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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 4 de juny de 2013.
2. Atorgament de subvenció per incineració de difunts
ANTECEDENTS DE FET
El Sr. dades protegides, ha sol·licitat, amb data 08/02/13 i número de registre
d’entrada 2013001609, la subvenció per incineració de la difunta dades protegides,
veïna de Sant Quirze del Vallès.
La Junta de Govern Local de 15 d’octubre de 2007, va aprovar les Bases particulars per a
l’atorgament de subvencions per a la incineració de difunts.
Instruït l’expedient corresponent i d’acord amb l’informe de la tècnica de Salut de 6 de
juny de 2013.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 2/1997, de 3 d’abril, reguladora dels Serveis Funeraris
Bases particulars per a l’atorgament de subvencions per a la incineració de difunts

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Atorgar al Sr. dades protegides, amb DNI dades protegides, la subvenció
per incineració de la difunta dades protegides, corresponent al 50% del cost de la
incineració, per un import de 269,31€
Segon.. Aprovar el document comptable d’autorització, compromís i obligació de la
despesa per un import de 269,31€ amb càrrec a la partida 1300 3130 4800000 del
pressupost vigent.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.

3. Aprovació dels procediments validats per la Comissió de Gestió Informativa i
Tràmits
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Aprovar el procediment municipal, junt amb la seva documentació degudament
complementada i validada pels membres de la Comissió de Gestió Informativa i
Tramitació Municipal (CGITM), que es detalla a continuació:
Serveis a les Persones
C3X222 Concessió d’ajuts al menjador escolar i suport a l’escolaritat.
Segon.- Aprovar la vinculació dels tràmits dins del Manual de Procediments i en el
catàleg
de
tràmits
de
la
pàgina
i
seu
electrònica
corporativa
(https://seu.santquirzevalles.cat).
Tercer.- Notificar el present acord als membres de la Comissió CGITM i personal
d’atenció ciutadana.

4. Esmena errada material en clàusula del PCAP que regeix el contracte de servei
de control, manteniment, socorrisme i monitors per a la piscina municipal
d'estiu de les Fonts
ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de maig de 2012, va aprovar l’expedient
de contractació, de tramitació ordinària i procediment obert, i el plec de clàusules
administratives particulars que havia de regir l’adjudicació i el contracte administratiu del
servei de control, manteniment, socorrisme i monitors per a la piscina municipal d’estiu
del barri de les Fonts. Acabat el procediment i amb data 5 de juny de 2012, el mateix
òrgan, va acordar l’adjudicació del contracte a l’empresa INICIATIVES PER A LA
GESTIÓ ESPORTIVA, SL,
Detectat error en el Plec de clàusules administratives generals en la descripció dels
períodes principals i dels de pròrroga del contracte, atès que es van invertir el termes i es
va descriure com a principal el que havia de ser pròrroga i viceversa, cal procedir a
l’esmena de l’error, mitjançant la correcció del redactat de part de la clàusula 2.9 del plec,
FONAMENTS DE DRET
L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, que estableix que les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment d’ofici o a instància
d’interessat, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, article 303.1 que estableix la durada màxima del contracte de
serveis en quatre anys prorrogables, sempre que la durada i possibles pròrrogues no
superin els sis anys, i que les pròrrogues mai no poden superar aïlladament o conjunta el
termini fixat originàriament.
DISPOSICIÓ
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S’adopta l’acord següent:
Primer. Procedir a l’esmena de l’errada material detectada i rectificar la redacció dels
apartats segon i tercer, de la clàusula 2.9. denominada: “Durada del contracte” del Plec
de clàusules administratives particulars que regeix la contractació del servei de control,
manteniment, socorrisme i monitors per a la piscina municipal d’estiu del barri de les
Fonts, el redactat quedarà com segueix:
Clàusula 2.9. Durada del contracte.
1. Durada màxima. No es varia la redacció. (3 temporades d’estiu)
2. Període principal: On diu: “Any 2012” ha de dir: “Anys 2012 i 2013...”
3. Pròrrogues: On diu: “Podran efectuarse dues pròrrogues, cadascuna començarà...” ha
de dir: “Podrà efectuar-se una pròrroga que començarà...”
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats.

5. Llicència d'obra majors. exp. núm. OMA2013/0013, per a la construcció d'una
piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 22 de maig de 2013, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2013006138) per a la
construcció d'una piscina, emplaçat a C dades protegides , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 24/05/2013 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 Conjunts unitaris, Fileres de Cases (clau 6b-6),
segons el vigent Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament per resolució de
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona del dia 22 de març de 2000 i publicada al
diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 11 de maig de 2000. Les normes
urbanístiques del Pla General es van publicar, en compliment de la resolució de la
Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona de 22 de setembre de 2005, al diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’11 de gener de 2006.

-

El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte d’execució 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 euros, 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
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residus de la construcció, s’ha establert una fiança municipal que s’ha de
dipositar quan s’obté la llicència d’obres de 462,00 euros.

El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra,
els certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest
certificat serà necessari per al retorn de la fiança municipal.
-

S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar
la tanca de protecció de l’obra, les sitges, els contenidors, o qualsevol element o
maquinaria de l’obra que envaeixi la via publica, indicant els passos previstos per
vianants i la senyalització necessària per vehicles, segons el previst per l’estudi de
seguretat i el pla de seguretat que s’haurà d’aprovar, i d’acord amb la policia local.

-

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 04/06/2013.
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,
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 OMA2013/000013 a dades protegides per
a la construcció d'una piscina a C dades protegides d’aquest municipi amb subjecció a
les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se li uneix com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, dos anys per a acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i
divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el termini per a iniciar
o executar l’obra, la llicència caducarà.
Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201331555 / 0

Concessió de Plaques i patents

201331556 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

408,00 €

201331557 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Setè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

6. Exp. resp. pat 114-13-005- dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 5 de març de 2013 Antonia Moreno Gómez va presentar escrit de reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys físic soferts el dia 4 de març a la ronda dades
protegides quan anava a treballar i va caure perquè hi havia quatre panots aixecats a la
vorera i hi va ensopegar. Figura en el Registre general d’entrades amb el
número
d’anotació
2013002783.
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Atès que la sol·licitud no reunia els requisits previstos a l’article 6 del Reial decret
429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de responsabilitat
patrimonial, mitjançant requeriment de data 8 de març, d’acord amb el que preveu
l’article 71 de la llei 30/92, de 26 de novembre es va demanar a la interessada, que en el
termini de 10 dies,
els reparés tot advertint-la que la desatenció del
requeriment comportaria la declaració del seu desestiment. El requeriment fou
notificat a dades protegides en data 16 d’abril.
La interessada va evacuar aquest tràmit el dia 5 de maig, fora del termini atorgat perquè
reparés les deficiències, que finalitzava el dia 27 d’abril.
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú,
RD 429/93 de 26 de març, que aprova el Reglament dels procediments de les
Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- No admetre a tràmit la documentació aportada al procediment en data 5 de maig
de 2013, a causa de la presentació extemporània de la mateixa.
Segon.- Tenir per desistida a dades protegides en la seva reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada el dia 5 de març de 2013, per manca de
reparació dels defectes de la sol·licitud dintre de termini, d’acord amb allò que preveu
l’article 6 del Real decret 429/1993, de 26 de març i 71 de la Llei 30/92 i arxivar les
actuacions.
7. Exp. resp. pat. 114-13-007/ dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 6 de maig de 2013, dades protegides i dades protegides van formular
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys físics soferts
pel seu fill,
menor d’edat, dades protegides el dia 11 de març al parc dades protegides,
quan segons les seves manifestacions, es va clavar una estella jugant a la zona
dades protegides
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 8 de maig es va atorgar als interessats un termini de
10 dies hàbils per l’esmena de les deficiències que presentava, tot advertint-los que si
desatenien el requeriment es declararia el seu desistiment. Aquest requeriment
fou notificat a dades protegides el dia 20 de maig.
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El dia 30 de maig, dades protegides i dades protegides presenten escrit dient que
tenen sol·licitats els informes mèdics al dades protegides i que no els hi han lliurat i
demanen ampliació del termini per poder presentar-los. No fan referència al motiu de
no presentar els altres documents que se’ls havia reclamat i que la seva obtenció no
depenia de tercers.
FONAMENTS DE DRET
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
estableix que quan el procediment s’iniciï a instància de l’interessat, amb la reclamació
que formuli s’haurà d’especificar les lesions produïdes, la presumpta relació de casualitat
entre aquestes i el funcionament del servei públic, l’avaluació econòmica dels danys i
s’adjuntaran quantes al·legacions, documents i informes s’estimen oportuns i de la
proposició de proves.
Tenint en compte la regulació d’aquest article, es pot concloure que ja en el moment de
formular la reclamació s’hagués tingut d’adjuntar tota la documentació correctament
perquè pogués ser admesa a tràmit.
No obstant això, en compliment de l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es va
requerir als interessats que en el termini de 10 dies reparessin els defectes de la
sol·licitud i aportessin els documents originals en que basaven la seva petició.
L’article 71.2 de la llei 30/1992, preveu que el termini per a reparació de les sol·licituds es
pugui ampliar prudencialment fins a 5 dies a petició de l’interessat o a iniciativa de l’òrgan
quan l’aportació dels documents requerits presenti dificultats especials.
En opinió de la instructora de l’expedient, ateses les característiques de la reclamació,
aquesta ja s’hagués pogut formular correctament des de l’iniciï i tot i això en el
requeriment de reparació ja es va donar de nou un termini per presentar la documentació,
que no s’ha complert, sense que s’hagin justificat les dificultats especials per a presentarla.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Desestimar la petició d’dades protegides i dades protegides d’ampliació de 5
dies el termini per a la reparació dels defectes en la petició de responsabilitat
patrimonial formulada el dia 6 de maig de 2013 amb registre 2013005455, per
considerar que ja es va donar un termini de 10 dies i que una nova ampliació no està
justificada.
Segon.- Tenir per desistits a dades protegides i dades protegides en la seva
reclamació de responsabilitat patrimonial, 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 71 de la llei 30/92, i arxivar les actuacions.

8. Exp. resp. pat. 114-12-012- dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
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I.- En data 10 de febrer de 2009 (NRE 2009002060) els Sr. dades protegides i la Sra.
dades protegides, van presentar reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys
físics soferts pel menor dades protegides, al qual representen, com a conseqüència
de la caiguda d’un tub de PVC a dades protegides a l’alçada de dades protegides
durant la cel·lebració d’un acte de la Festa Major en data 1 de setembre de
2007.
II.- Es va iniciar expedient de responsabilitat patrimonial i en fase d’instrucció, requerits i
evacuats els informes tècnics pertinents, en data 1 de setembre de 2009 la Cia
d’assegurances Zurich fa una primera valoració dels danys dient: “el perjudicat ha trigat
en estabilitzar les seves lesions un total de 191 dies, dels quals 9 dies són
d’hospitalització, 122 dies impeditius i 60 dies no impeditius. Que el menor presenta com
a seqüeles :
“- Pseuartrosis 4º MTC
- Limitación a la movilidad del primer dedo
- Limitación a la flexión 2º dedo
- Material de ostosíntesis
- Perjuicio estético

3 puntos
4 puntos
1 punto
3 puntos
4 puntos”

III.- Tenint en compte el criteri de la Companyia d’Assegurances dels dies
d’hospitalització, impeditius i no impeditius i els punts atorgats per les seqüeles, la
valoració econòmica ascendia a un total de 21.258,62€. Trasllada la proposta als
interessats, van mostrar el seu desacord amb el dies no impeditius i amb el total de punts
per seqüeles. Van presentar al·legacions i van demanar una indemnització de
38.365,56€, basant-se en els conceptes i imports següents:
- 9 días de ingreso a 64,57 Euros dia
- 122 dies impeditivos a 52,47 Euros dia
- 267 días no impeditivos a 28,26 Euros dia
- 11 puntos por secuelas a 1.085,05 Euros/punto
- 4 puntos por perjuicio estético a 829/78 euros/punto
Total daños personales
Gastos por desplazamientos
Daños morales progenitores 3000*2
Daños patrimoniales impropios 300*8
Total reclamació

581,13€
6.401,34€
7.545,42€
11.935,55€
3.319,12€
29.782,56
183,00€
6.000,00€
2.400,00€
38.365,56€

El recorrent basava aquesta valoració al·legant càlculs erronis fets per la Companyia
d’Assegurances en els dies impeditius, per considerar que eren 267 i no 60 com valorava
la Companyia; per la data del barem de quantificació econòmica del perjudici; perquè no
s’havien comptat les despeses de desplaçament de portar el menor a recuperació;
tampoc els danys morals del progenitors pels sofriments anímics tan en el primer moment
dels danys com en tot el període de recuperació, i els danys patrimonials indirectes
perquè van tenir de prestar una especial atenció al menor durant el temps de tractament i
recuperació.
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IV.-Vistes les al·legacions formulades pels recurrents, en data 17 de novembre de 2010 la
secretària accidental va emetre informe amb les valoracions següents:
“Per tant, si la data de l’accident és 1/09/2007 i l’estabilització de les seqüeles es produeix
en data 10 d’octubre de 2008, el total de dies a indemnitzar és de 396 dies, dels quals 9
dies va estar hospitalitzat, a raó de 64,57.-€7dia, segons el Barem aplicable a l’ any 2008,
data en la qual s’estabilitzen les seqüeles; 122 dies en que va estar impedit per realitzar
les seves ocupacions habituals, a raó de 52,47:-€/dia, i 267 dies en que no va estar
impedit per aquestes ocupacions, a raó de 28,26.-€/dia, la qual cosa fa un total de
14.527,89.-€.

Les seqüeles, valorades tant per la part reclamant com per l’Asseguradora ZURICH en un
total d’ onze punts, consistents en pseudoartrosi, limitació de la movilitat articular
metacarpofalàngica del primer dit, limitació de la flexió interfalàngica del segon dit,
material d’osteosíntesi; i 4 punts per seqüeles estètiques considerades perjudici estètic
lleuger. En base al barem aplicable a l’any 2008 i a l’edat del nen, per les seqüeles
físiques a raó de 923,24.-€/punt, resulta una indemnització de 10.155,64.-€, i per les
seqüeles estètiques, a raó de 829,78.-€/punt, un total de 3.319,12.-€, la qual cosa suma
13.474,76.-€ en concepte de totes les seqüeles.”
Es va desestimar la petició de les despeses de desplaçaments perquè no es van justificar
documentalment i s’acceptà la indemnització per danys morals dels pares per quantitat de
6.000€ (3000€ per cada progenitor).
L’informe proposa una indemnització total de 34.002,65€ desglossat de la forma següent:
- Hospitalització/dies impeditius i no impeditius ................... 14.527,89
- Seqüeles físiques i estètiques ............................................ 13.474,76€ 28.002,€
- Danys morals dels pares ...................................................

6.000,- €

V.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 13 de desembre de 2010 es va
disposar estimar la reclamació patrimonial interposada pels senyors dades protegides i
dades protegides i declarar que la quantia total de la indemnització ascendia a
34.002,65€ segons la valoració efectua per la secretaria accidental mitjançant informe
de data 17 de novembre de 2010.
VI.- En data 13 d’abril de 2011 van comparèixer davant la secretaria de l’Ajuntament
dades protegides i dades protegides als efectes de rebre el lliurament dels xecs i signar
les quitances en concepte d’indemnització. En l’acta que van signar, hi constava:
“Així mateix, amb la recepció dels dos xecs referenciats, els compareixents es consideren
totalment indemnitzats a la seva entera satisfacció, i es donen per totalment saldats i
finiquitats sense que hagin de demanar ni reclamar per cap concepte, en relació a
aquests fets a ZURICH INSURANCE, PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA ni a l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, ni als seus legals representants, dependents o empleats,
renunciant expressament a quantes accions i drets li poguessin correspondre derivades
de l’accident descrit, llevat la possible intervenció quirúrgica que s’haurà de practicar
al menor i que es recull a l’informe del Dr. dades protegides de data 2-12-2008 foli 24 de
l’expedient administratiu.”
VII.- En data 7 de maig de 2012, (RE 2012006182) dades protegides i dades
protegides, en representació del seu fill dades protegides formulen de nou
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reclamació patrimonial en base a l’incís: “llevat la possible intervenció quirúrgica
que s’haurà de practicar al menor i que es recull a l’informe del Dr. dades protegides
de data 2-12-2008” de l’acta de compareixença signada el 13 d’abril de 2011. La
nova reclamació adduïa que ja s’havia dut a terme la intervenció quirúrgica recollida a
l’informe mèdic del Dr. dades protegides.
Manifesten i aporten informe de l’Hospital de Sabadell conforme el menor ha estat
intervingut el 23 de setembre de 2011 i reclamen una indemnització de 3.064,69€ en
base a la valoració següent:
1 dia d’ingrés hospitalari a 67,98 Euros /dia ........... 67,98€
23 dies impeditius a 55,27 Euros/dia ................

1.271,21€

58 dies no impeditius a 29,75 Euros/dia ............ 1.725,50€
Adjunten informe de rehabilitació (Doc. VIII) en el que consta que el nen va ser donat
d’alta el dia 14/12/2011 i en l’apartat d’evolució diu que el balanç articular és OK.
VIII.- Traslladada la petició, l’informe mèdic de l’operació i l’informe de rehabilitació a la
Companyia d’assegurances de l’Ajuntament, el pèrit de la mateixa fa les consideracions
mèdiques següents:
1. Coincideix en el període de sanitat que reclamen per la nova intervenció.
2. Que d’acord amb l’informe de rehabilitació amb la intervenció del 23/9/2011 ha
desaparegut la limitació de la mobilització del polze, seqüela que es va valorar en
el seu moment amb 4 punts i que fou indemnitzada.
3. Si s’accepta que el nou període de sanitat per la intervenció del 23/9/2011 ha de
ser indemnitzat, també s’ha d’assumir les conseqüències de l’aconseguit en
l’operació doncs s’ha recuperat completament la mobilitat del dit polze.
4. Des d’un punt de vista mèdic-legal a la quantia per nous dies de sanitat que ara
reclamen s’ha de restar el valor dels 4 punts de la seqüela que es va indemnitzar
en concepte de limitació de mobilitat del dit ja que aquesta ha desaparegut.
Per tant, si s’efectués la valoració de les lesions en aquests moments, descomptant els 4
punts de la seqüela de limitació de mobilitat, atès que aquesta ha desaparegut, l’import
a indemnitzar seria de 23.997.61€. Si a aquesta quantitat si afegeix l’import de 3.027,50€
pel període de sanitat de la nova intervenció, l’import total que correspondria
d’indemnització seria de 27.025,11€. La quantitat en què es van indemnitzar les lesions i
les seqüeles en la resolució de la Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2010 va
ser de 28.002,65€, per tant, superior al que pertocaria si s’hagués fet al final de tot el
procés.
IX.- Mitjançant resolució 2012002498 de la regidora delegada de Serveis Interns de data
22 de novembre de 2012, es va admetre a tràmit la reclamació i es va atorgar el tràmit
d’audiència als interessats. En data 18 de desembre l’advocat designat pels
reclamants dades protegides va comparèixer i se li va donar vista de l’expedient
íntegre i lliurament de còpia dels documents número 53 a 70.
X.- En data 18 de desembre dades protegides presenta al·legacions dient:
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-

-

-

Que són falses les afirmacions que efectua la Companyia Zurich quan manifesta
que desprès de la darrera intervenció ha desaparegut la mobilitat en el dit polze.
Que desprès de la intervenció la mobilitat ha millorat però que no és complerta i
que no és ni de bon tros la que tenia abans de l’operació. Que el pèrit de la
Companyia no ha tornat a visitar el nen, limitant-se a donar per bona l’exploració
física recollida en el document VIII (prova que aporten els interessats). Com a
prova que el nen no s’ha recuperat del tot aporten targetes de citació a la
consulta externa del Doctor dades protegides
Que cal recordar que quan el dia 13.4.2011 es va signar l’acta de compareixença
es va fer constar que els pares es consideraven saldats i finiquitats en relació a
l’accident descrit, però “llevat de la possible intervenció quirúrgica que s’haurà
de practicar al menor i que recull a l’informe el Doctor dades protegides”
Manifesta que no pot aportar informe mèdic en el moment de presentar les
al·legacions però que l’aportarà a posteriori.

XI.- El dia 31 de gener de 2013 dades protegides presenta informe mèdic del Servei
de Traumatologia de l’Hospital de Sabadell en el qual es diu que l’evolució del
pacient intervingut tot i sent favorable presenta una limitació i pèrdua de força per
realitzar activitats que requereixen la intervenció d’aquesta extremitat.
XII.- En data 13 de maig, d’acord amb les al·legacions i proves aportades pels
interessats, el pèrit de la Companyia d’Assegurances emet de nou informe dient que
l’informe d’alta de data 14.12.11, aportat com a Doc. VIII en la reclamació, deia
textualment: “balance articular OK, balance muscular 4+/5.”
Que en el nou informe mèdic que aporten en data 10.1.13 diu que presenta pèrdua de
força per realitzar activitats... . Que aquest nou informe no contradiu el què deia el del
14.12.11 perquè ja deia que el balanç muscular és 4+/5 el que vol dir que la força és
quasi normal i que la pèrdua de força a la ma que presenta el menor ningú la discuteix i ja
queda valorada en la seqüela “pseudoartrosis del 4º metacarpia (3 punts), però el que és
inqüestionable és que NO hi ha cap limitació de la mobilitat del polze com consta al Doc.
VIII de data 14.12.11 que diu clarament que el balanç articular és OK.
Considera el pèrit que no cal tornar a visitar el menor ja que el Doc. VIII de 14.12.11 és
coincident amb l’informe de 10.1.13 i la seva pericial és conforme amb tots dos.
FONAMENTS DE DRET
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.
Reial decret legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre que aprova el text refós de la Llei sobre
responsabilitat civil i assegurances en la circulació de vehicles a motor.
La Resolució del 17 de gener de 2008, de la Direcció General de Seguros i Fons de
Pensions que fixa les quanties de les indemnitzacions, a la Llista III “indemnitzaciones
básicas por lesiones permanentes (incluidos daños morales)” preveu l’import de 878,65€
per punt si el nombre de punts són 7 i l’import de 923,24€ per punt si és de 10 a 14 punts.
El concepte de seqüela ha estat definit jurisprudencialment com una anormalitat
anatòmica o funcional que roman desprès d’una rehabilitació i que el metge considera
estabilitzada essent la seva conseqüència la incapacitat permanent. És el llindar màxim
d’evolució que pot assolir una lesió i que a partir d’aquest moment ja no és previsible que
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experimenti més canvis o transformacions en l’estat anatòmic funcional essent inútil
qualsevol teràpia.
L’Audiència Provincial de Burgos, en la sentència dictada en 13 de gener de 2003 diu:
«Es doctrina jurisprudencial constante y criterio reiterado de esta Sala el de que el
concepto de secuela viene definido por la concurrencia de dos elementos esenciales: su
carácter de permanencia y su contenido de estabilidad. La «permanencia» supone un
menoscabo corporal y una limitación funcional constante en el tiempo y la «estabilidad»
viene a ser sinónimo de lo que, en término médico-- legales, sería la llamada estabilidad
lesional, que supone la inexistencia de tratamientos tendentes a la curación definitiva del
padecimiento. Es decir, el menoscabo y la limitación funcional y corporal son irreversibles
y, salvo supuesto de cirugía, no es posible avanzar mas en la sanidad ni es posible
obtener la plena curación con plena reintegración de la salud». En nuestro caso, y
referido al informe Forense de 24 May. 2002 (F. 27), se comprueba que la indemnización
pretendida no corresponden al concepto jurídico de «secuela », pues no es una situación
de carácter permanente o constante en el tiempo, ya que es «ocasional»; ni goza de
estabilidad, ni de acreditación, pues la exploración radiológica es «normal», lo que
excluye el concepto de secuela de la cuantía reclamada y por lo tanto debe de
desestimarse.
Vist el tractament que la jurisprudència dona al concepte de seqüela que exigeix que sigui
permanent i inevitable, i que d’acord amb la prova presentada com a Doc. VIII aportada
pels recurrents, la seqüela de mobilitat, que va ser valorada com a tal amb 4 punts, ha
desaparegut , per tan, en aquests moments les seqüeles serien valorades en 7 punts a
878,65€ per punt (6.150,55€) quan en la indemnització inicial van ser valorades en 11
punts per import de 923,24€ (10.155,64€). Resta una diferència de 4.005,90€.
Atès que si de la indemnització de 28.002,65€ que van rebre els pares del menor en data
13 d’abril de 2011, per tots els conceptes de danys i seqüeles (excepte danys morals), es
detrau l’import de 4.005,90€ dels 4 punts de la seqüela de la mobilitat recuperada, l’import
d’indemnització que correspon és de 23.997,61€.
Atès que la valoració de la nova reclamació que formulen dades protegides i
dades protegidesper la intervenció prevista en l’acord signat en data 13 d’abril de 2011
és de 3.064,69€, inferior a la diferència entre l’import de la indemnització rebuda i el que
correspondria en aquests moments sense la seqüela de la mobilitat.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Estimar la reclamació formulada per dades protegides i dades protegides, en
representació del seu fill dades protegides, formulada en base a l’incís: “llevat la
possible intervenció quirúrgica que s’haurà de practicar al menor i que es recull
a l’informe del Dr. dades protegides de data 2-12-2008” de l’acta signada el 13 d’abril
de 2011.
Segon.- Determinar que l’import de la indemnització per la nova operació que els
interessats fixen en 3.064,69€ ja queda subsumit en la quantitat que es va indemnitzar el
13 d’abril de 2011 al ser valorada la seqüela de mobilitat amb 4 punts i que desprès de
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l’operació, d’acord amb el informes mèdics, ha desaparegut.. Desapareguda la seqüela
de mobilitat, l’import que correspondria d’indemnització seria de 23.997,61€ havent-t’hi
una diferència de més de 4.005,09€ amb la indemnització rebuda pels pares en data 13
d’abril de 2011, essent aquest quantitat superior a la sol·licitada en la reclamació actual.
9. Assumptes sobrevinguts

9.1.

Aprovació dels procediments validats per la Comissió de Gestió
Informativa i Tràmits.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el procediment municipal, junt amb la seva documentació degudament
complementada i validada pels membres de la Comissió de Gestió Informativa i
Tramitació Municipal (CGITM), que es detalla a continuació:
Serveis a les Persones
C3X209 Sol·licitud de parada de botifarres a les Festes Populars.
Segon.- Aprovar la vinculació dels tràmits dins del Manual de Procediments i en el
catàleg
de
tràmits
de
la
pàgina
i
seu
electrònica
corporativa
(https://seu.santquirzevalles.cat).
Tercer.- Notificar el present acord als membres de la Comissió CGITM i personal
d’atenció ciutadana.

9.2.

Adjudicació del contracte de serveis de manteniment d'ascensors i
d'altres elements elevadors dels edificis i instal·lacions municipals

ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 d’abril de 2013, va aprovar l’expedient de
contractació, de tramitació ordinària i l’inici del procediment negociat per a l’adjudicació
del contracte del servei de manteniment d’ascensors i d’altres elements elevadors dels
edificis i instal·lacions municipals,
La mesa de licitació en sessió de data 4 de juny de 2013, va elevar proposta
d’adjudicació a favor del licitador, Kone Elevadores, SA,
Amb data 4 de juny de 2013, es va trametre al licitador requeriment previ a l’adjudicació i,
el dia 14 de juny de 2013, va aportar els certificats que acrediten que no té cap deute
pendent amb la Seguretat Social o amb l’Agència Tributària, la declaració en relació al
seu coneixement i acceptació de l’estat actual dels elements objectes del contracte, ha fet
efectiu l’import de 546,89€, en concepte d’anuncis oficials i ha dipositat a la Tresoreria
Municipal la garantia definitiva, per un total de 2.555,34€,
FONAMENTS DE DRET
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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 a la prestació del servei de manteniment d’ascensors i
d’altres elements elevadors dels edificis i instal·lacions municipals, a la raó social Kone
Elevadores, SA, amb CIF: A28791069, per un import anual de 12.654,18€, dels quals
10.458,00€ corresponen al preu del contracte i 2.196,18€ a l’impost sobre el valor afegit.
La present proposta d’adjudicació es fa d’acord amb l’oferta presentada per l’esmentat
licitador pel que fa al preu total anual, als preus unitaris, a les millores ofertades i a la
renúncia, per a totes les anualitats principals i/o prorrogues a la revisió de preus, en els
termes i requisits previstos al plec de clàusules administratives particulars i al de
condicions tècniques.
Segon. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 10 dies hàbils,
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.

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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