D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les indicacions de
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta de
Govern Local publicades no incorporen dades de caràcter personal identificades o
identificables. No obstant això, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a través dels tràmits relacionats www.santquirzevalles.cat

ACTA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:
Aixecament:

2012000009
Ordinària
17 d'abril de 2012
12:05
12:45

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Antoni Rebolleda Calendario
Jaume Cols Petit
Josep Antoni Delgado Rivera

CIU
PSC-PM
PP
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Jordi Vidal Perez
Edelmiro Balboa Blanco

CIU
CIU

PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu. Els assumptes sobrevinguts s’han inclòs a l’ordre del dia
també per acord unànime dels membres presents.

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 4 d’abril de 2012.
2. Acatament sentencia recurs contenciós dades protegides, promogut per dades
protegides
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acatar la sentència dictada en data 16 de febrer de 2012, per part del Jutjat
contenciós administratiu 13 de Barcelona, que a la seva part dispositiva desestima el
recurs número dades protegides interposat per dades protegides, contra el decret
d’Alcaldia número 2010000892, de 4 de maig de 2010. Aquest decret desestimava el
recurs de reposició interposat per l’actora contra la resolució d’Alcaldia
número 2010000396, d’11 de març de 2010, relatiu al canvi d’adscripció de la
funcionària municipal Sra. dades protegides. No fa expressa imposició de costes
processals.
Segon.- El compliment de la sentència indicada correspon a la regidora delegada de la
Subàrea de Serveis Interns.

3. Modificació de la llicència d'Obra Major. Expedient núm. 139/09 per la
construcció d'un 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
14 de desembre de 2009, va atorgar la llicència d’obres majors a dades protegides
per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat al dades protegides,
número dades protegides, d’aquest municipi.
2. En data 6 d’octubre de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès la modificació de la llicència urbanística expedient número 139/09
( N.RGE. 202011015152) per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat,
emplaçat a dades protegides, dades protegides , d’aquest municipi.
3. En data 2 de novembre de 2011 es va realitzar un requeriment d’esmena de
deficiències d’acord amb l’informe de l’arquitecte tècnic de data 19 d’octubre de 2011.
4. Mitjançant escrits de data 2 de març i 26 de març de 2012, la senyora dades
protegides, ha presentat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (N. RGE.
2012004221) la documentació requerida.
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5. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 28 de març de 2012
del qual es desprèn que la modificació projecte s’ajusta a la normativa urbanística i
tècnica d’aplicació.
6. Considerant l’informe jurídic de data 2 d’abril 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.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la modificació de la llicència d’obres majors OMA2009/000028 (Exp.
139/09) a dades protegides per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat a
dades protegides, d’aquest municipi, d’acord amb la documentació presentada i 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.
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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

201227489 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

982,80

201227490 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74

Cinquè .- Notificar el present acord als interessats.

4. Signatura del conveni de cooperació educativa amb la Fundació Empresa i
Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2012
ANTECEDENTS DE FET
Un curs més la Universitat Autònoma de Barcelona proposa aquest Ajuntament la
signatura del conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques
formatives del funcionament de les Administracions Municipals, dins del Conveni marc
subscrit entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.
Els resultats d’aquesta cooperació els anys precedents en general han estat satisfactoris,
tal com s’ha acreditat a les avaluacions corresponents. Els estudiants col·laboren en
tasques de diversa complexitat pròpies de Serveis Econòmics, el que a banda de la feina
realitzada els comporta una formació en el sector públic.
Vist l’informe de la Intervenció municipal.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb allò establert als articles 303 i següents del Decret 179//1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals.
Vist que la dotació de la partida 2000 9310 4890000 “Conveni U.A.B. Universitat Empresa” del Pressupost de 2012 és de 8.388,00 €.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar i subscriure el conveni de cooperació educativa amb la Fundació
Empresa i Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona, per a la realització de les
pràctiques formatives per part d’alumnes del segon cicle de les Llicenciatures en
Administració i Direcció d’Empreses i Economia de l’esmentada Universitat al
Departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en els
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períodes que van del 3 de gener al 30 d’abril i de l’1 de setembre al 30 de desembre de
2012.
Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització i disposició de la despesa, de
8.388,00 euros, amb càrrec a la partida 4100 9310 4890000 “Conveni U.A.B. Universitat Empresa” del Pressupost de 2012.

5. Bases i condicions de participació a la XII Mostra Gastronòmica de Sant Quirze
del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
1. Els dies 7,8 i 9 de juny de 2012 es preveu la celebració de la XII Mostra Gastronòmica
a Sant Quirze del Vallès, i per aquest motiu són necessàries unes bases que recullin el
procediment de participació, gestió i organització, així com els preus públics de la Mostra.
2. De la reunió amb els establiments de restauració del municipi, interessats en participar
en la mostra, es van recollir un seguit d’indicacions i juntament amb les necessitats
d’organització i gestió de l’esdeveniment, s’han redactat les Bases i condicions de
participació a la XII Mostra Gastronòmica de Sant Quirze del Vallès.
3. Vist l’informe tècnic de l’Àrea d’Economia i Serveis Interns

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar les Bases i condicions de participació a la XII Mostra Gastronòmica
que s’adjunten a l’expedient.
Segon .- Aprovar la reserva de crèdit per import de 21.000,00 euros, en concepte de
despeses per a la organització de la Mostra Gastronòmica, amb càrrec a la partida
pressupostària 2300/4300/2260900.
Tercer .- Comunicar aquest acord als serveis Econòmics d’aquest ajuntament i als
establiments participants a la Mostra.

6. Assumptes sobrevinguts

6.1.

Proposta d'aprovació del Pla municipal de Sensibilització, per l'any 2012
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ANTECEDENTS DE FET
1. La Mesa de Solidaritat i Cooperació és un òrgan de participació i de consulta, adscrit
orgànicament a la Regidoria de Solidaritat i Cooperació, que té, entre d’altres funcions, la
d’elaborar un programa anual d’activitats de sensibilització per promoure i divulgar els
valors de la solidaritat, la tolerància i la diversitat cultural.
2. D’acord amb les funcions de la Mesa, establertes al Reglament d’organització i
funcionament de la Mesa de Solidaritat i Cooperació, s’ha procedit a la instrucció de
l’expedient per a l’aprovació del Pla municipal de Sensibilització per a l’any 2012.
3. Vist l’informe tècnic emès pel Cap de l’Àrea de Serveis Personals, de data 13 d’abril.

FONAMENTS DE DRET
-

Reglament d’organització i funcionament de la Mesa de Solidaritat i Cooperació de
Sant Quirze del Vallès, gener 2012.
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.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el següent Pla municipal de Sensibilització per al 2012:
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PLA DE SENSIBILITZACIÓ SQV-2012
DATA/HORA

ACTIVITAT

LLOC

1 al 31 de gener
Dilluns a dimecres, de 15 a 21h
Dijous i divendres, de 9 a 21h

Exposició: “Acció Solidària Vallès al Senegal”
A càrrec d’Acció Solidària Vallès

Centre Cívic Torre Julià

27 de gener, 18h

Projecció film “Kirikú”
A càrrec d’Acció Solidària Vallès

Centre Cívic Torre Julià

15 de març, 19:30h

Xerrada: “Educació per a discapacitats al Nepal”, amb Sati Sansar
A càrrec de l’Ateneu del Món

Centre Cívic Can Feliu

21 de març, 19:30h

Xerrada HWC Palestina
A càrrec de l’Ateneu del Món

Centre Cívic Can Feliu

1 al 30 d’abril, 9 a 21h

Exposició: “Acció Solidària Vallès al Senegal”
A càrrec d’Acció Solidària Vallès

Centre Cívic Can Feliu

13 d’abril, 18h

Projecció film “Kirikú”
A càrrec d’Acció Solidària Vallès

Centre Cívic Can Feliu

18 d’abril, 19:30h

Xerrada sobre l’Índia
A càrrec de Fundació Benèfica Quetzal

Centre Cívic Can Feliu

27 d’abril, 21h

Sopar benèfic
A càrrec de Sant Quirze pels Infants

Restaurant Can Ferran

6 de maig, 10 a 18h

Festa Africana
A càrrec d’Acció Solidària Vallès

Parc de les Morisques
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16 de maig, 18h

Conferència: “Educant en valors”
A càrrec de Nuevos Pasos España

Biblioteca

16 al 31 de maig
Dilluns a dimecres, de 15 a 21h
Dijous i divendres, de 9 a 21h

Exposició “Cafè Just i Comerç Just”
A càrrec d’Alternativa3

Centre Cívic Torre Julià

27 de maig, 11 a 18h

Festa del Comerç Just
Presentació del Pla de Sensibilització
A càrrec de la Mesa de Cooperació, Setem, Fets,
Intermón Oxfam, Alternativa3, Xarxa de Consum Solidari

Parc de les Morisques

31 de maig, 18:30h

Xerrada Opcions
A càrrec d’Acció Solidària Vallès

Biblioteca

1 de juny, 18h

Botifarrada solidària
A càrrec de Fundació Benèfica Quetzal

Parc de les Morisques

1 a 30 de juny, 9 a 21h

Exposició de fotos de l’Índia, Fundació Vicente Ferrer
A càrrec de l’Ateneu del Món

Centre Cívic Can Feliu

19 de juny, 19:30h

Xerrada: “L’educació a l’Índia i els projectes de
la Fundació Vicente Ferrer”
A càrrec de l’Ateneu del Món

Centre Cívic Can Feliu

Per confirmar, matí

Xerrada-taller “Camp de Solidaritat per Joves”
A càrrec de Nuevos Pasos España

Institut de Sant Quirze

7 de juliol, 20h

Festa Cubana
A càrrec de l’Ateneu del Món

Exteriors Centre Cívic
Can Feliu

20 de setembre, 18h

Taller: “La solidaritat a l’abast de tothom”
A càrrec de Nuevos Pasos España

Casal d’avis
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27 de setembre, 19h

Xerrada: “Què, com i quan del projecte Yagma”
A càrrec d’Asociación de Cooperación y Ayuda

Centre Cívic Can Feliu

1 al 31 d’octubre
Dilluns a dimecres, de 15 a 21h
Dijous i divendres, de 9 a 21h

Exposició de fotos de l’Índia, Fundació Vicente Ferrer
A càrrec de l’Ateneu del Món

Centre Cívic Torre Julià

6 i 7 d’octubre

Participació a la Mostra de Comerç
A càrrec de la Mesa de Cooperació, Regidoria
de Comerç i Associació de Comerciants

Parc de les Morisques

16 d’octubre, 19:30h

Xerrada: “L’educació a l’Índia i els projectes de
la Fundació Vicente Ferrer”
A càrrec de l’Ateneu del Món

Centre Cívic Torre Julià

19 d’octubre, 19h

Cinefòrum: “Generación Robada”
A càrrec de Nuevos Pasos España

Centre Cívic Can Feliu

25 d’octubre, 19h

Xerrada sobre els projectes de l’entitat
A càrrec d’Asociación de Cooperación y Ayuda

Centre Cívic Can Feliu

15 al 21 de novembre

Setmana Solidària
A càrrec de Mesa de Cooperació

Diversos espais del
municipi

23 de novembre, 18h

Lectura del conte "Lira la moneda perdida", L’hora del Conte
A càrrec de Nuevos Pasos España

Biblioteca

15 de desembre, 21:30h

Concert de Nadal
A càrrec de l’Ateneu del Món

La Patronal
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Segon.- Publicar el Pla municipal de Sensibilització, per l’any 2012, al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, per un període de 20 dies hàbils, a la pàgina web municipal i al Butlletí
municipal Informem.

6.2.
Acatar interlocutòria Jutjat dades protegides de mesura cautelar en
dades protegides, promogut per dades protegides
contenciós
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Acatar la interlocutòria adoptada pel Jutjat Contenciós Administratiu dades
protegides de Barcelona en data dades protegides, en la peça separada de mesures
cautelars del recurs contenciós administratiu núm. dades protegides, interposat per
dades protegides contra el decret dades protegides, de
dades protegides que
desestimava el recurs de reposició interposat per l’actor contra la resolució dades
protegides, de dades protegides. Aquesta resolució informava favorablement la
continuació del procediment de disciplina urbanística núm. dades protegides,
declarava il·legals les obres de l’avinguda dades protegides número dades
protegides, descrites a l’expedient i requeria al seu propietari per tal que restaurés la
realitat física alterada.
La resolució del Jutjat de dades protegides, que ara s’acata, estima la mesura
cautelar demanada per la part actora de suspensió de l’executivitat del decret
número dades protegides, de dades protegides que declarava la continuació de la
tramitació de l’expedient de referència i imposava una primera multa coercitiva a
l’infractor.
Segon. El compliment de la resolució que s’acata correspon al Cinquè Tinent d’alcalde
delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge.
Tercer. Notificar la present resolució al Jutjat contenciós administratiu número 12 de
Barcelona, a l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge i a la Subàrea d’Hisenda.

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.

ADNSQ-03a
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