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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 20 de març de 2012.
2. Acatament sentència en recurs contenciós 462/2011-S, promogut per Red
Eléctrica de España, S.A. contra acord imposició taxa aprofitament especial de
domini públic local a favor d'empresa transportista d'energia elèctrica i contra
l'ordenança fiscal que la regula, de l'exercici 2011
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acatar la sentència dictada en data 19 de gener de 2012, per part de la Secció
Primera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que a la seva part dispositiva estima el recurs contenciós administratiu núm.
462/2011-S, promogut per RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A., contra l’acord de ple
municipal de 23 de desembre de 2010, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 31 de
desembre de 2010, d’imposició de la taxa per aprofitament especial del domini públic
local, a favor d’empresa transportista d’energia elèctrica, i d’aprovació de l’ordenança
fiscal 3.2 reguladora d’aquesta taxa. La sentència no fa expressa imposició de costes
processals.
Segon.- El compliment de la sentència suara indicada correspon al primer tinent
d’alcaldessa delegat de l’Àrea d’Economia i Serveis Interns.

3. Llicència d'obra major. Exp. 224/04 per a la modificació de la llicència d'obres
atorgada per a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia
10 de febrer de 2005, va concedir la llicència d’obres majors a l’empresa LLATENAL,
SA per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i construcció d’una piscina al
carrer dades protegides, número dades protegides, d’aquest municipi.
2. En data 27 de juny de 2006, el senyor dades protegides en representació de
l’empresa LLATENAL, SA va sol·licitar a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
modificació de la llicència d’obres concedida.
3. En data 19 de juliol de 2006 l’arquitecte municipal va emetre informe per tal de requerir
a l’interessat l’esmena de la documentació presentada per tal de que s’ajusti a la
normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.
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4. En data 19 de març de 2012, l’arquitecte municipal ha emès informe favorable a la
modificació de la llicència d’obres, del qual es desprèn:
-

El projecte i la documentació corresponent a la modificació del projecte bàsic i
d’execució s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica
d’aplicació.

-

S’ha presentat la documentació demanada en el requeriment de data 19 de juliol
de 2006.

-

Aquestes modificacions s’adeqüen als paràmetres del planejament i a la
normativa tècnica d’aplicació.

-

Els canvis introduïts en el projecte suposen un increment en el pressupost
d’execució material inicialment aprovat de 26.849,35 €.

5. Considerant l’informe jurídic de data 20 de març de 2012.
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.
- 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.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la modificació de la llicència d’obres majors 224/04 a LLATENAL SA
per a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat a C dades protegides, número dades
protegides d’aquest municipi, aprovada mitjançant acord de Junta de Govern Local de
data 10 de febrer de 2005, 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 .tercers.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de

Quart .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

201227327 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201227328 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Import
1.073,97 €
500,74 €

Cinquè .- Notificar el present acord als interessats.

4. Llicència d'obra major. Expedient número: OMA2012/12 per a la construcció de
piscina i reforma del jardí.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 13 de març de 2012, dades protegides en representació de l’empresa
dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència
urbanística ( N.RGE. 2012003642) per a la construcció de piscina i reforma del jardí,
emplaçat al carrer dades protegides , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 15/03/2012 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades següents:
-

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 150,00 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.

3. Considerant l’informe jurídic de data 19 de març de 2012.
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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.
- 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 OMA2012/000012 a dades
protegides per a la construcció de piscina i reforma del jardí emplaçat al carrer 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.
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Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201227051 / 0

Concessió de Plaques i patents

201227052 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

2360,96

201227053 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

1003,41

Setè .-

12,18

Notificar el present acord als interessats.

5. Llicència d'obres majors. Expedient núm. OMA2012/10 projecte de legalització
d'un habitatge unifamiliar en filera, canvi d'ús de local a habitatge
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 1 de març de 2012, dades protegides en representació de GOVAL VALLES,
SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE.
2012002937) per a canvi d'ús de local a habitatge, emplaçat a C dades protegides ,
d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 19/03/2012 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.
3. Considerant l’informe jurídic de data 20 de març de 2012.
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.
- 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

6/36

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 OMA2012/000010 a dades
protegides per al canvi d'ús de local a habitatge a C dades protegides, núm. 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 .tercers.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de

Quart .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201227329 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

643,23 €

201227330 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Cinquè .- Notificar el present acord als interessats.

6. Llicència d'obra major. Expedient número
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat

OMA2011/000028,

per

a

la

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 6 de juliol de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011010830) per a la construcció
d'un habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat al carrer dades protegides, núm. dades
protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 26 d’abril de 2012 del
qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació,
amb les condicions fixades següents:
-

L’ Agencia Estatal de Seguritat Àrea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008 de
8 de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives per
a obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds
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aeronàutiques que tenia assignades la Direcció General d’Aviació Civil. Les
servituds van ser actualitzades el gener de 2010, mitjançant real decret 184/2009
de 27 de novembre (B.O.E. nº 25 de 29 de gener de 2010) .
-

La parcel·la es troba afectada per la servitud d’afectació entre la servitud
horitzontal interna i l’aeròdrom, aquests terrenys estan limitats per la senyal del
gónio, servitud radioelèctrica corresponent als sistemes d’ajuda de navegació que
estan instal·lats en el recinte de l’aeroport.

-

En la resolució de 21 de febrer de 2012, emesa per l’Agència Estatal de Seguretat
Aèria (Ministeri de foment) s’autoritza la sol·licitud que va presentar el Sr.dades
protegides per a la construcció d’un habitatge unifamiliar al carrer d’dades
protegides núm. dades protegides, sempre que es realitzi a l’emplaçament i amb
les característiques assenyalades en els documents que s’acompanyaven a la
sol·licitud i amb les condicions i requisits que s’indiquen en la resolució:
o

L’alçada màxima de la construcció o instal·lació projectada, inclosos tots
els seus elements, com antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire
condicionat, caixes d’ascensor, cartells, acabats decoratius, (cartells,
il·luminació, etc.) o qualsevol afegit sobre la construcció o instal·lació, així
com els mitjans electromagnètics qeu puguin ser necessaris duran la seva
construcció o instal·lació, no podrà sobrepassar l’alçada de set metres i
trenta sis centímetres (7,36 m.), sense que en cap cas s’excedeixi d’una
elevació màxima de dos-cents onze metres i deu centímetres sobre el
nivell del mar (211,10 m.s.s.m.).

-

D’acord amb l’ Art. 26 del Pla Parcial de condicions de manteniment de l’arbrat,
s’ha presentat una proposta d’enjardinament de la parcel·la definint el tipus de
vegetació i arbrat, complimentant aquest articulat de tal manera que el còmput
total d’arbres que resulti en els espais no ocupats per l’edificació i els accessos
sigui d’un exemplar per cada 50 m2.

-

S’ha presentat el projecte tècnic per incorporar l’energia solar tèrmica a l’edifici
seguint el criteri de l’ordenança reguladora municipal: dades generals, càlcul de la
demanda energètica, i característiques de la instal·lació solar. D’acord amb el
punt 8 de l’annex tècnic, les instal·lacions d’energia solar incorporades al projecte i
regulades per aquesta ordenança no alteren la perspectiva del paisatge, el panells
solars es situaran dins el díedre virtual traçat a 45 º des del cantell de l’últim forjat,
i un planell horitzontal situat a 300 cm. d’alçada, mesurat des de la cara inferior de
l’últim forjat, la distancia mesurada des de la part mes propera del panell al plànol
de façana serà igual o superior a la distancia existent entre la cara superior del
forjat de coberta i la part mes alta del panell. En cap cas els panells han de ser
perceptibles en el pla de façana. Obligatòriament amb el certificat de final d’obra,
s’haurà d’emetre un certificat signat per un tècnic instal·lador competent, que
justifiqui el compliment de la normativa tècnica d’aplicació (RITE, ITE10.1 i ITE
10.2). Si s’escau s’haurà de presentar també el full d’acceptació d’encàrrec el
tècnic responsable del projecte de la instal·lació en cas de que sigui diferent del
que signa el projecte d’instal·lació.

-

S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar
la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la
senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.
(Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ).
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,
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retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions
de policia aplicables.
-

Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de
vorera del carrer de l’dades protegides i el camí dades protegides , en el
tram on està situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de
2.159 €. Caldrà preveure les canalitzacions soterrades necessàries per al
pas de xarxes de telefonia, enllumenat i electricitat que afectin a la façana
del tram de vorera on està situada la parcel·la. S’hauran de gestionar els
permisos i sol·licituds necessaris per preveure aquestes canalitzacions amb
les respectives companyies i d’acord amb l’Enginyer municipal.

-

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 17.805,78 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.

-

Cal aportar el projecte d’execució amb suport informàtic abans de l’ inici de les
obres.

-

S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la
llicència i sol·licitar el corresponent permís abans de la llicencia d’ús.

-

El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.

3. Considerant l’informe jurídic de data 26/03/2012.
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.
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- 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 .protegides
protegides,
condicions

Atorgar la llicència d’obres majors OMA2011/000028 a dades
per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al carrer dades
número dades protegides, d’aquest municipi amb subjecció a les
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

201227404 / 0

Concessió de Plaques i patents

201227405 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

7720,80

201227406 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

3281,34

Setè .-

12,18

Notificar el present acord als interessats.

7. Llicència d'obra major. Exp. número OMA2012/03, per a la construcció d'una
piscina - spa.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 25 de gener de 2012, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012001037) per

10/36

a la construcció d'una piscina- spa, emplaçat a C dades protegides , d’aquest
municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 26 de març de 2012,
del qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica
d’aplicació, amb les condicions fixades següents:
-

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 569,80 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.

3. Considerant l’informe jurídic de data 26 de març de 2012.
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.
- 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.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2012/000003 a dades protegides
per a la construcció d'una piscina- spa 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

201227408 / 0

Concessió de Plaques i patents

201227409 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

274,27

201227410 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74

Setè .-

12,18

Notificar el present acord als interessats.

8. Exp.9/11 Llicència ambiental II.2 per instal·lar activitat de tren d'autorentatge al
c/. Vila Romana cantonada c/. Vicenç Renom
ANTECEDENTS DE FET
En data 24 de febrer de 2011, dades protegides, (NRGE: 2011003305) sol·licita a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, llicència municipal ambiental per instal·lar
una activitat d’autorentat de cotxes, situada al carrer dades protegides cantonada carrer
dades protegides, d’aquest municipi.
L’ enginyer municipal ha emès informe tècnic favorable en data 12 de juliol de 2011, del
qual es desprèn que l’activitat està classificada com activitat de rentat de cotxes, categoria
de serveis, segons PGO vigent, annex II codi 12.47 (LPCAA), amb les mesures correctores
que s’indiquen en el mateix:
“L’establiment i les seves instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions indicades en la
documentació presentada que acompanya a la sol·licitud, en els aspectes que no s’hagin
fixat específicament en aquest informe.
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Qualsevol sistema d’il·luminació que afecti a la via pública estarà subjecte al reglament de
desenvolupament de la llei 6/2001 sobre la contaminació lumínica (Decret 82/2005, de 3
de maig).
Cada màquina s’ha d’instal·lar sobre suports elàstics que privin la transmissió de
vibracions al pis o parets de l’edifici. Si convé, s’han de muntar sobre bancada de gran
massa aïllada del pis mitjançant material elàstic i absorbent, segons convingui, de
manera que privi que es transmeti el soroll als habitatges propers al local.
L’establiment haurà de sol·licitar el corresponent permís d’abocament d’aigües residuals a
la Conca per a la defensa del Riu Besós, i instal·lar una pressa de recollida de mostres
abans de connectar a la xarxa municipal de clavegueram.
Al sol·licitar la visita de comprovació, hom haurà d’aportar fotocòpia de la següent
informació:
- Contracte de manteniment dels elements d’extinció d’incendis o factura de l’última
revisió.
- Acta de posta en marxa o butlletí de la instal·lació elèctrica.
- Certificat final d’instal·lació, emes pel tècnic director.”
L’arquitecte municipal ha emès informe urbanístic favorable en data 6 d’octubre de 2011,
del qual es desprèn que l’activitat consta en els usos previstos per la normativa urbanística
d’aplicació.
El tècnic de Medi Ambient ha emès informe tècnic favorable en data 5 d’octubre de 2011,
del qual es desprèn que no hi ha inconvenients des del punt de vista ambiental per a
l’atorgament de la llicència municipal.
La Cap Local de Sanitat ha emès informe favorable en data 1 de març de 2012.
La tècnica de Salut informa en data 6 de setembre de 2011, que no existeix cap
inconvenient per a la concessió de la llicència, si bé constata que “ és un informe previ
d’activitat a l’espera de la inspecció d’obertura d’activitat per a l’obtenció de la llicència
d’obertura”.
Durant el tràmit preceptiu d’informació veïnal, mitjançant l’exposició pública, no s’ha
presentat cap al·legació, segons certifica la secretària, en data 19 de gener de 2012.
En data 15 de març de 2012, s’ha celebrat la ponència tècnica municipal favorable a la
concessió de la llicència.
Considerant l’informe favorable de la lletrada de l’Àrea de Territori, de data 26 de març de
2012.
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.
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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 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.
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,
modificada per la Llei 90/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica.
Ordenança Municipal d’Activitats (BOP núm. 298 del 14 de desembre de 1999).
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Atorgar la llicència municipal ambiental a la Sra. dades protegides,
per la instal·lació d’una activitat de rentat de cotxes, situada al carrer dades
protegides cantonada carrer dades protegides, d’aquest municipi, amb subjecció al
projecte presentat i a les condicions tècniques que consten als informes tècnics que se
li uneixen com a 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 ser sol·licitat 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 llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de
tercers

9. Denegació de beneficis fiscals a la societat municipal COMU Sant Quirze del
Vallès en relació a l'expedient d'obra major núm. 15/2008
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 2 de maig de 2011 va acordar
atorgar la llicència d’obres majors amb número d’expedient 15/2008 a COMU SANT

14/36

QUIRZE DEL VALLÈS, SL per a la construcció d’un edifici plurifamiliar de 43
habitatges i aparcament emplaçat al carrer Clementina Arderius, núm. 6 cantonada
amb el carrer Frederica Montseny (bloc A), d’aquest municipi. En aquest acord també
es van aprovar liquidar els tributs meritats per aquest atorgament.
2. En data 18 de maig de 2011 el senyor dades protegides amb DNI dades protegides
– en nom i representació de COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, SL va sol·licitar la
bonificació sobre la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions i obres
de l’expedient 15/2008, per considerar-se obres d’interès especial.
3. En data 4 de novembre de 2011 el senyor dades protegides amb DNI dades
protegides en nom i representació de COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, SL va
sol·licitar la bonificació sobre la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions i obres donat que es tracta d’habitatges de règim general segons la
qualificació provisional de la Direcció General de Promoció de l’Habitatge.
4. Considerant l’informe d’intervenció de data 30 de desembre de 2011.
5. Considerant l’informe del Cap de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge de data
26 de març de 2012.
FONAMENTS DE DRET
Article 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 2.5 de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Denegar a l’Empresa Municipal COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, SL la
bonificació del 81% en la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres a
la liquidació derivada de les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar de 43 habitatges
i aparcament emplaçat al carrer Clementina Arderius, núm. 6 cantonada amb el carrer
Frederica Montseny (bloc A), d’aquest municipi, d’acord amb l’informe tècnic que s’uneix
a la present resolució.
Segon .-

Notificar el present acord als interessats.

10. Aprovació d'una operació jurídica complementària del projecte
Reparcel·lació del Sector de Castelltort referent a la finca 1.211/13.09

de

ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 29 de juliol de 2004, va aprovar
definitivament el Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, del sector
de Castelltort.
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2. Amb posterioritat s’ha posat de manifest una sèrie d’extrems del seu text, que no
afecten al resultat final de la reparcel·lació, però que cal corregir.
3. A instància de la senyora dades protegides i mitjançant la tramitació de
l’operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació del Sector de
Castelltort es vol modificar els errors materials detectats en el projecte de
reparcel·lació.
4. L’objectiu de l’operació Jurídica complementària es realitzar la següent rectificació:
-

Descriure la resta de la finca matriu de la finca 1.211 de Sant Quirze del Vallès,
que va ser aportada parcialment, segregant-se de la mateixa una porció de
terreny de superfície 146 metres quadrats, que estan inclosos en el Projecte de
reparcel·lació de Castelltort, sense que s’adjudiqués cap finca al titular per la
seva aportació, procedint-se a compensar en metàl·lic, segons es fa constar al
mateix. S’ha de rectificar la superfície de la porció de finca cedida, que es
correspon amb l’afectació del carrer de Mallerenga respecte del projecte
d’urbanització executat, que va ser únicament de 30,98 metres quadrats,
quedant la resta de finca matriu amb una superfície final de 913,61 metres
quadrats.

FONAMENTS DE DRET
L’article 168 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme, regula les Operacions Jurídiques complementàries i modificacions dels
Projectes de Reparcel·lació, que permeten la rectificació de diverses circumstàncies
derivades d’un projecte de reparcel·lació, establint el següent que els projectes de
reparcel·lació es poden rectificar mitjançant operacions jurídiques complementàries, en
els casos i d’acord amb les regles establertes en aquest precepte. Concretament,
l’apartat 1.b) d’aquest article estableix el següent:
“b) Quan la rectificació tingui per objecte les circumstàncies
descriptives de les finques aportades o resultants, sempre que no
afectin la participació de les persones titulars de les finques aportades
en la comunitat reparcel·latòria o la quantificació de l’aprofitament
urbanístic atribuït a les finques resultants, la tramitació de l’expedient
es limita a l’aprovació de l’òrgan actuant, prèvia notificació a les
persones interessades o, altrament, prèvia notificació a les persones
interessades del contingut de la rectificació, amb fixació d’un termini de
vint dies per a presentar les al·legacions que estimin oportunes”.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar inicialment l’Operació Jurídica Complementaria al Projecte de
Reparcel·lació de Castelltort, amb l’objecte de rectificar la superfície de la porció de finca
cedida, que es correspon amb l’afectació del carrer Mallerenga respecte del projecte
d’urbanització executat, que ca ser únicament de 30,89 metres quadrats, quedant la resta
de finca matriu amb una superfície final de 913,61 metres quadrats.
Segon .- Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província i la notificació a les persones interessades per tal que durant el
termini de vint dies es puguin formular les reclamacions i observacions que es considerin
oportunes.
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Tercer .- Exposar l’acord mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i al
taulell d’anuncis municipal per un termini de vint dies per tal de que els interessats puguin
presentar les al·legacions que considerin adients.
Quart .Disposar que l’Operació Jurídica Complementaria restarà aprovada
definitivament si no s’efectuen al·legacions durant el període d’informació pública.
En aquest cas, serà publicada l’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província
(BOP) i serà notificada individualment a tots els interessats, i es procedirà tot seguit a la
seva inscripció en el Registre de la Propietat.

11. Bases Nit de l'Empresa
ANTECEDENTS DE FET
D’acord amb la necessitat d’establir les bases i les condicions de participació a la Nit de
l’Empresa que tindrà lloc el dia 30 de maig de 2012 a la Masia Can Barra.
D’acord amb l’ordenança fiscal 5.3 preu públic per la prestació de cursos tallers i
activitats, l’article 3 apartat 3.2 recull el preu per a assistir a la Nit de l’Empresa
Vist l’Informe tècnic de l’àrea d’Economia i Serveis Interns on es justifica els objectius i
conveniència per a la realització d’aquest acte
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar les bases i condicions de participació a la Nit de l’Empresa que
s’adjunten a l’expedient
Segon .- Aprovar la reserva de crèdit per import de 6.000 Euros a càrrec de la partida
2300/4300/2270606
Tercer .-

Comunicar aquest acord als serveis econòmics d’aquest Ajuntament

12. Recurs de reposició de dades protegides en representació de "dades
protegides", contra el decret dades protegides d'adjudicació de la finca
registral dades protegides afectada per l'impagament de les quotes
urbanístiques de la urbanització del Pla Parcial dades protegides
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ANTECEDENTS DE FET
Primer.- La senyora dades protegides, en representació de “dades protegides.”, ha
presentat el 16 de gener de 2012 recurs de reposició contra el decret dades
protegides d’adjudicació a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès de la finca
registral dades protegides afectada per l’impagament de les quotes urbanístiques de
la urbanització del Pla Parcial dades protegides
Argumenta la interessada que una part d’aquesta finca dades protegides afecta a
les quotes urbanístiques del Pla Parcial dades protegides va ser transmesa per
dades protegides, titular de la totalitat de la finca al moment d’inici de l’expedient, en
favor de la societat “dades protegides.”, mitjançant una operació formalitzada en
escriptura notarial de dades protegides que no es va arrivar a registrar.
Segon.- De l’expedient administratiu de constrenyiment número dades protegides,
seguit a dades protegides, amb NIF. dades protegides, iniciat en la Unitat del Vallès
Occidental i seguit posteriorment pel Servei de la Unitat Central de Recaptació de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, contra la part deutora a la
Hisenda Pública, Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, resulta el següent:
A. Per raó dels dèbits contra la Hisenda Pública pel concepte de Quotes urbanístiques,
contrets als exercicis 2004 i 2006, vençuts els terminis d’ingrés sense haver satisfet les
quantitats endeutades, es varen expedir les corresponents certificacions de descobert.
B. El Tresorer competent va dictar provisió de constrenyiment que va ser notificada als
obligats al pagament conforme al Reglament General de Recaptació vigent.
C.- No satisfets els dèbits en el termini reglamentari pel concepte de quotes urbanístiques
resultants de les despeses en el compte de liquidació en la reparcel·lació del
Projecte d'urbanització de l'àmbit de dades protegides, 2n. i 3r. terminis, es va
ordenar l’embargament dels drets que ostenta l’obligada al pagament sobre la finca
inscrita en el Registre de la Propietat número dades protegides de dades protegides,
volum dades protegides de l'arxiu, llibre dades protegides de Sant Quirze del Vallès,
finca número dades protegides, practicant-ne l’embargament mitjançant diligència de data
dades protegides que va ser notificada a l'obligada al pagament, dades protegides, en
forma reglamentària, expedint-ne manament al Registre de la propietat corresponent
per a garantir l’import total de dades protegides euros, que va causar l’anotació
preventiva d’embargament lletra "A" amb data dades protegides en el Registre de
la Propietat número dades protegides de dades protegides, qui va remetre l’oportuna
certificació de càrregues. L’anterior lletra "A" va ser prorrogada en data dades protegides
per la lletra "D".
Per a respondre de dèbits successius, corresponents a quotes urbanístiques resultants
de les despeses en el compte de liquidació en la reparcel·lació del Projecte
d'urbanització de l'àmbit de dades protegides, 4rt. termini, es va ordenar novament
l'embargament dels drets de l'obligada al pagament sobre la finca registral núm. dades
protegides de Sant Quirze del Vallès, mitjançant diligència de data dades protegides
que va ser notificada a l'obligada al pagament, dades protegides, en forma
reglamentària, i es va expedir manament al Registre de la propietat corresponent per a
garantir l’import total de dades protegides euros, que va causar l’anotació preventiva
d’embargament lletra "B" amb data dades protegides en el Registre la propietat de
número dades protegides de dades protegides, qui va remetre l’oportuna certificació de
càrregues. L’anterior lletra "B" va ser prorrogada en data dades protegides per la lletra
"E".
Els embargaments ordenats en el decurs d'aquest procediment i les
anotacions preventives preses per emparar-los sobre la finca registral núm. dades
protegides de Sant Quirze del Vallès, propietat de dades protegides, s'han practicat
en
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virtut de l'afecció de la finca travada al saldo del compte de liquidació en el projecte
de Reparcel·lació del sector dades protegidesde Sant Quirze del Vallès, segons consta
a la seva inscripció 1a. Conseqüentment, de conformitat amb el que disposa l'article
19 del Reial Decret 1093/97, de 4 de juliol, que aprova les normes complementàries al
Reglament per a l'execució de la Llei hipotecària sobre inscripció en el Registre de la
Propietat d'actes de naturalesa urbanística, que estableix la preferència sobre
qualsevol altra càrrega o hipoteca anteriors, amb l'única excepció dels crèdits a que es
refereix l'article 73 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària (avui article
78 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària), les diligències
d'embargament de dates dades protegides i dades protegides van ser notificades
en forma reglamentària a dades protegides (avui dades protegides), creditor
hipotecari segons la inscripció 2a., advertint-li que l'execució de l'embargament
practicat implicaria la cancel.lació del seu crèdit i comunicant-li la possibilitat
d'alliberar la finca de l'embargament mitjançant el pagament del deute, la qual cosa
implicaria la subrogació en el crèdit amb facultat de repercutir contra el propietari, tal
com resulta de la legislació civil, fet que es faria constar en el Registre de la
Propietat mitjançant nota marginal, facultat aquesta que no va exercir.
D.- Interessada la valoració pels serveis corresponents es van taxar els drets que
ostenta l’obligada al pagament sobre la finca embargada en la suma de dades
protegides euros. L’esmentada taxació va ser notificada als obligats al pagament en la
forma reglamentària.
E.- Es va acordar la subhasta en data dades protegides, fixant-se la seva celebració
pel dia dades protegides a les dades protegides hores, a la seu de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
F.- L’anunci de subhasta va ser notificat a tots els interessats, entre ells, dades
protegides), en qualitat de creditor hipotecari segons inscripció 2a., fent constar que la
seva inscripció restaria cancel·lada per l'execució de l'embarg practicat com a
conseqüència de l'afecció que consta sobre la finca número dades protegides en la
seva inscripció 1a. Altrament, els corresponents edictes es van publicar en el Butlletí
Oficial de la Província s/n, de data dades protegides i en el Butlletí Oficial de l'Estat núm.
dades protegides de dades protegides, contenint els esmentats edictes, dia, hora y
lloc de celebració, a banda de la resta de requisits reglamentaris, significant-se el
corresponent tipus fixat per a la subhasta i la resta de circumstàncies i condicions dels
béns a alienar següents:
- Valoració de la finca: dades protegides euros
Càrregues existents que han de quedar subsistents:
* Afecció amb caràcter real al pagament de
dades protegides euros , import corresponent en proporció a la seva quota de
participació (dades protegides) en els costos d'urbanització segons el compte de
liquidació provisional i queda igualment afecta al pagament en el seu dia del saldo
de liquidació definitiva del projecte de reparcel.lació del sector dades protegides de Sant
Quirze del Vallès, del que aquesta finca forma part, segons la seva inscripció 1a., al
volum dades protegides de l'arxiu, llibre dades protegides, foli dades protegides, de data
dades protegides.
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Càrregues anteriors que figuren inscrites en el Registre de la Propietat sobre la total finca,
però que, com a conseqüència de l'afecció que consta sobre la finca número dades
protegidesen la seva inscripció 1a. i de conformitat amb la normativa que regeix
l'ordenació urbanística (art. 19 del Reial Decret 1093/97, de 4 de juliol), que
estableix la preferència sobre qualsevol altre càrrega o hipoteca anteriors, amb l'única
excepció dels crèdits a que es refereix l'article 73 de la Llei 230/1963, de 28 de
desembre, general tributària (avui article 78 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària), QUEDARAN CANCEL•LADES per l'execució de
l'embargament practicat:
* Hipoteca segons inscripció 2a., a favor de
dades protegides, en garantia d'un préstec de dades protegides € de principal.
Total import càrregues que ha de quedar subsistents: dades protegides euros
- Tipus de subhasta en primera licitació: dades protegides euros
- Trams en primera licitació: dades protegides euros
- Tipus de subhasta en segona licitació: dades protegides euros
- Trams en segona licitació: dades protegides euros
G.- La subhasta es va celebrar al lloc, dia i hora indicats, sense que fossin alienats els
béns embargats en primera licitació. La Mesa de subhasta no va considerar convenient
acordar la celebració d'una segona licitació, per la qual cosa a l'acta es va deixar
constància de l'anunci formulat per la Mesa segons el qual s'iniciava el tràmit
d'adjudicació directa, a realitzar en el termini màxim de sis mesos a comptar des d'aquell
moment, de conformitat amb allò establert a l’article 104.7 del Reglament General de
Recaptació, que va concloure abans de l’esgotament d’aquest termini màxim per haverho acordat el President de la Mesa mitjançant provisió de data dades protegides, no
havent-ne rebut aquest Organisme cap oferta admissible.
H.- L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona va ultimar les
actuacions d’execució forçosa legalment establertes, restant acreditada la impossibilitat
d’adjudicar els béns embargats en el procediment seguit a l’obligada al pagament, per
manca de postors en la subhasta i d'ofertes admissibles en el posterior tràmit de venda
mitjançant adjudicació directa.
I.- L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, realitza les funcions de
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, en virtut de la delegació de competències prevista a l’article 7 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març),
de conformitat amb el que disposa l’article 5è. dels seus Estatuts, que té plena vigència
en la actualitat. En l’àmbit d’aquestes funcions de recaptació, la competència per a la
pràctica de les actuacions legalment establertes en la fase d’adjudicació de béns i drets a
la hisenda pública en pagament dels deutes no coberts, està fixada per l'article 81.12 de
la vigent Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona,
que textualment diu,
“En els casos de procediments d'execució forçosa on no s'hagin adjudicat en subhasta
pública i posterior venda mitjançant adjudicació directa béns propietat dels obligats al
pagament, un cop ultimades les actuacions, l'ORGT elevarà l'expedient a l'ens creditor a
fi que per part del Tresorer municipal pugui formular a l'Alcalde proposta motivada
d'adjudicació de béns a la hisenda pública en pagament dels deutes no coberts.

20/36

En el supòsit que l'ens creditor acordi l'adjudicació dels béns o drets embargats en els
termes establerts a la Llei General Tributària i el Reglament general de recaptació, haurà de
remetre a l'ORGT certificació estesa pel Secretari de l'Acord d'Adjudicació per tal que
l'ORGT pugui practicar la liquidació de l'expedient i l'Ajuntament expedir amb posterioritat la
Certificació administrativa als efectes d'inscripció en el Registre de la Propietat de la finca
adjudicada a favor de l'Ajuntament, de conformitat amb l'establert en la Llei Hipotecària."
J.- En data dades protegides l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona va elevar a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès l’expedient administratiu de
constrenyiment número dades protegides, a fi que el Tresorer municipal formulés
a l'Alcalde proposta motivada d'adjudicació de béns a la Hisenda Pública en pagament
dels deutes no coberts.
K.- La Junta de Govern Local de dades protegides va acordar l’anul·lació de les
liquidacions dades protegides de dades protegides euros i dades protegides
de dades protegides euros corresponents a les quotes urbanístiques cinquena i
sisena del Pla Parcial dades protegides girades a nom de dades protegides, a
l’objecte de recollir les noves titularitats derivades de la transmissió de la part
segregada de la finca dades protegides afecta a les quotes urbanístiques del Pla Parcial
Castelltort, formalitzada en escriptura notarial de dades protegides en favor de la
societat dades protegides. En el mateix acord, la Junta de Govern Local va emetre
les noves liquidacions resultants, girant-se la liquidació número dades protegides
a nom de dades protegides per import de dades protegides euros i dades protegides
a nom de dades protegides per import de dades protegides euros.
L.- A proposta del Tresorer municipal, per Decret de l'Alcaldessa de data dades
protegides (Decret número dades protegides), es va acordar l'adjudicació a l'Ens
creditor de la finca registral núm. dades protegides de Sant Quirze del Vallès, en les
condicions proposades pel Tresorer municipal, per un import igual al dèbit perseguit en
l’expedient administratiu de constrenyiment número dades protegides, quin
desglosament és aquest:
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LIQUIDACIÓ TOTAL DE L'EXPEDIENT T/06-098193/100

PREU DE L'ADJUDICACIÓ

LIQUIDACIÓ DELS VALORS AMB EL PREU D'ADJUDICACIÓ

M.- En compliment de l’Acord d’adjudicació adoptat, l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona va practicar la liquidació de dèbits de l’expedient en data
dades protegides, fent constar que el preu d'adjudicació dels béns és de dades
protegides euros, quantia equivalent a l'import total del dèbit perseguit en aquella data
en l’expedient administratiu de constrenyiment número dades protegides (per
principal, recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i costes del
procediment), atès que la quantia d’aquests deutes és inferior al 75 per cent del tipus
inicial fixat en el procediment d’alienació, de conformitat amb el que disposa l’article
172.2 de la Llei 53/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
N.- L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona va notificar de forma
reglamentària l’adjudicació de béns a l’Ens creditor i la liquidació de dèbits de
l’expedient a l’obligada al pagament, Sra. dades protegides, en qualitat de creditor
hipotecari segons inscripció 2a., fent constar que la seva inscripció restarà
cancel·lada per l'execució de l'embargament practicat com a conseqüència de
l'afecció que consta sobre la finca número dades protegides en la seva inscripció 1a.,
de conformitat amb el que disposa l'article 19 del Reial Decret 1093/97, de 4 de
juliol, que aprova les normes complementàries al Reglament per a l'execució de la
Llei hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d'actes de
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naturalesa urbanística; i, en el seu cas, als titulars de les càrregues no preferents i a la
resta d’interessats en el procediment, en la part que els hi afectava.
Tercer.- Vist l’informe de la Intervenció municipal.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Han quedat acreditats per la documentació que consta a l'expedient els deutes de
l'obligada al pagament amb l'ens creditor, Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, pel
concepte de Quotes urbanístiques.
Segon.- S'ha requerit el pagament en voluntària i executiva a la deutora i, en el seu cas, als
seus hereus o successors universals i a tercers posseïdors que tenien inscrit el seu dret en
el Registre en el moment que es va expedir la reglamentària certificació de càrregues, sense
que s’hagi fet efectiu el pagament íntegre del deute en descobert.
S’ha de considerar que en el moment de la transmissió de part de la finca gravada per
dades protegides en favor de la societat dades protegides, formalitzada en
escriptura notarial de 24 de setembre de 2007, la mateixa ja estava gravada per les
càrregues urbanístiques que garantitzaven el deute derivat de les quotes urbanístiques
quin impagament ha motivat que l’expedient administratiu de constrenyiment número
dades protegides hagi conduit a l’adjudicació de la finca objecte d’impugnació.
Tanmateix aquest procediment de constrenyiment se ha seguit, tal com al quadre de la
seva liquidació, per l’impagament de les quotes segona, tercera i quarta; quotes quina
titularitat no s’ha modificat per l’esmentada transmissió de part de la finca gravada.
Tercer.- Els tràmits de subhasta i de venda per gestió directa s'han realitzat amb estricta
observança de les normes de procediment contingudes en els articles 101, 103, 104 i 107
del Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005 (BOE de 2 de
setembre), i amb les mateixes formalitats s'ha tramitat la resta de l'expedient, sense que
hagi culminat amb l'adjudicació dels béns embargats per manca de postors en la
subhasta i d'ofertes admissibles en la venda per gestió directa.
Quart.- Segons el que disposa l'article 172.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General tributària, relatiu al preu de l'adjudicació, el preu d'adjudicació dels béns
a l'Ajuntament és de dades protegides euros, quantia equivalent a l'import total del dèbit
perseguit en l’expedient administratiu de constrenyiment número dades protegides
(per principal, recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i costes del
procediment), atès que la quantia d’aquests deutes és inferior al 75 per cent del tipus
inicial fixat en el procediment d’alienació.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Únic.- Desestimar el recurs de reposició presentat el 16 de gener de 2012 per
dades protegides, en representació de dades protegides, contra el decret
dades protegides d’adjudicació a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès de la
finca registral dades protegides afectada per l’impagament de les quotes
urbanístiques de la urbanització del Pla Parcial dades protegides.

13. Assumptes sobrevinguts

13.1.

Aprovació bases específiques reguladores per a la concessió d'ajuts de
suport a l'escolaritat 2012/2013

ANTECEDENTS DE FET
Des del Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Sant Quirze es valora
adient la creació de les bases i barems per tal d’universalitzar l’accés als ajuts individuals
destinats a donar suport a l’escolaritat als nens /es del municipi.
És una prestació destinada a cobrir les necessitats derivades de l’escolarització dels
infants ( material escolar i sortides escolars) per al curs 2012/2013
Podrà optar aquest ajuts qualsevol família amb infants de 3 a 16 anys, que durant el curs
escolar 2012/2013 estiguin cursant educació infantil, primària i secundària obligatòria i
que estiguin empadronats al municipi.
La concessió de l’ajut estarà sotmesa al nivell d’ingressos a la unitat familiar i a la seva
situació sociofamiliar segons els barems establerts a les bases específiques que s’han
elaborant per aquesta finalitat.
Els barems contemplen aspectes econòmics i socials
documentalment en el moment de formalitzar la sol·licitud.

que

caldrà

acreditar

Es concediran els ajuts prioritzant les sol·licituds amb més puntuació fins s esgotar la
partida pressupostària destinada a aquesta finalitat. La diferència entre l’ajut atorgat i el
cost total del concepte subvencionat serà assumida per la família corresponent.
A efectes oportuns per fer front a aquest ajut s’ha de destinar un total de 4000 €,
procedent de la partida de del Programa d’activitats infància i família.
FONAMENTS DE DRET
Bases general reguladores de la concessió de subvencions.
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, articles 58 i 59.
Llei 38/2003 del 17 de Novembre, General de Subvencions.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts de suport a
l’escolaritat pel curs 2012/2013.
Segon.- Aprovar la proposta de despesa en fase A per import de 4.000 € i amb càrrec a
la partida de Programa d’activitats infància i família 5300 2310 4800000.
Tercer.- Comunicar aquest acord als centres educatius de Sant Quirze del Vallès.

13.2.

Aprovació de les Bases particulars reguladores de la concessió d'ajuts a
projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per les ONG i
entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès, 2012

ANTECEDENTS DE FET
1. El Ple de l’Ajuntament, en data 26 de maig de 1999, va aprovar les bases generals
reguladores de la concessió de subvencions.
2. D’acord amb aquesta normativa, s’ha procedit a la instrucció de l’expedient per a
l’aprovació de les Bases particulars reguladores de la concessió d’ajuts a projectes de
cooperació al desenvolupament promogut per les ONG i entitats solidàries de Sant Quirze
del Vallès.
3. La redacció del projecte de les bases esmentades s’ha desenvolupat en el marc de la
Mesa de Solidaritat i Cooperació, com a òrgan participatiu i de consens.
4. Vist l’informe tècnic emès per la tècnica de gestió de l’Àrea de Serveis Personals, de
data 30 de març de 2012.
FONAMENTS DE DRET
-

Reglament d’organització i funcionament de la Mesa de Solidaritat i Cooperació de
Sant Quirze del Vallès, gener 2012.
Bases generals reguladores de la concessió de subvencions, maig de 1999.
Reglament de desenvolupament aprovat pel RD 887/2006, de 21 juliol i Llei
38/2003, general de subvencions.
Articles 62, 63 i 64 del decret 2/2003, 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

25/36

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les Bases particulars reguladores de la concessió d’ajuts a projectes de
cooperació al desenvolupament promoguts per les ONG i entitats solidàries de Sant
Quirze del Vallès, per l’any 2012, següents:
“BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS A PROJECTES DE
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PROMOGUTS PER LES ONG I ENTITATS
SOLIDÀRIES DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
1. OBJECTE I VIGÈNCIA
1.1 L’objecte d’aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la
sol·licitud, l’admissió i avaluació, la concessió, el pagament, el seguiment i la justificació de les
subvencions que atorgui l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a projectes de cooperació al
desenvolupament i per campanyes de sensibilització promoguts per ONG i entitats solidàries de la
Mesa de Solidaritat i Cooperació.
1.2 Les subvencions a què es refereix el paràgraf anterior tenen caràcter finalista i es sotmetran al
que regulen aquestes bases. En allò no previst en aquestes, s’atendrà a les Bases Generals
aprovades pel Ple de l’ Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en data 26.05.1999 i en tot cas, a la
legislació vigent.
1.3 El Pla de sensibilització Municipal serà una peça important del treball de les ONG sol·licitants
de subvenció, que participaran en actes i en cursos de formació.
1.4 Aquestes bases seran revisades per la Mesa anualment, abans del 31 de gener, i regiran fins
que no siguin modificades pel mateix organisme que les va aprovar, essent anual la seva
convocatòria.

2. ENTITATS SOL·LICITANTS
2.1 Poden sol·licitar les subvencions previstes en aquestes bases les entitats que formin part de la
Mesa de Solidaritat i Cooperació.
Tal com preveu l’article 3 del Reglament d’organització i funcionament de la Mesa de Solidaritat i
Cooperació de Sant Quirze del Vallès, per ser membre de la Mesa i optar a les subvencions s’han
de complir els següents requisits:

•
•

•
•
•
•

Estar legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions
Ciutadanes, com a entitats sense ànim de lucre.
Reflectir en els seus estatuts i tenir entre els seus objectius la realització d’activitats i
projectes orientats a la cooperació per al desenvolupament integral dels països en vies
de desenvolupament, el foment de la solidaritat entre els pobles o l’ajuda humanitària
en l’àmbit internacional.
Tenir la seu social al municipi.
Estar legalment constituïdes i estar inscrites en el registre administratiu corresponent,
de la Generalitat o de l’Administració de l’Estat.
Certificar que compten amb el 75% dels membres de la Junta empadronats a Sant
Quirze del Vallès i amb un mínim d’associats al municipi de Sant Quirze, mai inferior a
10 persones.
Tenir una presència activa a la vida social del municipi i justificar documentalment les
activitats de sensibilització desenvolupades al poble de Sant Quirze del Vallès per
promoure la cultura de la pau, la solidaritat i la cooperació durant l’any anterior.
Quedaran exclosos aquells projectes d’entitats que no hagin desenvolupat activitats
d’aquest tipus durant l’ any anterior.
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•

Presentar al registre general de l’Ajuntament una sol·licitud formal per ser membre de
la Mesa, juntament amb un dossier en el qual expliquin els seus objectius, els criteris
d’organització, la implantació en el municipi, els projectes portats a terme i el
finançament d’aquests projectes.

També hauran de presentar la previsió d’activitats de sensibilització durant l’any 2012, d’acord
amb el model oficial a la convocatòria corresponent.
2.2 Les entitats sol·licitants hauran d’haver justificat documentalment, en formular la sol·licitud, les
despeses derivades de les subvencions atorgades per l'Ajuntament en convocatòries anteriors, tot
i que, es consideraran els informes de progrés d’aquells projectes en curs d’execució. Igualment
hauran d’expressar les subvencions rebudes per altres administracions i organismes públics o
privats.
2.3 Les entitats sol·licitants podran demanar, com a màxim, una subvenció anual per projecte,
amb un màxim de dos projectes per entitat. El projecte presentat a Sant Quirze es podrà presentar
si escau a les administracions públiques o privades, i/o fundacions dependents d’aquestes i altres.

3. TERMINIS I PROCEDIMENT PER A CURSAR LES SOL·LICITUDS
3.1 El període per la presentació de les sol·licituds s’iniciarà el dia 1 de maig i finalitzarà el 31 del
mateix mes.
3.2. Les entitats podran sol·licitar subvenció, mitjançant la presentació dels models oficials de
sol·licitud i de formulari, junt amb l’annex 1-A i B, emplenats i signats pel representant legal de
l’associació. La sol·licitud i el formulari s’adreçaran a la Regidoria de Solidaritat i Cooperació de
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i es lliuraran a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès), plaça de la Vila, núm. 1, planta baixa, de 09.00 h a 20.00
hores i dins del termini establert. En cap cas s’admetran sol·licituds fora de termini.
3.3. Quan la instància o documentació de sol·licitud siguin incorrectes o incompletes, es donarà
un termini de 10 dies naturals per a l’esmena dels defectes. Transcorregut el termini, sense que
s’hagi esmenat, la Regidoria de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament declararà el desistiment
de l’interessat i arxiu de la petició, la qual no serà admesa al tràmit de valoració.
3.4 D’acord amb el formulari oficial de la convocatòria caldrà aportar les dades corresponents als
següents capítols:
1. Descripció del Projecte: Origen del projecte, context històric, econòmic, social i
polític
2. Dades generals del projecte
3. Objectius i resultats esperats
4. Organització del projecte
5. Dades econòmiques del projecte. Aportacions de les parts
6. Recursos humans i materials del projecte, definint el número i el perfil de beneficiaris
directes o indirectes
7. Viabilitat del projecte, compromisos de cadascuna de les parts
8. Dades de l’entitat sol·licitant
9. Dades de la contrapart
10. Programació i temporització del projecte (cronograma) Calendari d’actuacions,
coordinació i organització
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11. Proporció i desglossament per partides i finalitats dels recursos econòmics que es
sol·liciten a l'Ajuntament
12. Mecanismes de seguiment, execució i verificació del projecte.
13. Activitats previstes de divulgació del projecte al municipi.

En el cas d’optar a subvenció per a un projecte plurianual, s’haurà d’especificar en cada capítol la
previsió per a cada anualitat.
3.5 La sol·licitud haurà d’acompanyar-se de la següent documentació:
1.

Documentació acreditativa de la/les contrapart/s

2.

Mapes i referents de localització geogràfica

3.
Pla de treball del projecte a desenvolupar (cronograma) i projecte tècnic amb plànols, en cas
de construccions
4.

Aval d’altres entitats participants o col·laboradores en el projecte

5.
Carta de recolzament al projecte de l’administració competent del territori. En el cas de no
existir recolzament per part de l’administració, s’haurà de justificar el motiu.
6.

Certificació d’execució del projecte.

7.
Justificació de les subvencions que s’hagin pogut rebre a les convocatòries precedents
d’aquest Ajuntament. Cas de manca de justificació, s’haurà d’acreditar haver fet els corresponents
reintegraments.
8.
Justificació d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social.
9.
Memòria documental de les activitats desenvolupades al municipi de Sant Quirze l’any
anterior.

3.6 Les entitats només podran sol·licitar subvenció per a dos projectes. En el cas que dues o més
entitats sol·licitin subvenció per a un mateix projecte, cada entitat haurà de documentar tot allò que
es contempla a l’article 2 d’aquestes bases. També caldrà especificar al projecte les comeses i
responsabilitats assumides per cadascuna de les entitats solidàries.

4. QUANTITATS DE LES SUBVENCIONS
4.1. L’import total de subvencions a projectes serà el que s’aprovi anualment als pressupostos
municipals, en concepte d’ajuts al desenvolupament promoguts per ONG i entitats solidàries de
Sant Quirze del Vallès. L’Ajuntament reservarà un 10% de la partida anual que es consigni per
subvencions a projectes de cooperació, per a l’atenció d’emergències de solidaritat que es puguin
produir. Si durant l’any en curs no se’n produeix cap, aquesta reserva podrà ser distribuïda i
ampliar-se les subvencions atorgades, d’acord amb els criteris i procediments previstos en
aquestes bases per als atorgaments.
Així mateix, l’ajuntament reservarà el 2,5 % de la partida anual que es consigni per subvencions a
projectes de cooperació, a activitats de sensibilització local.
4.2. Quanties mínimes i màximes de les subvencions. Les subvencions concedides per
l’Ajuntament no superaran el 90 % del cost del projecte. L’entitat sol·licitant haurà d’aportar com a
mínim un 10% del cost total amb fons propis o finançament de tercers. En aquest darrer cas,
caldrà identificar-ne la procedència.
Quan la subvenció superi el 50% del cost del projecte, els serveis tècnics municipals hauran de
justificar la raó a l’expedient.
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5. CONDICIONS BÀSIQUES DELS PROJECTES
Per tal que els projectes siguin considerats i avaluats hauran de complir les següents condicions:
5.1 Hauran de ser econòmicament viables.
5.2 Hauran de ser socialment viables, responent a les necessitats de les poblacions beneficiàries, i
ser compatibles amb els objectius de desenvolupament del territori on es realitzin. Els destinataris
hauran de tenir capacitació organitzativa i tècnica perquè es pugui afavorir la seva continuïtat en
acabar el suport extern.
5.3 Tots els projectes hauran de preveure accions destinades a informar als ciutadans i
ciutadanes de Sant Quirze del Vallès i fomentar els valors de la solidaritat i la cooperació. En la
informació faran constar que el projecte ha estat subvencionat per l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.
5.4 Garantiran una participació activa de ciutadans i/o ciutadanes de Sant Quirze del Vallès en la
preparació, formulació, seguiment i justificació del projecte presentat. La relació de les persones
responsables del projecte constarà al formulari de sol·licitud.
5.5 S’haurà d’informar de la puntuació obtinguda en la justificació del projecte anterior o
experiència en projectes.
5.6 Hauran de comptar amb una participació econòmica de l’entitat promotora no inferior al 10%
del cost, ja sigui amb recursos propis o amb finançament de tercers.
5.7 Hauran de comptar amb una contrapart local on es pugui dur a terme el projecte (ONG,
institució, fundació... sense afany de lucre) perfectament identificada al formulari de sol·licitud i
accessible (per adreça electrònica o de correu, telèfon o fax).

6. PRIORITATS DELS PROJECTES
6.1 Geogràfiques
•

•

Els projectes dirigits al desenvolupament humà i ajut humanitari de les àrees
geogràfiques del Magrib, l'Amèrica Llatina i l'Àfrica subsahariana i altres països amb
els quals Sant Quirze del Vallès ha tingut o té especials relacions de caràcter històric
social, econòmic.
Els projectes destinats a ciutats o escoles amb les quals el poble de Sant Quirze té
establerts agermanaments o projectes de treball continuat i/o on els ciutadans de Sant
Quirze hi participen (camps de treball), tindran un suplement en la puntuació.

6.2 Sectorials
•
•

Els projectes de formació i enfortiment de les capacitats per elaborar plans de
desenvolupament integral de la comunitat i/o per millorar la governació i la participació
ciutadana.
Els projectes de suport a l’economia social que impulsin el desenvolupament rural integrat
o desenvolupament d’un sector productiu, la millora de capacitats productives, la promoció
de l’ocupació i de drets laborals, la creació de cooperatives de treballadors i/o camperols,
la creació d’unitats productives integrades en xarxes de comerç just i en general, aquells
que tendeixin al foment de la redistribució de la riquesa.
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•

•
•
•
•

Els projectes educatius entorn a l’alfabetització, la capacitació i formació professional, la
millora de les condicions educatives (escoles, biblioteques, etc), l’atenció i educació
d’infants en situació de risc d’exclusió social (orfes, infants amb discapacitats, víctimes de
violència domèstica, etc.)
Els projectes sanitaris entorn a l’atenció bàsica de salut, l’educació sòcio-sanitària, la
millora de les condicions sanitàries (centres mèdics, hospitals, etc.), la salut reproductiva
de les dones o a la lluita contra pandèmies.
Els projectes medi ambientals entorn a la gestió del cicle de l’aigua, el sanejament,
l’educació ambiental.
Els projectes adreçats al desenvolupament , formació i apoderament de les dones com a
agents de transformació social.
La construcció de la pau, l’educació en els drets humans, la governança democràtica i
l’enfortiment de l’autonomia local i el teixit social.

6.3 Dels beneficiaris.
•
•

L’adequació dels objectius del projecte a la realitat cultural, forma d’organització social
dels beneficiaris així com l’impuls a la democràcia participativa i la implicació local.
Els projectes que tinguin com a destinataris els sectors mes vulnerables de la població:
infants, dones, vells, persones amb discapacitats o malalties cròniques, comunitats
indígenes, sectors de població en situació d’extrema pobresa, refugiats, desplaçats o
retornats i víctimes de guerra o de catàstrofes naturals.

6.4 Es consideraran prioritaris aquells projectes que tinguin una continuïtat amb projectes d’anys
anteriors, els que impliquin diverses ONG del municipi o que s’insereixin dins un programa
més ampli de cooperació al desenvolupament de la zona receptora.

7. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
7.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es crearà una comissió tècnica
formada per tres treballadors/es de l’Ajuntament, que estudiarà els diversos projectes i presentarà
una proposta tècnica de projectes admesos i exclosos, d’acord amb aquestes Bases, adreçada a
la Mesa de Solidaritat i Cooperació.
7.2 D’acord amb aquesta proposta, la comissió tècnica resoldrà els projectes admesos i exclosos i
n’avaluarà els admesos, seguint els criteris d’avaluació d’aquestes bases. Aquells projectes que
obtinguin menys dels punts indicats a algun dels apartats, no seran finançats.
7.3 Durant el procés de valoració es podrà sol·licitar, si escau, el concurs dels tècnics d’altres
institucions.
7.4 La comissió elaborarà una proposta de distribució i assignació de recursos, adreçada a la
Mesa de Solidaritat i Cooperació, que elevarà a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, per a la seva aprovació.
7.5 L’Ajuntament de Sant Quirze notificarà per certificació a les entitats promotores l’acord adoptat
per Junta de Govern Local.
7.6 Els projectes exclosos de la convocatòria podran ser retirats per part de les entitats
corresponents, a partir de tres mesos posteriors al termini de presentació de la sol·licitud.
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8. CRITERIS D’AVALUACIÓ
8.1 Els projectes s’avaluaran d’acord amb un barem de punts amb els criteris següents:
•

ENTITAT EN RELACIÓ A L’ÀMBIT LOCAL 24 (MÍNIM 10)

CONCEPTE

a. Participació d’altres entitats en
el projecte

b. Participació activa a la Mesa
Solidària, formació, activitats
de difusió i informació fetes o
previstes a Sant Quirze.
c. Valoració dels objectius
assolits en projectes i
campanyes de sensibilització
en matèria de cooperació al
desenvolupament

•

PUNTUACIÓ
Altres ONG del municipi

3

Altres ONG
Col·laboració d’altres entitats del municipi
100% d’assistència a les reunions de Mesa i
grups de treball

2
1

80% d’assistència a cursos i accions
formatives
Activitats de difusió a Sant Quirze (4 mínim)

3

Es valora si s’han obtingut els objectius
esperats, en funció de la previsió inicial i de
l’avaluació posterior.

5
5

ENTITAT EN RELACIÓ AL PROJECTE 20 (MÍNIM 9)

CONCEPTE

a. Experiència de l’entitat en
projectes de
desenvolupament a la zona.

b. Incidència directa de l’entitat
en el projecte

c.

5

Valoració de la contrapart

PUNTUACIÓ
Experiència de 10 o més anys

4

Experiència d’entre 5 i 9 anys
Experiència d’entre 1 i 4 anys

3
1

Participació a 50% amb la contrapart en
l’elaboració, seguiment, execució i avaluació del
projecte

6

Participació en el projecte fet per una altra ONG
del nord

3

Activitat continuada a la zona i experiència
acumulada

2

Prestigi local, arrelament al territori

2

Nivell de democràcia interna (organització)

2
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d. Nivell d’autofinançament. Capacitat de captació de recursos aliens als ajuts
públics.
•

PROJECTE EN RELACIÓ A LES PRIORITATS 14 (MÍNIM 6)

CONCEPTE

PUNTUACIÓ
Projectes de desenvolupament
d’enfortiment de l’autonomia local

a. Grau d’integralitat o
intersectorialitat del projecte

b. Valoració dels projectes amb
incidència en les zones
prioritàries

c.

Grau d’incidència en els
sectors mes desfavorits de la
població de la comunitat
beneficiària

integral

i

3

Projectes de suport a l’economia social,
educatius, sanitaris i medi ambientals

2

Projectes productius i de construcció o
reconstrucció, material

1

Projectes desenvolupats a Nepal, India,
Palestina, Cuba, El Salvador, Perú, Bolívia,
Senegal, Etiòpia, Ruanda i Burkina Faso

3

Altres països

1

Els beneficiaris directes formen part d’un
sector desafavorit de la població

2

S’inclou al projecte el nombre i la definició del
perfil dels beneficiaris directes i indirectes.

2

d. Projectes ja iniciats, projectes destinats a ciutats o escoles amb els quals el
poble de Sant Quirze té establerts agermanaments i projectes de treball
continuat on els ciutadans de Sant Quirze hi participen (camps de treball)
e. Valoració dels projectes enfocats a l’apoderament de les dones

•

4

2
2

PROJECTE EN RELACIÓ A LA QUALITAT TÈCNICA 42 (MÍNIM 20)

PUNTUAC
IÓ

CONCEPTE
Grau d’integració i de participació
beneficiaris en el disseny del projecte

a. Rellevància del projecte

b. Qualitat del disseny

dels

2

Grau d’integració del projecte a altres
programes o projectes complementaris de la
zona

2

Grau de compromís del govern local i de la
contrapart amb el projecte.

2

Grau de definició d’objectius

2

Descripció dels resultats esperats

2

Activitats
de
formació
i
capacitació
necessàries per desenvolupar el projecte

2

Temporització
del
projecte
(calendari
d’actuacions, coordinació i organització)

2
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Valoració del pressupost i de les finalitats dels
recursos econòmics sol·licitats a l’ajuntament
c.

Implementació del projecte

d. Viabilitat del projecte

Aportacions econòmiques i tècniques de cada
una de les parts
Valoració de l’existència de mecanismes per a
fer l’execució, el seguiment i l’avaluació del
Objectius precisos i realistes; adequació dels
objectius a la realitat cultural i a les formes
d’organització social dels beneficiaris
Projectes que respectin el medi natural, la
cultura de la comunitat beneficiària i amb
caràcter de permanència i estabilitat
Racionalitat econòmica i capacitat de
finançament
Calendari realista
Adaptació del projecte a la capacitat
administrativa i tècnica dels beneficiaris
Garantia de suport de la comunitat receptora
Sistema de manteniment i recolzament
adequat
Capacitat d’autogestió un cop acabada l’ajuda
exterior.

2
2
2

2

2
2
2
2
2
2
2

Impacte previsible (resultats buscats i no
buscats pel projecte) en el desenvolupament
social, cultural, econòmic i medi ambiental del
projecte per a la comunitat receptora i el seu
entorn

2

Coherència i complementarietat amb altres
iniciatives de desenvolupament local

2

Grau de participació local i valoració de
l’estratègia d’empoderament

2

e. Impacte potencial

8.2. En relació als ajuts per emergències:
Les entitats que han presentat projectes pel desenvolupament també podran presentar un projecte
d’emergències.
Si es presenta més d’una proposta per emergències només es rebrà el total de diners previstos
per emergència i any i s’haurà de tenir en compte l’article 8.1 d’aquestes bases.
Es prioritzarà els projectes següents:
•
•
•
•
•

Catàstrofes de zones on s’estigui treballant.
Projectes de ciutats agermanades.
Projectes ja iniciats i sense tancar.
Projectes realitzats directament per una ONG del municipi.
Altres zones que faci referència les bases en el punt 8.1 b. en relació al projecte.
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9. PROCEDIMENT D’ATORGAMENT, PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ
SUBVENCIONS 2012
9.1 L’atorgament o denegació de les subvencions es resoldrà per acord motivat de l’òrgan
competent, d’acord amb l’acta de la Mesa de Solidaritat, la proposta del servei gestor i l’informe
previ de la Intervenció general municipal.
La concessió o denegació de les subvencions es notificarà expressament a cada entitat en un
termini màxim d’un mes des de la seva aprovació per l’òrgan competent de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
9.2. En el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de rebre la notificació de l’acord
d’atorgament, les entitats beneficiàries d’ajuts, hauran de presentar davant del registre general de
l’Ajuntament, l’escrit d’acceptació de la subvenció atorgada, segons model oficial (ANNEX 2).
Juntament amb la presentació d’aquest escrit, hauran de presentar la justificació documental de
disposar del 10% de l'import total del projecte, en recursos propis o provinents de tercers.
9.3 El pagament de la subvenció a l’entitat sol·licitant es realitzarà en els dos mesos posteriors a
l’acord d’assignació d’ajuts, mitjançant transferència bancària, tenint en compte les disponibilitats
de la Tresoreria i el Pla de disposició de Fons de l’ Ajuntament.
9.4 A partir de la transferència feta per l’Ajuntament a l’entitat receptora, caldrà presentar
trimestralment a la Regidoria de Solidaritat i Cooperació un breu informe del seu progrés i estat
d’execució.
9.5 La justificació final de l'ajut haurà de realitzar-se com a màxim dos mesos després de la
finalització del projecte, presentant la documentació adient, segons el formulari oficial (ANNEX 3)
de justificació, en el registre general, a l’OAC de l'Ajuntament. Aquesta memòria inclourà els
resultats obtinguts, el balanç econòmic amb la justificació de les despeses, material gràfic
documental (fotografies i vídeos) del projecte i l'informe d’un tercer avaluador (Ajuntament,
ambaixada o consolat d'Espanya a la zona, agència de cooperació, ONG acreditada,....) que
acrediti la seva realització.
9.6 Si la documentació presentada no compleix els requisits mínims establerts, la Regidoria de
Solidaritat i Cooperació ho notificarà a l’entitat, la qual en un termini d'un mes haurà d’esmenar-ho.
Si aquesta esmena no es produís, es procediria a la revocació de l'ajut, i el retorn dels diners
anticipats, fet que impediria, a més, la concessió de noves subvencions a la següent convocatòria.
9.7 L’entitat promotora haurà de comunicar qualsevol canvi que afecti la realització del projecte. Si
aquest canvi és substancial podrà comportar l’anul·lació de la subvenció.
SUBVENCIONS 2011
9.8 Atès que l’Ajuntament ha efectuat el pagament de la subvenció per projectes de cooperació del
2011 durant el mes de febrer de 2012, s’estableix el 28 de febrer de 2013 com a termini màxim per
presentar la justificació final.
9.9 Aquelles entitats que no justifiquin la subvenció de 2011 dins el termini establert, no podran
rebre cap subvenció per a projectes de cooperació durant l’any 2013.

10. PROCEDIMENT I CONDICIONS PER A CURSAR SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ PER A
ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ
Les entitats de la Mesa de Solidaritat i Cooperació, que realitzen activitats de sensibilització
desenvolupades al poble de Sant Quirze del Vallès per promoure la cultura de la pau, la solidaritat
i la cooperació, poden sol·licitar una subvenció destinada a aquest fi (que suposa el 2,5% de la
partida de subvenció a projectes de cooperació).
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Els terminis i el procediment per a cursar les sol·licituds de subvenció per a activitats de
sensibilització seran els mateixos que figuren als articles 3.1, 3.2 i 3.3 d’aquestes Bases, amb
excepció del model de sol·licitud a presentar, que es correspondrà a l’annex C.
A l’annex C caldrà detallar la previsió de les activitats de sensibilització per a l’any 2012
susceptibles a rebre la subvenció, els objectius generals i específics esperats i la previsió
d’ingressos i despeses per a cada activitat.
Juntament amb la sol·licitud, caldrà aportar la següent documentació:
•
•

Memòria documental de les activitats desenvolupades al municipi de Sant Quirze l’any
anterior, que inclogui una valoració dels objectius assolits.
Memòria econòmica de l’exercici anterior, que inclogui un estat comptable i el balanç
d’ingressos i despeses, amb indicació de les fonts de finançament de l’entitat.

Quedaran excloses de la convocatòria aquelles sol·licituds d’entitats que no hagin desenvolupat
activitats d’aquest tipus durant l’ any anterior.
El procediment de selecció, atorgament i pagament serà el mateix que figura als apartats 7 i 9
d’aquestes Bases.
Els criteris de valoració es ponderaran en el conjunt de les activitats i en el marc de les previsions
pressupostàries de l’exercici, a objecte de garantir una millor redistribució dels recursos amb el
següent barem:
• Per formar part de la mesa de solidaritat i assistir a les reunions: 3 punts
• Per promocionar activitats solidàries dins del municipi: fins a 3 punts. ( 1 punt per
activitat)
• Per participar/col·laborar a les activitats solidàries que programi o en les que col·labori
l’ajuntament: fins a 5 punts. ( 0,5 punts per activitat)

Com a condicions bàsiques, totes les activitats subvencionades han de complir amb el que es
detalla a continuació:
• Hauran de comptar amb una participació econòmica de l’entitat promotora no inferior al 10%
de la subvenció sol·licitada, ja sigui amb recursos propis o amb finançament de tercers
• Hauran de fer difusió de les activitats i fer constar en totes les publicacions o materials de
difusió l’anagrama de l’ Ajuntament.

11. CONDICIONS FINALS
Entre altres obligacions derivades d’aquestes bases i de la legislació general d’aplicació, les
entitats promotores tenen expressament les següents:
a. Sempre que es requereixi, l’entitat concessionària facilitarà l’accés a la informació que
l'Ajuntament consideri necessària per a la comprovació de l’efectivitat de l’ajut.
b. Els projectes hauran de fer constar en totes les publicacions o materials de difusió
l’anagrama de l’ Ajuntament.
c. Totes les entitats que hagin rebut subvenció municipal es comprometen a aportar imatges
per a il·lustrar la difusió pública de la destinació dels projectes.
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d. Amb la presentació de la sol·licitud s’entendrà implícita l’acceptació total d’aquestes bases,
per la qual cosa l'incompliment d’algun dels seus punts podrà considerar-se com a causa
de no admissió o de revocació de l’ajut concedit.”

Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització de despesa, per import de
70.398,88 €, amb càrrec a la partida1300.2311.4800000 del pressupost vigent.
Tercer.- Publicar les Bases particulars reguladores de la concessió d’ajuts a projectes de
cooperació al desenvolupament promoguts per les ONG i entitats solidàries de Sant
Quirze del Vallès, per l’any 2012, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per un període de
20 dies hàbils i a la pàgina web municipal, a l’efecte d’inici del procés de convocatòria.

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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