret
179/1995 de 13 de juny.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció de concessió directa proposada per la Diputació de
Barcelona per al servei de suport d’usuaris i manteniment del Portal provincial de les
entitats de Sant Quirze del Vallès com a municipi adherir segons decret amb ref. reg.
11518/12.
Segon .-

Notificar la present resolució a la Diputació de Barcelona.

9. Aprovació dels procediments validats per la Comissió de Gestió Informativa i
Tràmits
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
C3X057 Autorització per a la realització d’activitats amb risc d’incendi forestal i
comunicació de crema.
Segon.- Aprovar la informació vinculada dels tràmits dins del Manual de Procediments,
de la Carpeta Ciutadana i en l’apartat corresponent de la pàgina electrònica corporativa
(www.santquirzevalles.cat).
Tercer.- Notificar el present acord als membres de la Comissió.

10. Llicència d'obra major. Exp. núm. OMA2013/02 per a la construcció d'una
piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 15 de febrer de 2013, dades protegides en representació de PROSABA
GESTIO SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística
( N.RGE. 2013001974) per a la reforma d’una piscina, emplaçada al C dades
protegides , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 25/02/2013 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:
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-

La qualificació urbanística és Cases aïllades, Parcel·les grans (clau 3c-8) 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 de la
piscina s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica
d’aplicació. Durant la realització de les obres no s’alterarà el nivell de terres actual
de la parcel·la i el recinte de la depuradora es construirà enterrat.

-

Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics
afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està situada
la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 1.400,00 €., a retornar
prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.

-

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 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 27 de febrer de 2013.
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,
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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 OMA2013/000002 a PROSABA GESTIO
SL per a la reforma de la piscina al 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

201326942 / 0

Concessió de Plaques i patents

201326943 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

632,71 €

201326944 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Setè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

11. Llicència d'obra major. Exp. núm. OMA2013/03 per a la construcció d'una
piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 20 de febrer de 2013, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2013002156) per a la
construcció d'una piscina, emplaçat a C dades protegides, d’aquest municipi.
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2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 25 de febrer de 2013,
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:
-

La qualificació urbanística és Volumetria especifica, Conjunts unitaris (clau 6-6),
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 de la
piscina s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica
d’aplicació. Durant la realització de les obres no s’alterarà el nivell de terres actual de
la parcel·la i el recinte de la depuradora es construirà enterrat.

-

Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics
afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està situada la
parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 600,00 €., a retornar prèvia
inspecció dels serveis tècnics municipals.

-

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 239,20 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.

-

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 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 27 de febrer de 2013.
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
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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 OMA2013/000003 a dades protegides
per a la construcció d'una piscina emplaçada al 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

201326945 / 0

Concessió de Plaques i patents

12,56 €

201326946 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

419,60 €

201326947 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €
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Setè .-

Notificar el present acord 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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