D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les indicacions de
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta de
Govern Local publicades no incorporen dades de caràcter personal identificades o
identificables. No obstant això, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a través dels tràmits relacionats www.santquirzevalles.cat
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RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Edelmiro Balboa Blanco
Antoni Rebolleda Calendario
Jaume Cols Petit
Josep Antoni Delgado Rivera
Mercè Vallès Corominas

CIU
CIU
PSC-PM
PP
CIU
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
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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 25 de febrer de
2014.

2. Exp. resp. pat. 114-12-11 – dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 24 d’octubre de 2012 dades protegides va presentar escrit de reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys físics soferts quan va caure al replà del 1er pis del
dades protegides de Sant Quirze perquè, segons les seves manifestacions, no hi havia
prou llum i hi havia un escaló que no complia en la normativa d’edificació.
Atès que la sol·licitud no reunia els requisits que disposa l'article 6 del Reial decret
429/1993, de 26 de març, en data 7 de novembre de 2012 es va requerir a la interessada
que els reparés, tràmit que va evacuar en data 1 de desembre de 2012.
En data 9 de gener de 2013, mitjançant resolució de la regidora delegada de la Subàrea
de Serveis Interns, es va admetre a tràmit la reclamació, iniciant l’expedient de
responsabilitat patrimonial núm. 114-12-011. Tanmateix, es va demanar informe a l’Àrea
de Via Pública, Transports i Serveis Urbans i traslladar l’expedient a la Companyia
d’Assegurances.
En data 3 d’octubre de 2013, l’aparellador municipal emet informe del que s’extrau el
següent:
(...) El dades protegides va ser construït en la dècada dels 70, i ha estat objecte d’obres
i reforma en diverses ocasions (...)
Darrerament, l’any 2011, dins de l’actuació “Millores a l’edifici dades protegides”
l’ajuntament va efectuar obres de reparació que incloïen entre altres, la substitució de
finestres, del paviment de l’escala i de la terrassa de la planta primera, i la instal·lació de
llumeneres estanques en la planta primera.
El ressalt que s’indica com causant de l’accident, correspon a la diferència d’altura
existent entre el paviment del passadís exterior de la primera planta i el paviment del
replà d’arribada de l’escala d’accés a la planta (...)
Al mes de gener de 2013 es va efectuar una rampa per eliminar el ressalt del paviment
però que l’altura que tenia era entre 3 i 5 cm (...)
La normativa relativa a la seguretat davant el risc de caigudes i del risc per il·luminació
inadequada, en el moment de l’accident, és la recollida en el Codi Tècnic de l’Edificació,
concretament en el Document Base Seguretat d’Utilització (DB – SU ), segon el Real
Decret 314/2006, de 17 de març, modificat pel RD 173/2010, de 19 de febrer.
El codi que és d’aplicació des de l’any 2006 a les edificacions públiques i privades, exclou
específicament les obres que no precisin disposar de llicència d’obres o autorització
legalment exigible.
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(...) l’obra efectuada a l’any 2011 correspon a reparacions o substitucions d’elements de
l’edifici (finestres, paviment de la terrassa, lluminàries, etc,) no estava subjecta a llicència
d’obres (...) per tant, l’aplicació dels requisits recollits en el Codi de l’Edificació, i en
concret, en el Document Base de Seguretat d’Utilització (DB – SUA), no era d’obligat
compliment en el moment en què es van efectuar les obres.
Mitjançant provisió de la instructora el 15 de gener de 2014, es va donar tràmit
d’audiència a la interessada, que va comparèixer davant funcionària pública el 22 de
gener per examinar l’expedient, lliurant-se-li còpia dels documents sol·licitats.
FONAMENTS DE DRET
I.- Els principis que regeixen la figura de la responsabilitat patrimonial per culpa
extracontractual o objectiva de les Administracions Públiques es troben regulats
bàsicament a l’article 106.2 de la Constitució, als articles 139 i següents de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener i quan al procediment, al
RD 429/93 de 26 de març, i altra normativa concordant.
II.- 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.- De l’informe emès per l’aparellador municipal es dedueix que el Codi Tècnic de
l’Edificació, i concretament el Document Base Seguretat d’Utilització segons el Real
Decret 314/2006, de 17 de març no era d’aplicació en el moment de construcció de
l’edifici ni tampoc desprès de les obres efectuades a l’any 2011 de reparacions o
substitucions, per la qual cosa, les instal·lacions no estaven fora de normativa tal com
manifesta la senyora dades protegides
Atenent la instrucció de l’expedient, els informes i documents que hi figuren , s’infereix
que no hi ha nexe causal directe entre el funcionament del servei públic i el dany sofert
per la sol·licitant donat que el desnivell de l’escaló de 3 a 5 cm. és assumible si la
persona que hi transita té el nivell de diligència exigible en la deambulació diària per
qualsevol espai públic o privat.
És per això que es considera que no concorren els elements i requisits que configuren el
naixement de la responsabilitat patrimonial perquè no hi ha una relació de casualitat
directa, immediata i exclusiva entre el funcionament del servei públic i els danys causats
donat que intervé la manca de diligència de la interessada, la qual cosa fa que es trenqui
el nexe casual directe. .
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per dades
protegides per no concórrer els elements i requisits que configuren la responsabilitat
patrimonial al no existir el nexe causal directe entre el funcionament del servei públic i el
dany causat.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la interessada i a la Companyia d’Assegurances de
l’Ajuntament.

3. Acceptació de l'ajut que correspon a la línia de suport finançament dels plans
locals d’ocupació (Fase 1) emmarcat en el Programa complementari de suport a
l’economia productiva local, de la Diputació de Barcelona.
ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 19 de
desembre de 2013, aprova el dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
l’aprovació del “Programa complementari de suport a l’economia productiva local”, del seu
règim de concertació, de la resolució de concessió dels ajuts corresponents a la línia de
suport “finançament dels plans locals d’ocupació” (Fase 1) i de l’obertura de la
convocatòria pública per a la concessió dels ajuts corresponents a les línies que
composen la Fase 2.
L’atorgament dels ajuts que corresponen a la Fase 1, primera línia del Programa
“Finançament dels plans locals d’ocupació”, es durà a terme per procediment de
concessió directa atesa la seva consideració com a fons de prestació.
L’import atorgat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és de 84.497,37€ (42.248,69 €
per l’anualitat 2013 i 42.248,68 € per l’anualitat 2014).
FONAMENTS DE DRET
“Programa complementari de suport a l’economia productiva local”, règim de concertació,
resolució de concessió dels ajuts corresponents a la línia de suport “finançament dels
plans locals d’ocupació” (Fase 1) i obertura de la convocatòria pública per a la concessió
dels ajuts corresponents a les línies que composen la Fase 2; aprovat per Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 19 de desembre de
2013.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a
desenvolupar la línia “Finançament dels plans locals d’ocupació”, per un import de
84.497,37€ (vuitanta-quatre mil quatre-cents noranta-set euros amb trenta-set cèntims).
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Segon .- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona i a Serveis Econòmics
de l’Ajuntament de Sant Quirze.

4. Reintegrament parcial de la subvenció de l'any 2012 del Club Excursionista
Sant Quirze
ANTECEDENTS DE FET
1. El 4 de desembre de 2012 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès va aprovar les bases reguladores particulars de la convocatòria de
subvencions a entitats i/o particulars en matèria de serveis personals i associacions de
veïns per a l’any 2012.
2. Les bases aprovades comprenen el programa C-01-12 de suport per a entitats
esportives locals, amb l’objecte de donar suport a les activitats esportives que duguin a
terme les entitats esportives locals de Sant Quirze del Vallès per l’exercici 2012.
3. El 7 de desembre de 2012 es va publicar al BOP l’edicte amb l’aprovació de les bases
reguladores per a l’any 2012 iniciant-se el termini de 20 dies hàbils per presentar
sol·licituds.
4. El 10 de desembre de 2012, el senyor dades protegides, en representació del Club
Excursionista Sant Quirze del Vallès va presentar sol·licitud de subvenció.
5. El 28 de desembre de 2012, la Junta de Govern Local va aprovar l’autorització,
disposició i obligació de despesa de 4.121,59 euros en favor del mateix.
6. El 30 de maig de 2013, el senyor Jordi Aguado Cinto, en representació del Club
Excursionista Sant Quirze del Vallès va presentar justificació de la subvenció rebuda.
7. El beneficiari va presentar rebuts corresponents a l’any 2012 per un total de 15.611,11,
així com alguns rebuts que no resulten admissibles.
8. La justificació de despeses és superior al 200% de la subvenció rebuda de 4.121,59
euros.
9. El 4 de novembre de 2013, mitjançant informe, el interventor municipal posa de
manifest que en la justificació de la subvenció de 2012 del Club Excursionista Sant
Quirze s’ha observat que els seus ingressos de 2012 per un total de 32.586,59 euros,
superen el cost de la seva activitat; 32.254,38 euros, indicant que procedeix revocar
parcialment la subvenció atorgada al Club Excursionista Sant Quirze, en el import de
332,21 euros i exigir el reintegrament d’aquesta quantitat ingressada indegudament.
FONAMENTS DE DRET
1.

Les bases generals reguladores per a la concessió de subvencions de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 16 de febrer de 1999
(BOP 22/06/99 i DOGC 29/06/99).
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2.

3.

Les bases reguladores particulars de la convocatòria de subvencions a entitats i
associacions en matèria de serveis personals i associacions de veïns per a l’any 2012
(BOP de 7 de desembre de 2012).
La llei 38/2003 General de Subvencions, que en el seu article 19.3 de regula que en
cap cas el import de les subvencions podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de
l’activitat subvencionada i que en el seu article 37.3 regula el reintegrament d’aquest
tipus d’excés. Article 41 i següents de la Llei general de subvencions

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Iniciar el procediment del reintegrament de la quantitat de 332,21 euors de la
subvenció atorgada al Club Excursionista Sant Quirze, en els termes indicats en el
informe d’Intervenció.
Segon .- Donar tràmit d’audiència de 10 dies al Club Excursionista Sant Quirze, a fi i
efectes de què pugin al·legar el que creguin pertinent.

5. Reintegrament parcial de la subvenció de l'any 2012 del Club Tennis Taula Sant
Quirze
ANTECEDENTS DE FET
1. El 4 de desembre de 2012 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès va aprovar les bases reguladores particulars de la convocatòria de
subvencions a entitats i/o particulars en matèria de serveis personals i associacions de
veïns per a l’any 2012.
2. Les bases aprovades comprenen el programa C-01-12 de suport per a entitats
esportives locals, amb l’objecte de donar suport a les activitats esportives que duguin a
terme les entitats esportives locals de Sant Quirze del Vallès per l’exercici 2012.
3. El 7 de desembre de 2012 es va publicar al BOP l’edicte amb l’aprovació de les bases
reguladores per a l’any 2012 iniciant-se el termini de 20 dies hàbils per presentar
sol·licituds.
4. El 17 de desembre de 2012, el senyor Enric Peiris, en representació del Club Tennis
Taula Sant Quirze va presentar sol·licitud de subvenció.
5. El 28 de desembre de 2012, la Junta de Govern Local va aprovar l’autorització,
disposició i obligació de despesa de 2.314,84 euros en favor del mateix.
6. El 15 de maig de 2013, el senyor Enric Peiris, en representació del Club Tennis Taula
Sant Quirze va presentar justificació de la subvenció rebuda.
7. El beneficiari va presentar rebuts corresponents a l’any 2012 per un total de 5.435,34
euros, així com relació de tiquets per 612,26 euros que no adjunta.
8. La justificació de despeses és superior al 200% de la subvenció rebuda de 2.314,84
euros.
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9. El 4 de novembre de 2013, mitjançant informe, el interventor municipal posa de
manifest que en la justificació de la subvenció de 2012 del Club Tennis Taula Sant
Quirze s’ha observat que els seus ingressos de 2012 per un total de 6.685,84 euros,
superen el cost de la seva activitat; 6.047,60 euros, indicant que procedeix revocar
parcialment la subvenció atorgada al Club Tennis Taula Sant Quirze, en el import de
638,24 euros i exigir el reintegrament d’aquesta quantitat ingressada indegudament.
FONAMENTS DE DRET
1. Les bases generals reguladores per a la concessió de subvencions de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 16 de febrer de 1999
(BOP 22/06/99 i DOGC 29/06/99).
2. Les bases reguladores particulars de la convocatòria de subvencions a entitats i
associacions en matèria de serveis personals i associacions de veïns per a l’any 2012
(BOP de 7 de desembre de 2012).
3. La llei 38/2003 General de Subvencions, que en el seu article 19.3 de regula que en
cap cas el import de les subvencions podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de
l’activitat subvencionada i que en el seu article 37.3 regula el reintegrament d’aquest
tipus d’excés. L’article 41 i següents de la Llei general de subvencions.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Iniciar el procediment del reintegrament de la quantitat de 638,24 euros de la
subvenció atorgada al Club Tennis Taula Sant Quirze, en els termes indicats en l’informe
d’Intervenció.
Segon.- Donar tràmit d’audiència de 10 dies al Club Tennis Taula Sant Quirze, a fi i
efectes de què puguin al·legar el que creguin pertinent.

6. Reintegrament parcial de la subvenció de l'any 2012 del Club Patinatge Sant
Quirze
ANTECEDENTS DE FET
1. El 4 de desembre de 2012 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès va aprovar les bases reguladores particulars de la convocatòria de
subvencions a entitats i/o particulars en matèria de serveis personals i associacions de
veïns per a l’any 2012.
2. Les bases aprovades comprenen el programa C-01-12 de suport per a entitats
esportives locals, amb l’objecte de donar suport a les activitats esportives que duguin a
terme les entitats esportives locals de Sant Quirze del Vallès per l’exercici 2012.
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3. El 7 de desembre de 2012 es va publicar al BOP l’edicte amb l’aprovació de les bases
reguladores per a l’any 2012 iniciant-se el termini de 20 dies hàbils per presentar
sol·licituds.
4. El 14 de desembre de 2012, la senyora Beatriz Artiel Salazar, en representació del
Club Patinatge Sant Quirze va presentar sol·licitud de subvenció de 2.000 euros.
5. El 28 de desembre de 2012, la Junta de Govern Local va aprovar l’autorització,
disposició i obligació de despesa de 2.000,00 euros en favor del mateix.
6. El 22 de maig de 2013, la senyora Beatriz Artiel Salazar, en representació del Club
Patinatge Sant Quirze va presentar justificació de la subvenció rebuda.
7. El beneficiari va presentar rebuts corresponents a l’any 2012 per un total de 4.255,74
euros, així com alguns rebuts que no resulten admissibles.
8. La justificació de despeses és superior al 200% de la subvenció rebuda de 2.000,00
euros.
9. El 4 de novembre de 2013, mitjançant informe, el interventor municipal posa de
manifest que en la justificació de la subvenció de 2012 del Club Patinatge Sant Quirze
s’ha observat que els seus ingressos de 2012 per un total de 5.550,00 euros, superen
el cost de la seva activitat; 4.649,75 euros, indicant que procedeix revocar parcialment
la subvenció atorgada al Club Patinatge Sant Quirze, en el import de 900,25 euros i
exigir el reintegrament d’aquesta quantitat ingressada indegudament.
FONAMENTS DE DRET
1. Les bases generals reguladores per a la concessió de subvencions de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 16 de febrer de 1999
(BOP 22/06/99 i DOGC 29/06/99).
2. Les bases reguladores particulars de la convocatòria de subvencions a entitats i
associacions en matèria de serveis personals i associacions de veïns per a l’any 2012
(BOP de 7 de desembre de 2012).
3. La llei 38/2003 General de Subvencions, que en el seu article 19.3 de regula que en
cap cas el import de les subvencions podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de
l’activitat subvencionada i que en el seu article 37.3 regula el reintegrament d’aquest
tipus d’excés. Article 41 i següents de la Llei general de subvencions.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Iniciar el procediment del reintegrament de la quantitat de 900,25 euros de la
subvenció atorgada al Club Patinatge Sant Quirze, en els termes indicats en l’informe
d’Intervenció.
Segon.- Donar tràmit d’audiència de 10 dies al Club Patinatge Sant Quirze, a fi i efectes
de què puguin al·legar el que creguin pertinent.
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7. Reintegrament parcial de la subvenció de l'any 2012 del Club Escacs Sant
Quirze
ANTECEDENTS DE FET
1. El 4 de desembre de 2012 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès va aprovar les bases reguladores particulars de la convocatòria de subvencions a
entitats i/o particulars en matèria de serveis personals i associacions de veïns per a
l’any 2012.
2. Les bases aprovades comprenen el programa C-01-12 de suport per a entitats
esportives locals, amb l’objecte de donar suport a les activitats esportives que duguin a
terme les entitats esportives locals de Sant Quirze del Vallès per l’exercici 2012.
3. El 7 de desembre de 2012 es va publicar al BOP l’edicte amb l’aprovació de les bases
reguladores per a l’any 2012 iniciant-se el termini de 20 dies hàbils per presentar
sol·licituds.
4. El 18 de desembre de 2012, el senyor Cesáreo Amat Bastida, en representació del Club
Escacs Sant Quirze va presentar sol·licitud de subvenció.
5. El 28 de desembre de 2012, la Junta de Govern Local va aprovar l’autorització,
disposició i obligació de despesa de 484,34 euros en favor del mateix.
6. El 29 de maig de 2013, el senyor Cesáreo Amat Bastida, en representació del Club
Escacs Sant Quirze va presentar justificació de la subvenció rebuda en el model de
sol·licitud.
7. L’1 de juny de 2013, el senyor Cesáreo Amat Bastida, en representació del Club Escacs
Sant Quirze va esmenar la confusió tot presentant la justificació de la subvenció rebuda
en el model corresponent.
8. El 3 de juny es fa requeriment d’esmenes a l’adjudicatari atès hi ha una confusió
d’exercici.
9. El beneficiari va presentar rebuts corresponents a l’any 2012 per un total de 874,05
euros.
10. La justificació de despeses és inferior al 200% de la subvenció rebuda de 484,34 euros.
11. El 30 d’octubre de 2013, mitjançant informe, el interventor municipal, en valorar la seva
justificació de la subvenció de 2012, posa de manifest que els rebuts i factures
presentades per un total de 874,05 euros, no superen el doble de la subvenció atorgada
de 484,34 euros, indicant que procedeix revocar parcialment la subvenció atorgada al
Club Escacs Sant Quirze, en el import de 47,32 euros i exigir el reintegrament d’aquesta
quantitat ingressada indegudament.

FONAMENTS DE DRET
1. Les bases generals reguladores per a la concessió de subvencions de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 16 de febrer de 1999
(BOP 22/06/99 i DOGC 29/06/99).
2. Les bases reguladores particulars de la convocatòria de subvencions a entitats i
associacions en matèria de serveis personals i associacions de veïns per a l’any 2012
(BOP de 7 de desembre de 2012).
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3. La llei 38/2003 General de Subvencions, que fixa el percentatge límit de subvenció en
el 50 per cent del cost de l’activitat i que en el seu article 37.3 regula el reintegrament
d’aquest tipus d’excés. Article 41 i següents de la Llei general de subvencions.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Iniciar el procediment del reintegrament de la quantitat de 47,32 euros de la
subvenció atorgada al Club Escacs Sant Quirze, en els termes indicats en l’informe
d’Intervenció.
Segon.- Donar tràmit d’audiència de 10 dies al Club Escacs Sant Quirze, a fi i efectes de
què puguin al·legar el que creguin pertinent.

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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