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Cap
Absents amb justificació
Cap
PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
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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 22 d’abril de 2014.

2. Ratificació decret d'Alcaldia núm. 2014001077, de 30 d'abril
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .diu:

Ratificar el decret d’Alcaldia núm. 2014001077, de 30 d’abril, que literalment

“ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 11 de febrer de
2014 va aprovar inicialment els projectes de reparcel·lació i d’urbanització de la Unitat
d’Actuació 6 “Sotavia”, en els termes dels instruments incorporats als respectius
expedients administratius.
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 5 de març de 2014 es va
publicar l’edicte pel qual se sotmetien a informació publica els acords i expedients durant
el termini de dos mesos.
Atès que el proper 5 de maig finalitza el termini indicat, en garantia d’una major
participació ciutadana, i en consideració al nombre d’al·legacions presentades, resulta
convenient ampliar el termini d’informació pública.
FONAMENTS DE DRET
Article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, en la seva redacció vigent.
DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer. Ampliar el termini d’informació pública dels acords d’aprovació inicial dels
projectes de reparcel·lació i d’urbanització de la Unitat d’Actuació 6 “Sotavia”, i els
documents que integren l’expedient, pel termini màxim d’un mes a comptar des de
l’endemà de la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
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Segon. Informar que els acords i els documents que integren els expedients es podran
consultar a l’Àrea de Territori, qualsevol dia feiner (de dilluns a divendres i en horari de
9.00 a 14.00) i a la pagina electrònica municipal.
Tercer. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el
Diari de Sabadell, la web i el tauler municipal.
Quart. Concedir audiència a les persones interessades, amb citació personal pel termini
d’un mes.”

3. Programa higienicosanitari de prevenció legionel·losi fonts ornamentals
ANTECEDENTS DE FET
Les instal·lacions objecte del control i la prevenció de la legionel·losi són les que utilitzen
aigua en el seu funcionament, produeixen aerosols i es troben ubicades en l’interior o
exterior d’edificis d’ús col·lectiu, instal·lacions industrials o mitjans de transport que poden
ser susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la malaltia durant el seu
funcionament, proves de servei o manteniment.
D’acord amb la normativa vigent aplicable es diferencien 2 tipus d’instal·lacions segons el
risc de legionel·losi: les instal·lacions de baix risc i les instal·lacions d’alt risc. Entre les
instal·lacions de baix ris trobem les fonts ornamentals. En el cas de les fonts ornamentals
d’aigua s’impulsa a través d’una bomba o es polvoritza amb l’objectiu de crear efectes
estètics i la probabilitat de proliferació i dispersió del bacteri Legionella és menor.
Al municipi de Sant Quirze del Vallès tenim 2 fonts ornamentals, la del Parc de les
Morisques i la del Parc de Can Feliu, ambdues de titularitat municipal i susceptibles de
ser focus de contaminació i/o propagació de la malaltia legionel·losi. Aquestes
instal·lacions estan subjectes a normes d’autocontrol basades en la sistemàtica de treball
de l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític 8APPCC). Concretament, per aquestes
instal·lacions s’han d’elaborar i aplicar programes de manteniment higienicosanitari
adequats de les seves característiques.
D’acord amb l’informe de la tècnica de salut de data 2 d’abril de 2014.
FONAMENTS DE DRET
RD 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la
prevenció i control de la legionel·losi (BOE núm. 171 de 18/07/2003).
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries
per a la prevenció i el control de la legionel·losi (DOGC núm. 4185 de 29/07/2004).
Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública (DOGC núm. 5495 de data 30 d’octubre de
2009) al seu article 52 estableix que els ens locals són competents per la gestió del risc
per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el programa higiecosanitari per a la prevenció de la legionel·losi de
les fonts ornamentals de Sant Quirze del Vallès, següent:
“PROGRAMA
HIGIENICOSANITARI
ORNAMENTALS

PREVENCIÓ

LEGIONEL·LOSI

FONTS

1.OBJECTE
Dins dels nuclis urbans és freqüent trobar fonts ornamentals en les quals l’aigua s’impulsa
a través d’una bomba i es polvoritza amb l’objectiu de crear efectes estètics. Aquestes
instal·lacions estan establertes a la normativa vigent aplicable i estan catalogades com a
instal·lacions amb menor probabilitat de proliferació i dispersió del bacteri Legionella.
2. NORMATIVA D’APLICACIÓ
RD 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la
prevenció i control de la legionel·losi (BOE núm. 171 de 18/07/2003).
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries
per a la prevenció i el control de la legionel·losi (DOGC núm. 4185 de 29/07/2004).
3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LES INSTAL·LACIONS
Al municipi de Sant Quirze del Vallès trobem 2 fonts ornamentals (RG –FO1) ubicades:
- Al parc de Les Morisques
- Al parc de Can Feliu
D’acord amb els esquemes de funcionament hidràulic facilitat pel servei de Manteniments
(RG – FO2) es tracta de circuits d’aigua amb recirculació però l’aigua procedeix d’un gran
volum acumulat i s’impulsa a l’exterior a través d’una bomba externa i de l’exterior torna
de nou al volum total d’aigua acumulada.
La font ornamental del Parc de Can Feliu, la bomba d’impulsió disposa de filtre per a la
retenció de partícules de gran mida. La bomba de la font ornamental del Parc de Les
Morisques no disposa de filtre.
En ambdues fonts ornamentals els circuits són de PEAD (polietilè d’alta densitat) i fosa
dúctil (material que s’utilitza per canonades d’aigua, tècnicament és una aleació de ferro,
carboni i silici).
Respecte a l’origen de l’aigua, ambdues fonts l’aigua d’entrada és aigua de xarxa.
Ambdues fonts disposen de bassa artificial i per tant de sistema de drenatge que permet
el buidatge complert de la font.
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4. ACTUACIONS DE CONTROL I MANTENIMENT
Les actuacions de control i manteniment de les dues fonts ornamentals del municipi són
les següents:
- revisió de totes les parts de la instal·lació per assegurar el seu correcte funcionament.
- La neteja i si escau, la desinfecció de les instal·lacions.
4.1 Mesures de revisió general de la instal·lació
Les mesures de revisió que s’estableixen tenen com a finalitat comprovar que la
instal·lació funciona correctament i que hi ha un bon estat de conservació i neteja.

4.1.1 Operacions a realitzar
FONT ORNAMENTAL DEL PARC DE CAN FELIU

Element
Filtres d’aigua (bomba)

Operació

Periodicitat

Comprovar
que
està Mensual
instal·lat
de
manera
correcta
Comprovar que està en
correctes
condicions
higièniques

Neteja si escau
Equip de desinfecció de Comprovar que funciona Mensual
l’aigua
de manera correcta
Font

Revisar l’estat general de Trimestral
conservació
i
neteja
(presència de brutícia,
sediments, incrustacions,
corrosions, etc)

Broquets

Inspecció visual exterior Semestral
(comprovar presència de
brutícia,
corrosió,
incrustacions)
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Inspecció de la forma de
polvorització de l’aigua
Bomba d’impulsió

Comprovar que funciona Semestral
de manera correcta (no
pèrdues ni corrosió)

FONT ORNAMENTAL DEL PARC DE LES MORISQUES

Element

Operació

Periodicitat

Equip de desinfecció de Comprovar que funciona mensual
l’aigua
de manera correcta
Font

Revisar l’estat general de Trimestral
conservació
i
neteja
(presència de brutícia,
sediments, incrustacions,
corrosions, etc)

Broquets

Inspecció visual exterior Semestral
(comprovar presència de
brutícia,
corrosió,
incrustacions)
Inspecció de la forma de
polvorització de l’aigua

Bomba d’impulsió

Comprovar que funciona Semestral
de manera correcta (no
pèrdues ni corrosió)

4.1.2 Mesures correctores
Si es detecta algun component deteriorat cal reparar-lo o substituir-lo.
Les actuacions de revisió i manteniment així com les mesures correctores s’han de
documentar en el registre RG – FO3 amb la data de realització i la signatura del
responsable.
2.2 Neteja i desinfecció de la instal·lació
La periodicitat de la neteja i desinfecció de les 2 fonts ornamentals existents al municipi
és 1 vegada/any i sempre que concorri alguna de les següents situacions:
- quan es posa en marxa per primera vegada
- després d’una aturada de la instal·lació superior a 1 mes
- després d’una reparació o modificació estructural
- si una revisió general ho requereix
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- quan l’autoritat sanitària ho determini
S’ha de buidar la instal·lació i netejar sempre que l’aturada sigui superior a 1 mes. Per
tant és important renovar periòdicament l’aigua i sempre que sigui possible instal·lar un
temporitzador que posi en funcionament la instal·lació diàriament.
FONT ORNAMENTAL DEL PARC DE CAN FELIU

Element

Operació

Periodicitat

Neteja**

Neteja general*

Anual

Desinfecció

Desinfecció general

Anual

Neteja de residus flotants

Neteja de residus flotants

Quan correspongui

*Buidatge i neteja mecànica de la bassa.
**Retirada de peixos i amfibis d’interès ambiental.

FONT ORNAMENTAL DEL PARC DE LES MORISQUES

Element

Operació

Periodicitat

Neteja**

Neteja general*

Anual

Desinfecció

Desinfecció general

Anual

Neteja de residus flotants

Neteja de residus flotants

Quan correspongui

*Neteja general de les dues basses i buidatge i neteja mecànica de la bassa petita.
**Retirada de peixos i amfibis d’interès ambiental.

Les actuacions de neteja i/o desinfecció s’han de registrar al document RG – FO4.

4.3 Controls analítics
4.3.1 Legionella

S’ha de fer la determinació de Legionella amb la freqüència següent:
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- abans de la posta en marxa
- 15 dies després de la realització de qualsevol tipus de neteja i desinfecció.

4.3.2 Qualitat microbiològica de l’aigua
Cal revisar la qualitat microbiològica de l’aigua (els paràmetres es determinen en l’aigua
de la font).
Paràmetres:
Paràmetres

Freqüència

Aerobis totals

Semestral

S’inclouran si fos necessari, altres paràmetres que es considerin útils per a la
determinació de la qualitat de l’aigua o de l’efectivitat del tractament desinfectant de
l’aigua.
4.3.3 Mesures correctores
Si el valor del paràmetre que es determina no s’ajusta al valor de referència corresponent
s’estableixen les mesures correctores que s’adopten per tal de solventar la desviació.
Aquestes mesures són les següents:
Legionella sp:
> 102 >103 ufc/l: revisar el programa de manteniment i establiment de
mesures correctores
≥ 103 < 104 ufc/l: revisar el programa de manteniment i establiment de
mesures correctores; neteja i desinfecció de xoc; confirmació del
recompte als 15 dies fins aconseguir nivells de < 103 ufc/l
≥ 104 ufc/l: aturar el funcionament de la instal·lació, buidar el sistema;
neteja i desinfecció en cas de brot; confirmació del recompte als 15 dies
fins aconseguir nivells de < 103 ufc/l.
Aerobis totals:

≥ 105 ufc/l: revisar el programa de manteniment, concretament la neteja i
desinfecció i establiment de mesures correctores; neteja i desinfecció de
xoc; confirmació del recompte un cop realitzades les mesures
correctores.
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5. REGISTRES QUE ES DERIVEN

1.
2.
3.
4.
5.

Cens de fonts ornamentals (RG – FO1)
Esquema del funcionament hidràulic (RG – FO2)
Operacions de revisió i manteniment (RG – FO3)
Operacions de neteja i/o desinfecció (RG –FO4) / certificats de neteja i desinfecció
Analítiques i resultats

6. OBSERVACIONS

NÚM. REVISIÓ
1a

DATA
28/03/14

MODIFICACIÓ
NO

“
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

4. Exp. 36/11. Modificació no substancial d'una llicència ambiental per l'ampliació
de la zona de rentat de l'estació de servei situada a la Rda. Arraona ( ampliació
instal·lacions de rentat) a la Ronda Arraona, s/n
ANTECEDENTS DE FET
En data 8 d’agost de 2011, la societat REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS
PETROLIFEROS, SA, representada per Juan Antonio Bule Arbiol, (NRGE: 2011012241)
sol·licita llicència de modificació no substancial de la llicència ambiental per ampliació de la
zona de rentat de l’estació de servei, situada a la Ronda Arraona, s/n.
L’enginyer municipal ha emès informe tècnic favorable en data 23 de maig de 2012 amb
les condicions tècniques que fixa, del qual es desprèn que l’activitat està classificada
com activitat d’ampliació de la zona de rentat de l’estació de servei, que es tracta d’una
modificació no substancial de la llicència, activitat de l’annex II, codi 12.20, ubicada a la
Ronda Arraona, s/n, d’aquest municipi.
Vist l’ informe urbanístic favorable del cap d’Àrea de data 25 de setembre de 2012, es
desprèn que la qualificació urbanística correspon a la zona Vs, de Sant Quirze del Vallès,
atès que ha presentat documentació suficient es valora favorablement , sempre que estigui
aprovat el Pla Especial que modifica l’àmbit de les zones de rentat, consta en els usos
previstos per la normativa urbanística d’aplicació a la zona del vigent pla general
d’ordenació.
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Aquest Pla especial ha estat va se aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme en
sessió de data 10 d’octubre de 2013.
El tècnic de medi ambient ha emès informe tècnic favorable en data 22 de març de 2013,
del qual es desprèn que no hi ha inconvenients des del punt de vista ambiental per a
l’atorgament de la llicència municipal, encara que proposa que la empresa interessada
presenti el permís d’abocament del Consorci per a la Defensa de la conca del riu Besòs,
al sol·licitar la visita de comprovació.
Durant el tràmit preceptiu d’informació veïnal, mitjançant l’exposició pública, es van
presentar en data 17 de desembre al·legacions per la mercantil l’Eix Horitzontal, S.L., en
disconformitat pel soroll que genera l’activitat d’ampliació de la zona de rentat de l’estació
de servei, ja que impedeix el descans dels veïns. Aquestes al.legacions atenent als
informes tècnic i jurídic, per acord de la Junta de Govern Local, de data 11 de febrer de
2014, van ser desestimades.
Avaluació favorable de l’expedient efectuada per la Ponència Tècnica Municipal reunida
en data 7 d’abril de 2014.
Considerant l’informe jurídic favorable de la TAG Assessora Jurídica, de data, 7 d’abril de
2014.
FONAMENTS DE DRET

-

El planejament general urbanístic aplicable és el Pla general d’ordenació urbana
de Sant Quirze del Vallès. Aquest Pla va se aprovat definitivament per resolució
de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el dia 22 de març de 2000, publicada al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3137, del dia 11 de maig de
2000. Es correspon amb l’expedient 1995/002246/B de la Comissió.

-

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, en virtut de l’edicte de la secretària d’aquesta Comissió, de 9 de
desembre de 2005, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4548,
d’11 de gener de 2006. Aquesta publicació incorpora el règim urbanístic derivat de
la resolució del Conseller identificada al paràgraf precedent. La publicació es
correspon amb l’expedient 2005/018880/B de la Comissió.

-

El Pla Especial per la nova ordenació de la zona de rentat de cotxes a l'estació de
serveis situada a la ronda Arraona cantonada amb el carrer Clementina Arderiu.

-

El Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer

-

El Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

-

El Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.

-

La Llei 20/2009, del 4 de desembre,
activitats.

de prevenció i control ambiental de les

La competència per proposar a la Junta de Govern Local l’atorgament de les llicències
municipals ambientals correspon al regidor delegat d’ Activitats, atesos els articles 21.1.q)
i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, amb la
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incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
mesures per a la modernització del govern local; i el cartipàs municipal vigent.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la modificació no substancial d’una llicència ambiental concedida
segons expedient 31/97 i adequada a la LIIA a l’expedient 47/05, modificació consistent
en l’ampliació de la zona de rentat de l’estació de servei, a la societat REPSOL
COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, SA, ubicada a la Rda. Arraona s/n
d’aquest municipi, amb subjecció al projecte presentat i a les condicions tècniques que
consten als informes tècnics que se li uneixen com a l’annex.
Segon .- Notificar la present resolució als interessats, comunicant-los que en el termini
d’un mes haurà de presentar certificat tècnic, que acrediti que la instal·lació s’ha efectuat
d’acord amb el projecte aprovat, i que s’han complert les mesures correctores imposades,
i sol·licitar que s’efectuï el control inicial de l’activitat.
Tercer .- L’activitat restarà sotmesa a un control periòdic que es practicarà cada sis
anys, després de l’atorgament de la llicència. Aquest control ha de sol·licitar per part del
titular de la llicència.
Quart .Comunicar als interessats que la present llicència no autoritza la posada en
funcionament de l’activitat fins que no s’acompanya de la corresponent acta de control
ambiental inicial.
Cinquè .- La present modificació no substancial s’atorga salvant el dret de propietat i
sense perjudici de tercers.

5. Exp. resp. pat. 114-13-015 – dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 31 de juliol de 2013, dades protegides va presentar escrit de reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys físics soferts el dia 2 de setembre, com a
conseqüència de la caiguda per les escales de dades protegides en confluència amb el
carrer dades protegides, quan estava passejant per la vorera donat que aquell dia es
celebrava una cursa popular en motiu de la Festa Major de Sant Quirze del Vallès.
Amb l’escrit de reclamació s’adjunta la documentació següent:
-

Còpia informe de la Policia local de Sant Quirze de Vallès.
Fotografies del lloc dels fet.
Informes mèdics del Consorci Sanitari de Terrassa del dia dels fets i de la evolució
mèdica, documents del número 4 al 9.
Fotocòpies d’informes mèdics i de baixa per incapacitat temporal per contingents
comuns de l’Institut Català de Salut, documents del 10 al 12.

11/15

-

Fotocòpia acta de conciliació, del tràmit de conciliació davant la Secretària Judicial
del Jutjat de primera Instància número 24 de Barcelona, entre dades protegides i
dades protegides.

En data 29 d’octubre de 2013, l’enginyer municipal va emetre informe del que s’extrau:
“La zona on es va produir l’accident es troba dins de la parcel·la amb referència cadastral
dades protegides.
Dins d’aquesta parcel·la s’hi troba un edifici de serveis, on hi ha emplaçat:
Dades protegides
Dades protegides
Dades protegides .
Dades protegides.
L’accident en concret es va produir a la tanca que dóna accés mitjançant unes escales a
dades protegides, encarregada de la distribució i manteniment de la xarxa elèctrica del
municipi.”
FONAMENTS DE DRET
I.- Els principis que regeixen la figura de la responsabilitat patrimonial per culpa extra
contractual o objectiva de les Administracions Públiques es troben regulats bàsicament a
l’article 106.2 de la Constitució, als articles 139 i següents de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener i quan al procediment, al RD
429/93 de 26 de març, i altra normativa concordant.
II.- La Llei 30/92 estableix els requisits que han de concórrer per a que els particulars
tinguin dret a una indemnització fixant els següents: a) que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics i que el dany causat l’administrat no
tingui el deure jurídic de suportar-lo, b) que els dany al·legat sigui efectiu, avaluable
econòmicament i individualitzat, c) l’existència d’un nexe causal directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat.
III.- L’article 13.2 del RD 429/1993, de 26 de març, estableix que la resolució es
pronunciarà necessàriament sobre l’existència o no de la relació de casualitat entre el
funcionament del servei públic i la lesió produïda. Per tant, el requisit indispensable per a
donar dret a un rescabalament dels danys és l’existència d’un nexe casual directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat. La relació de causalitat ha de ser directa,
immediata i exclusiva el que significa que els danys s’han de produir sense la intervenció
de cap altre factor.
IV.- La Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, vigent fins el 27 de
desembre de 2013, al Títol II regula l’ordenació del subministrament d’energia elèctrica i,
en concret, a l’article 9 g) estableix que els distribuïdors són aquelles societats mercantils
que tenen la funció de distribuir energia elèctrica, així com construir, mantenir i operar
les instal·lacions de distribució destinades a situar l’energia en els punts de consum i
procedir a la seva venda a aquells consumidors finals (...) o a altres distribuïdors (...)
L’article 41.1.b) del mateix text legislatiu disposa que han de prestar el servei de
distribució de forma regular i contínua, i amb els nivells de qualitat que es determinin,
mantenint les rets de distribució elèctrica en les adequades condicions de conservació i
idoneïtat tècnica.
V.- L’article 38 del Reial decret 1955/2000, de l’1 de desembre, que regula les activitats
de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments
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d’autoritzacions d’instal·lacions d’energia elèctrica, defineix la consideració de ret de
distribució i diu que també es consideraran elements constitutius de la ret de distribució
tots aquells actius de la ret de comunicacions, proteccions, control, serveis auxiliars,
terrenys, edificacions i demés elements auxiliars, elèctrics o no, destinats exclusivament
pel adequat funcionament de les instal·lacions específiques de les rets de distribució
abans definides, inclosos els centres de control en totes les parts i elements que afecten
a les instal·lacions de distribució.
L’article 39 disposa que s’entendrà per zona elèctrica de distribució el conjunt
d’instal·lacions de distribució pertanyents a una mateixa empresa i quin objectiu darrer
sigui permetre el subministrament d’energia elèctrica als consumidors (...)
VI.- La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, que deroga l’anterior Llei
54/1997, a l’article 39.3 disposa que totes les instal·lacions destinades a més d’un
consumidor tindran la consideració de ret de distribució i hauran de ser cedides a
l’empresa distribuïdora de la zona (...) i l’article 40.1 que regula les obligacions i drets de
les empreses distribuïdores, a l’apartat b) assenyala a aquestes com a responsables de
la construcció, operació, manteniment i si és necessari, el desenvolupament de la seva
ret de distribució (...)
L’article 40.2 tanmateix considera elements constitutius de la ret de distribució tots aquells
actius de la ret de comunicacions, proteccions, control, serveis auxiliars, terrenys,
edificacions i altres elements auxiliars, elèctrics o no, necessaris per a l’adequat
funcionament de les rets de distribució, inclosos els centres de control en totes les parts i
elements que afectin a les instal·lacions de distribució.
VII.- L’article 6 del Reial decret 429/1993, de 26 de març, mitjançant el qual s’aprova el
Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, del qual es desprèn la possibilitat d’inadmetre la reclamació
formulada si és evident que no hi ha cap relació entre el dany invocat i l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, sinó que, en tot cas, el dany s’hauria produït a les instal·lacions de
la dades protegides ubicades a la dades protegides en confluència amb el carrer
dades protegides, a qui, d’acord amb la normativa d’aplicació, li correspon el
manteniment i la seguretat de les esmentades instal·lacions.
Per aquest motiu, es pot concloure, sense incoar i tramitar un procediment de
responsabilitat patrimonial per part de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que no hi
ha cap relació entre el dany invocat per la senyora dades protegides i aquesta
Administració per no ser aquesta el subjecte passiu de la reclamació, atès les obligacions
que la normativa del sector elèctric atribueix a les empreses distribuïdores d’energia
elèctrica.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Inadmetre, per manca de legitimació passiva, la reclamació de responsabilitat
patrimonial interposada per la senyora dades protegides, en data 31 de juliol de 2013,
pels danys soferts com a conseqüència de la caiguda que va patir el dia 2 de setembre
de 2012, a dades protegides de dades protegides en confluència amb el carrer dades
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protegides, atès que no hi ha cap relació de causalitat entre el dany invocat i
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la interessada.

6. Assumptes sobrevinguts

6.1.

Modificació del calendari fiscal de 2014 del Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica.

NORMATIVA APLICABLE
-

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-

Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos
de Dret Públic Local.

ANTECEDENTS
El dia cinc de maig de 2014 finalitzà el termini per al pagament del Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica en període voluntari, d’acord amb el calendari fiscal previst a
l’Ordenança General de 2014 aprovada definitivament per acord de Ple de 17 de
desembre de 2013.
Complerta aquesta data, es va detectar un problema tècnic al codi de barres dels avisos
de pagament que va impedir fer el pagament amb aquest mitjà bancari després del dia 2
de maig.
Detectat el problema, l’Ajuntament va procedir a prendre diferents mesures per facilitar
que els contribuents que havien esperat a l’últim dia de pagament poguessin fer efectiu el
seu deute tributari. A títol d’exemple, es va procedir a fer una nova emissió de referències
de quadern 60 per permetre el pagament telemàtic, es va donar publicitat d’aquesta
incidència a la pàgina web municipal informant de les diferents vies per fer els pagaments
dels deutes, es va contactar amb les entitats col·laboradores en la recaptació per donar
informació i instruccions respecte a com procedir davant contribuents que es personessin
a les oficines amb l’avís de pagament tancat i es va ampliar i reforçar els efectius per fer
cobraments a l’Ajuntament fins a les 10 del vespre.
Malgrat les mesures adoptades, tècnicament no podem assegurar que algun contribuent
s’hagi trobat davant la impossibilitat de poder efectiu el seu deute tributari dins del
calendari establert en l’Ordenança fiscal General.
NORMATIVA
Primer.- L’article 62.3 de la Llei 58/2003 General Tributària preveu que “El pago en
período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan
establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse en el período
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comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
La Administración tributaria competente podrá modificar el plazo señalado en el párrafo
anterior siempre que dicho plazo no sea inferior a dos meses.”
Segon.- L’article 18.2 de l’Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció dels
tributs i altres ingressos de Dret Públic Local, preveu que la Junta de Govern Local pugui
variar els períodes de pagament previstos al calendari fiscal, sempre que concorrin
circumstàncies excepcionals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Únic.- Ateses les causes excepcionals que han concorregut en el procediment de
cobrament de l’impost de vehicles de tracció mecànica, proposo modificar el calendari
fiscal d’aquest tribut ampliant el termini de pagament en voluntària fins el dia 13 de maig
de 2014.

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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