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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu. Els assumptes sobrevinguts s’han inclòs a l’ordre del dia
també per acord unànime dels membres presents.

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 22 de novembre de
2016.

2. Acceptar subvenció per la diferència distribució econòmica Transport Adaptat
2015
ANTECEDENTS DE FET
El Contracte Programa 2012/2015 per a la coordinació i la col·laboració entre el
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, en
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat, subscrit el 12 de juny de 2012.
El Consell Comarcal va fer la distribució econòmica de la subvenció del contracte
programa 2015 del servei de transport adaptat, aprovant el pagament als municipis per
resolució de Gerència 383/205 del 16 de desembre 2015, i la va comunicar als
ajuntaments de la comarca mitjançant la plataforma electrònica EACAT segons consta
acreditat a l’expedient.
En el segon punt d’aquesta resolució es requereix als municipis, justificar la diferència de
la despesa per l’import de la subvenció rebuda en concepte de transport adaptat.
Entregada la segona justificació amb la despesa anual per part dels municipis, la
diferència queda justificada en el cas del municipi de Sant Quirze del Vallès per un import
de 4.862,77 euros.

FONAMENTS DE DRET
Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
Contracte Programa 2012-2015 per a la coordinació, cooperació i col·laboració en
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar la subvenció de la diferència entre l’import total justificat i l’import total
atorgat del servei de Transport Adaptat 2015, que li correspon al municipi de Sant Quirze
del Vallès de 4.862,77 €.
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Segon.- Demanar la incorporació d’ aquesta subvenció a la partida 2000/2310/4800002
de Subvenció Transport Adaptat.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

3. Conveni de col·laboració Projecte Simbiosi Industrial entre els Ajuntaments de
Sant Quirze del Vallès, Sabadell i Barberà del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
I.

Que és voluntat dels tres Ajuntaments col·laborar en el desenvolupament de diferents
activitats en l’àmbit territorial de Barberà del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès,
i concretament es tracta de dur a terme el programa “TERRITORIS EN SIMBIOSI:
PAE’S BARBERÀ DEL VALLÈS, SABADELL I SANT QUIRZE DEL VALLÈS”.

II.

Que amb aquesta finalitat i dins el marc de la convocatòria del Catàleg de serveis de
l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” aprovada per la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 17 de desembre de 2015, el seu
règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 664/, els
Ajuntaments de Barberà del Vallès, de Sabadell i Sant Quirze del Vallès, van
presentar sol·licitud en la modalitat d’execució conjunta, actuant com ens sol.licitant
(gestor i executor) l’ajuntament de Barberà del Vallès i con ens executor l’ajuntament
de Sabadell i Sant Quirze del Vallès.

III.

Que els ens participants compten amb experiència en el desenvolupament d’activitats
en diferents àmbits territorials, en el transcurs dels quals han dissenyat i executat
programes de dinamització dels polígons industrials. Per a la realització d'aquestes
activitats disposen de metodologia, instruments i recursos propis i tenen la voluntat
d’aplicar, col·laborar i compartir aquesta metodologia en l’àmbit de la dinamització de
polígons industrials.

IV.

Que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, adoptat en sessió
de data 28 d’abril de 2016, es va aprovar la concessió de l’ajut econòmic sol·licitat, en
el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”, en els termes següents:
PROGRAMA: Politiques del teixit productiu
RECURS: Poligons d’activitat econòmica (PAE)
ACTUACIÓ: “TERRITORIS EN SIMBIOSI: PAE’S BARBERÀ DEL VALLÈS,
SABADELL I SANT QUIRZE DEL VALLÈS”.
COST TOTAL: 84.093,75 euros
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IMPORT CONCEDIT: 50.456,25 euros
CENTRE GESTOR: Servei del teixit productiu
SOL.LICITUD PMT: 1640006953
CODI XGL: 16Y221538
PERIODE D'EXECUCIÓ: Entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016.

V.

Que d'acord amb la sol.licitud presentada pel projecte ““TERRITORIS EN
SIMBIOSI: PAE’S BARBERÀ DEL VALLÈS, SABADELL I SANT QUIRZE DEL
VALLÈS””, i conforme al contingut de la resolució de concessió d'ajut de la
Diputació de Barcelona abans esmentada, les parts de mutu acord volem establir
un conveni pel desenvolupament del projecte regulant i definint els drets i
obligacions de les parts, així com les responsabilitats de cadascuna d’elles en
relació a l’execució del citat projecte.

VI.

És per aquesta raó que les parts, de mutu acord i amb facultats suficients dels
seus representants, acorden firmar un conveni de col·laboració que reguli tota
l’actuació del projecte

FONAMENTS DE DRET
Llei 39/2015 d’1 Octubre, de procediment administratiu comú d eles adminstracions
públiques.
Llei 40/2015 d’ 1 d’octubre de règim jurídic del sector públic
DISPOSICIÓ
S’adopta el següent acord:
Primer._ Aprovar el Conveni de cooperació entre els Ajuntaments de Barberà del Vallès i
Sabadell i Sant Quirze del Vallès per a l’execució conjunta del programa “TERRITORIS
EN SIMBIOSI: PAE’S BARBERÀ DEL VALLÈS, SABADELL I SANT QUIRZE DEL
VALLÈS”.
A Sant Quirze del Vallès el dia 13 de desembre de 2016
REUNITS

D’una part la Sra. Sílvia Fuster Alay, alcaldessa de Barberà del Vallès i actuant en nom i
representació de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, NIF P0825200I i seu a Avinguda
Generalitat 70 (08210) Barberà del Vallès. Assistit pel Secretari de l’Ajuntament de
Barberà del Vallès , José Antonio Martínez Martínez
I d’una altra el Sr. Eduard Navarro Garcia, regidor de Treball i empresa de l’Ajuntament
de Sabadell, i actuant en nom i representació de l’Ajuntament de Sabadell, NIF
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P0818600I i seu a la Plaça Sant Roc, s/núm. (08201) Sabadell. Assistit pel Secretari de
l’Ajuntament de Sabadell, David Cabezuelo Valencia.
I d’una altra el Àlex Brossa Enrique, regidor de Desenvolupament Econòmic i Local , i
actuant en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, NIF
P0800238H i seu a Plaça de la Vila, 1 08192 Sant Quirze del Vallès. Assistit per la
Secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Helena Muñoz Amorós

MANIFESTEN

VII.

Que és voluntat dels tres Ajuntaments col·laborar en el desenvolupament de diferents
activitats en l’àmbit territorial de Barberà del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès,
i concretament es tracta de dur a terme el programa “TERRITORIS EN SIMBIOSI:
PAE’S BARBERÀ DEL VALLÈS, SABADELL I SANT QUIRZE DEL VALLÈS”.

VIII.

Que amb aquesta finalitat i dins el marc de la convocatòria del Catàleg de serveis de
l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” aprovada per la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 17 de desembre de 2015, el seu
règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 664/, els
Ajuntaments de Barberà del Vallès, de Sabadell i Sant Quirze del Vallès, van
presentar sol·licitud en la modalitat d’execució conjunta, actuant com ens sol.licitant
(gestor i executor) l’ajuntament de Barberà del Vallès i con ens executor l’ajuntament
de Sabadell i Sant Quirze del Vallès.

IX.

Que els ens participants compten amb experiència en el desenvolupament d’activitats
en diferents àmbits territorials, en el transcurs dels quals han dissenyat i executat
programes de dinamització dels polígons industrials. Per a la realització d'aquestes
activitats disposen de metodologia, instruments i recursos propis i tenen la voluntat
d’aplicar, col·laborar i compartir aquesta metodologia en l’àmbit de la dinamització de
polígons industrials.

X.

Que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, adoptat en sessió
de data 28 d’abril de 2016, es va aprovar la concessió de l’ajut econòmic sol·licitat, en
el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”, en els termes següents:
PROGRAMA: Politiques del teixit productiu
RECURS: Poligons d’activitat econòmica (PAE)
ACTUACIÓ: “TERRITORIS EN SIMBIOSI: PAE’S BARBERÀ DEL VALLÈS,
SABADELL I SANT QUIRZE DEL VALLÈS”.
COST TOTAL: 84.093,75 euros
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IMPORT CONCEDIT: 50.456,25 euros
CENTRE GESTOR: Servei del teixit productiu
SOL.LICITUD PMT: 1640006953
CODI XGL: 16Y221538
PERIODE D'EXECUCIÓ: Entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016.

XI.

Que d'acord amb la sol.licitud presentada pel projecte ““TERRITORIS EN
SIMBIOSI: PAE’S BARBERÀ DEL VALLÈS, SABADELL I SANT QUIRZE DEL
VALLÈS””, i conforme al contingut de la resolució de concessió d'ajut de la
Diputació de Barcelona abans esmentada, les parts de mutu acord volem establir
un conveni pel desenvolupament del projecte regulant i definint els drets i
obligacions de les parts, així com les responsabilitats de cadascuna d’elles en
relació a l’execució del citat projecte.

És per aquesta raó que les parts, de mutu acord i amb facultats suficients dels seus
representants, acorden firmar el present conveni de col·laboració, amb subjeció als
següents:

PACTES

Primer.- Les entitats signants d'aquest document es comprometen a executar el projecte
“TERRITORIS EN SIMBIOSI: PAE’S BARBERÀ DEL VALLÈS, SABADELL I SANT
QUIRZE DEL VALLÈS”, en els termes, calendari i metodologia que s’estableix al pla de
treball presentat a la Diputació de Barcelona amb la sol·licitud de subvenció. Aquest pla
de treball és el que s’incorpora com a annex de la sol·licitud, formant part integrant del
mateix.
Segon.- Amb aquesta finalitat, les parts signants accepten expressament la Resolució
d’atorgament de subvenció concedida en data 28/04/2016 de la convocatòria del Catàleg
de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” aprovada per la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 28 d’abril de 2016 del Programa
“TERRITORIS EN SIMBIOSI: PAE’S BARBERÀ DEL VALLÈS, SABADELL I SANT
QUIRZE DEL VALLÈS”, així com la distribució del cost i finançament del Programa de
referència, d'acord amb el següent detall i segons es recull al document annex de
sol.licitud d'execució conjunta:
Programa

Polítiques de Teixit productiu

Recurs

Polígons d’Activitat Econòmica (PAE)

Nom de l’actuació

“TERRITORIS EN SIMBIOSI: PAE’S BARBERÀ DEL VALLÈS,
SABADELL I SANT QUIRZE DEL VALLÈS”

Import aprovat

50.456,25€

Cost total 84.093,75€

Ens sol·licitant
Ajuntament de Barberà del Vallès, amb un % d’execució del total de l’actuació: 34%, per
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mitjà de l’empresa municipal Actividades Integradas SA, constituïda com a mitjà pròpi de
l’Ajuntament.
Tasques a desenvolupar: L’Ajuntament de Barberà del Vallès com a sol·licitant, i
mitjançant Actividades Integradas SA, exercirà les tasques de coordinació i serà
l'interlocutor principal amb la Diputació de Barcelona, en relació amb aquest projecte.. El
projecte s’executarà de forma conjunta per un únic equip de treball.
Despeses previstes: Despeses personal (20.523,75 €) Contractació experts/consultoria
(4.204,00€) i Despeses indirectes (3.306,00€)
Ens executor 1
Ajuntament de Sabadell, amb un % d’execució del total de l’actuació del 33% , per mitjà
de l’empresa municipal Promoció Econòmica de Sabadell, SL, (PES, SL) constituïda
com a mitjà propi de l’Ajuntament.
Tasques a desenvolupar: L’Ajuntament de Sabadell –mitjançant PES, SL-, exercirà
tasques pròpies d’execució d’accions del projecte de forma cordinada amb l’ens
sol·licitant. El projecte s’executarà de forma conjunta per un únic equip de treball.
Despeses previstes: Despeses personal (20.520,00€) Contractació experts/consultoria
(4.204,00€) i Despeses indirectes (3.306,00€)

Nom de l’ens executor 2
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb un % d’execució del total de l’actuació del
33%.
Tasques a desenvolupar: L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès exercirà tasques
pròpies d’execució d’accions del projecte de forma cordinada amb l’ens sol·licitant. El
projecte s’executarà de forma conjunta per un únic equip de treball.
Despeses previstes: Despeses personal (20.520,00€) Contractació experts/consultoria
(4.204,00€) i Despeses indirectes (3.306,00€)
Tercer.- Les tres parts convenen que l’Ajuntament de Barberà del Vallès serà l’únic
interlocutor amb la Diputació de Barcelona en els processos derivats de seguiment,
justificació tècnica i justificació econòmica d’aquest projecte. L’Ajuntament de Sabadell i
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès , per la seva part, es comprometen a facilitar a
l’Ajuntament de Barberà del Vallès la documentació necessària amb la finalitat de
justificar tècnicament i econòmica la realització d'aquest projecte.
Quart.- Quant al cobrament de la subvenció L’Ajuntament de Barberà del Vallès, una
vegada percebi l’import per part de la Diputació de Barcelona, procedirà a transferir la
part corresponent a l’execució degudament justificada per l’Ajuntament de Sabadell i
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès al seu favor.
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Cinquè.- Les entitats sota signants acorden establir les següents accions del pla de
treball :
1.- Seguiment de les sis empreses assessorades durant el 2015 a Barberà del Vallès i
Sabadell .
2.- Prospeccions empresarials als tres municipis per seguir cercant oportunitats de
simbiosi industrial entre les empreses. Prestar assessorament tècnic especialitzat en
aquelles empreses amb potencial de desenvolupar accions simbiòtiques
3.- Programació de tallers, trobades entre les empreses del territori i altres agents per a
què es coneguin i puguin casar oferta i demanda
4.- Aprofitar eines/recursos existents per desenvolupar i dinamitzar les dades i accions
de les empreses detectades per fer accions simbiòtiques
5.- Accions formatives d’ entre les que ofereix el Recull d’activitats de la Diputació de
Barcelona per fer en els tres municipis
6.- Cercar col·laboracions per a complementar accions i coneixement en el territorio
7.- Foment de l’associacionisme, paper clau d’aquestes organitzacions en els PAE, i
accions de millora en general en cadascun dels polígons de cada municipi
Sisè.- Es constituirà una comissió de seguiment d’aquest conveni, formada de forma
paritària per representants de cadascun dels Ajuntaments signants, que es reunirà amb
caràcter ordinari cada dos mesos, i amb caràcter extraordinari les vegades que es
consideri oportú.
Entitat
Ajuntament de Barberà del Vallès

Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Representant/s
Isabel Baños Martin/Pere-Jaume Ferrer
Travesset, de l'empresa municipal AISA,
S.A.
Iolanda Repullo Sanchez/MªAngels Cos
Rivas
Sonia Bartrés

Setè.- Aquest conveni tindrà vigència fins a la finalització de l’execució del projecte a data
31 de desembre de 2016 i en qualsevol cas fins la justificació del projecte davant la
Diputació de Barcelona, previst en el termini màxim de tres mesos un cop finalitzades les
actuacions.
Vuitè.- Aquest conveni té naturalesa administrativa i té la consideració de conveni de
cooperació, essent el règim jurídic aplicable el que es deriva de les seves pròpies
clàusules i en allò que no s’hi regula s’estarà al que disposen els articles 303 a 311 del
reglament d’Obres, Activitats i Serveis aprovats pel Decret 179/1995, de 13 de juny, la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, així com la Llei 26/2010 de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya (articles 108 a 112 i
disposició addicional cinquena). Atesa la naturalesa del conveni, les parts signants se
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa en cas de litigi.
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En constància d'això anterior, se signa aquest conveni de cooperació al lloc i data
esmentats a l’encapçalament.
Segon:_ Comunicar el present acord als Ajuntaments de Sabadell i Barberà del Vallès.

4. Conveni col·laboració projecte i-Vallès Ajuntament de Sant Quirze del VallèsAjuntament de Barberà del Vallès
ANTECEDENTS DE FET

XII.

Que és voluntat dels Ajuntaments de Sant Quirze del Vallès i Barberà del Vallès de
col·laborar en el desenvolupament de diferents activitats en l’àmbit territorial d’aquests
dos municipis, concretament duent a terme el programa “Barberà i Sant Quirze 4.0:
desenvolupament de la indústria avançada i la fabricació digital” dins el projecte iVallès Innovació oberta, iniciat al 2014.

XIII.

Que amb aquesta finalitat i dins el marc de la convocatòria del Catàleg de serveis de
l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” aprovada per la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 17 de desembre de 2015, el seu
règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 664/15), els
Ajuntaments de Barberà del Vallès i de Sant Quirze del Vallès van presentar sol.licitud
en la modalitat d’execució conjunta, actuant com ens sol.licitant (gestor i executor)
l’ajuntament de Barberà del Vallès i con ens executor l’ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.

XIV.

Que els ens participants compten amb experiència en el desenvolupament d’activitats
en diferents àmbits territorials, en el transcurs dels quals han dissenyat i executat
programes innovació empresarial. Per a la realització d'aquestes activitats disposen
de metodologia, instruments i recursos propis i tenen la voluntat d’aplicar, col·laborar i
compartir aquesta metodologia en l’àmbit de la innovació empresarial.

XV.

Que per acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28
d’abril de 2016, s’aprova la concessió de l’ajut econòmic sol·licitat, en el marc del
Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, en
els termes següents:
PROGRAMA: Politiques del teixit productiu
RECURS: Projectes singulars de dinamització del teixit productiu
ACTUACIÓ: Barberà i Sant Quirze 4.0: desenvolupament de la indústria
avançada i la fabricació digital
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COST TOTAL: 68.025,00 euros
IMPORT CONCEDIT: 40.815,00 euros
CENTRE GESTOR: Servei del teixit productiu
SOL.LICITUD PMT: 1640006928
CODI XGL: 16Y221591
PERIODE D'EXECUCIÓ: Entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016.

XVI.

Que d'acord amb la sol·licitud presentada pel projecte “Barberà i Sant Quirze 4.0:
desenvolupament de la indústria avançada i la fabricació digital”, i conforme al
contingut de la resolució de concessió d'ajut de la Diputació de Barcelona abans
esmentada, les parts de mutu acord volem establir un conveni pel
desenvolupament del projecte regulant i definint els drets i obligacions de les
parts, així com les responsabilitats de cadascuna d’elles en relació a l’execució del
citat projecte.

FONAMENTS DE DRET
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques
Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

DISPOSICIÓ
S’adopta el següent acord:
Primer .- Aprovar el conveni de de cooperació entre els Ajuntaments de Barberà del
Vallès i Sant Quirzè del Vallès per a l’execució conjunta del programa “i-Vallès, innovació
oberta BDV-SQV”
Conveni de cooperació entre els Ajuntaments de Barberà del Vallès i Sant Quirzè
del Vallès per a l’execució conjunta del programa “i-Vallès, innovació oberta BDVSQV”.
A Sant Quirze del Vallès, a 13 de desembre de 2016
REUNITS

D’una part la Sra. Sílvia Fuster Alay, alcaldessa de Barberà del Vallès i actuant en nom i
representació de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, NIF P0825200I i seu a Avinguda
Generalitat 70 (08210) Barberà del Vallès. Assistit pel Secretari de l’Ajuntament de
Barberà del Vallès , José Antonio Martínez Martínez
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I d’una altra el Sr. Àlex Brossa Enrique, regidor de Desenvolupament Econòmic de Sant
Quirze del Vallès, i actuant en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, NIF P0800238H i seu a Plaça de la Vila, 1 08192 Sant Quirze del Vallès. Assistit
pel Secretari de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès , Helena Muñoz Amorós.

MANIFESTEN

XVII.

Que és voluntat d’ambdós Ajuntaments col·laborar en el desenvolupament de
diferents activitats en l’àmbit territorial de Barberà del Vallès i de Sant Quirze del
Vallès, i concretament es tracta de dur a terme el programa “Barberà i Sant Quirze
4.0: desenvolupament de la indústria avançada i la fabricació digital”.

XVIII.

Que amb aquesta finalitat i dins el marc de la convocatòria del Catàleg de serveis de
l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” aprovada per la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 17 de desembre de 2015, el seu
règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 664/15), els
Ajuntaments de Barberà del Vallès i de Sant Quirze del Vallès van presentar sol.licitud
en la modalitat d’execució conjunta, actuant com ens sol.licitant (gestor i executor)
l’ajuntament de Barberà del Vallès i con ens executor l’ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.

XIX.

Que els ens participants compten amb experiència en el desenvolupament d’activitats
en diferents àmbits territorials, en el transcurs dels quals han dissenyat i executat
programes innovació empresarial. Per a la realització d'aquestes activitats disposen
de metodologia, instruments i recursos propis i tenen la voluntat d’aplicar, col·laborar i
compartir aquesta metodologia en l’àmbit de la innovació empresarial.

XX.

Que per acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28
d’abril de 2016, s’aprova la concessió de l’ajut econòmic sol·licitat, en el marc del
Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, en
els termes següents:
PROGRAMA: Politiques del teixit productiu
RECURS: Projectes singulars de dinamització del teixit productiu
ACTUACIÓ: Barberà i Sant Quirze 4.0: desenvolupament de la indústria
avançada i la fabricació digital
COST TOTAL: 68.025,00 euros
IMPORT CONCEDIT: 40.815,00 euros
CENTRE GESTOR: Servei del teixit productiu
SOL.LICITUD PMT: 1640006928
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CODI XGL: 16Y221591
PERIODE D'EXECUCIÓ: Entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016.

XXI.

Que d'acord amb la sol.licitud presentada pel projecte “Barberà i Sant Quirze 4.0:
desenvolupament de la indústria avançada i la fabricació digital”, i conforme al
contingut de la resolució de concessió d'ajut de la Diputació de Barcelona abans
esmentada, les parts de mutu acord volem establir un conveni pel
desenvolupament del projecte regulant i definint els drets i obligacions de les
parts, així com les responsabilitats de cadascuna d’elles en relació a l’execució del
citat projecte.

És per aquesta raó que les parts, de mutu acord i amb facultats suficients dels seus
representants, acorden firmar el present conveni de col·laboració, amb subjeció als
següents:

PACTES

Primer.- Les entitats signants d'aquest document es comprometen a executar el projecte
“Barberà i Sant Quirze 4.0: desenvolupament de la indústria avançada i la fabricació
digital”, en els termes, calendari i metodologia que s’estableix al pla de treball presentat a
la Diputació de Barcelona amb la sol·licitud de subvenció.
Segon.- Amb aquesta finalitat, les parts signants accepten expressament la Resolució
d’atorgament de subvenció concedida en data 28/04/2016 de la convocatòria del Catàleg
de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” aprovada per la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 28 d’abril de 2016 del Programa
“Barberà i Sant Quirze 4.0: desenvolupament de la indústria avançada i la fabricació
digital”, així com la distribució del cost i finançament del Programa de referència, d'acord
amb el següent detall i segons es recull al document annex de sol.licitud d'execució
conjunta:
Programa

Polítiques de Teixit productiu

Recurs

Polígons d’Activitat Econòmica (PAE)

Nom de l’actuació

” Barberà i Sant Quirze 4.0: desenvolupament de la indústria
avançada i la fabricació digita”

Import aprovat

40.815,00 €

Cost total 68.025,00 euros

Ens sol·licitant
Ajuntament de Barberà del Vallès, amb un 50% d’execució del total de l’actuació, per
mitjà de l’empresa municipal Actividades Integradas SA, constituïda com a mitjà pròpi de
l’Ajuntament.

Tasques a desenvolupar: L’Ajuntament de Barberà del Vallès com a sol·licitant exercirà
les tasques de coordinació i serà l'interlocutor principal amb la Diputació de Barcelona, en
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relació amb aquest projecte, a més a més de les tasques descrites en la memòria de
sol·licitud annexa. El projecte s’executarà de forma conjunta per un únic equip de treball.
Ens executor
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb un 50% d’execució del total de l’actuació
Tasques a desenvolupar: L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès exercirà tasques
pròpies a l’execució del projecte previstes en la memòria annexa i de forma cordinada
amb l’ens sol•licitant. El projecte s’executarà de forma conjunta per un únic equip de
treball.

Tercer.- Ambdues parts convenen que la l’Ajuntament de Barberà del Vallès serà l’únic
interlocutor amb la Diputació de Barcelona en els processos derivats, seguiment,
justificació tècnica i justificació econòmica d’aquest projecte. L’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, per la seva part, es compromet a facilitar a l’ajuntament de Barberà del Vallès
la documentació necessària amb la finalitat de justificar tècnica i econòmicament la
realització d'aquest projecte.
Quart.- Quant al cobrament de la subvenció L’Ajuntament de Barberà del Vallès, una
vegada percebi l’import per part de la Diputació de Barcelona, procedirà a transferir la
part corresponent a l’execució degudament justificada per l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès al seu favor.
Cinquè.- Les entitats sotasignants acorden establir la previsió de resultats del pla de
treball agrupat de la següent manera:
1.- JORNADA EMPRESARIAL: “Assentant les bases del nou paradigma industrial
europeu”. Presentació Fira Virtual.
2.- SIMPOSIUM INDÚSTRIA 4.0: De la teoria a la realitat. VOLEM ATERRAR LA
INDÚSTRIA 4.0 A LA REALITAT, JORNADA D'APLICACIÓ PRÀCTICA. Showroom
Indústria 4.0 • Robòtica col·laborativa per a sectors no-clàssics – ABB • Impressió 3D i
prototipatge industrial – Fundació CIM / BCN3D • Realitat virtual i augmentada: des del
manteniment a la producció – Innovae • Radio-freqüència i optimització d'stocks i
processos – Würth . Grups de Treball entorn la Indústria 4.0 Taules temàtiques amb
experts en Indústria 4.0 .
3.- FIRA VIRTUAL INNOVACIÓ INDUSTRIAL 4.0 . Un esdeveniment virtual i móbil, a
través d’una plataforma web interactiva disenyada de manera atractiva per aconseguir
contactes, informació i BIG DATA de profesionals de la digitalizació i fabricació.
Sisè.- Es constituirà una comissió de seguiment d’aquest conveni, formada de forma
paritària per representants de cadascun dels Ajuntaments signants, que es reunirà amb
caràcter ordinari cada dos mesos, i amb caràcter extraordinari les vegades que es
consideri oportú.
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Entitat
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Representant/s
Isabel Baños Martin/Pere-Jaume Ferrer
Travesset
Sònia Bartrés Sanuy

Setè.- Aquest conveni tindrà vigència fins a la finalització de l’execució del projecte a data
31 de desembre de 2016 i en qualsevol cas fins la justificació del projecte davant la
Diputació de Barcelona, previst en el termini màxim de tres mesos un cop finalitzades les
actuacions.
Vuitè.- Aquest conveni té naturalesa administrativa i té la consideració de conveni de
cooperació, essent el règim jurídic aplicable el que es deriva de les seves pròpies
clàusules i en allò que no s’hi regula s’estarà al que disposen els articles 303 a 311 del
reglament d’Obres, Activitats i Serveis aprovats pel Decret 179/1995, de 13 de juny, la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. Atesa la naturalesa del conveni, les parts signants se
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa en cas de litigi.

En constància d'això anterior, se signa aquest conveni de cooperació al lloc i data
esmentats a l’encapçalament.
Segon.- Notificar el present acord als interessats

5. Acceptació subvenció Programa Complementari de suport a la inversió local
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern de La Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 10 de
novembre de 2016, aprovà, per delegació de la Presidència i per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el dictamen pel qual es proposa aprovar el “Programa
complementari de suport a la inversió local”, el seu règim de concertació i la concessió
d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
2. El present Programa complementari té per objecte oferir suport econòmic als governs
locals en el manteniment, reparació i conservació dels seus equipaments i
infraestructures locals d ús general. Aquest reforç respon a una doble finalitat: D’una
banda reforçar la solvència econòmica local i afavorir la inversió en equipaments i
infraestructures d’ús general dels ens locals destinataris, i de l’altra recolzar el teixit
productiu i empresarial local, en preveure la possibilitat que els ens locals destinataris
executin les actuacions a través de petites i mitjanes empreses locals, segons la
definició conferida pel Reglament de la Unió Europea UE número 651/2014 de 17 de
juny de 2014. Amb tot,a través d’aquestes actuacions es pretén incidir en la generació
de riquesa i la creació de noves oportunitats per a les empreses executores de les
actuacions, el que acabarà contribuint a millorar la cohesió social.
3. Aquest suport s’articula mitjançant la concessió d’un únic fons de prestació per cada
ajuntament i entitat municipal descentralitzada destinatària del programa.
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4. Pel Programa Complementari de suport a la inversió local són elegibles despeses de
capítol 6 i 7
5. L’execució de les actuacions objecte d’ajut es correspondrà del 1 de juliol de 2016 fins
el 30 de setembre de 2017 i la justificació caldrà presentar-se abans del 2 de
novembre de 2017.
6. L’acceptació de la subvenció pot efectuar-se fins el 31 de gener de 2017. Aquest tràmit
es durà a terme electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions de la Seu Electrònica Corporativa de la Diputació de Barcelona
7. La Diputació de Barcelona ha dotat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès amb un
ajut econòmic de 83.316,29 Euros pel Programa Complementari d’Inversió Local, amb
codi de subvenció 16/X/231088 i amb número d’operació comptable 1603005409
FONAMENTS DE DRET
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques
Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006 de 19 de juliol, en
particular en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable
DISPOSICIÓ
S’adopta el següent acord:
Primer .- Acceptar l’ajut de 83.316,29 Euros del Programa Complementari d’Inversió
Local, concedit per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Segon._Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona electrònicament a través
del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica
Corporativa de la Diputació de Barcelona

6. Acceptació Subvenció Catalunya Emprèn
ANTECEDENTS DE FET
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1. El dia 07.07.2016 es va publicar al DOGC 7157 l’Ordre EMC/181/2016, de 29 de juny
de 2016 que va aprovar les bases i va obrir la convocatòria de subvencions destinades
al finançament del programa integral de foment de l’emprenedoria emmarcat en el
Programa Catalunya Emprèn, convocatòria per a l’any 2016. Línia A: Programa
integral de suport a les persones emprenedores.
2. El 22.07.2016 l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va presentar la sol·licitud de
subvenció per a l’execució del projecte “Programa Integral de suport a les persones
emprenedores” formant agrupació amb els municipis de Castellar del Vallès, Barberà
del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Occidental.
3. Per formalitzar aquesta relació i establir els compromisos es va signar conveni entre
tots els representants de l’agrupació, el qual va ser aprovat el dia 17 d’octubre de 2016
mitjançant Decret d’Alcaldia número 2016002285.
4. El dia 04.10.2016 es va publicar al Tauler d’anuncis electrònic de l’Administració de la
Generalitat la Proposta de resolució provisional, amb un annex amb la llista d’entitats
sol·licitants a les quals es proposava concedir la subvenció, entre les quals hi és
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, formant agrupació junt amb els socis abans
esmentats.
5. El dia 11.11.2016 l’òrgan instructor va formular proposta definitiva de resolució que va
publicar al Tauler d’anuncis electrònic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya. En l’annex d’aquesta Resolució es resol concedir a l’agrupació una
subvenció de 105.000 euros dels quals, 26.549,60 euros li correspon a Sant Quirze pel
volum de treball presentat.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció del Programa integral de suport a les persones
emprenedores per a l’any 2016, en la part proporcional que li pertoca a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès:
REF.

Programa
operatiu
CCI2014ES05SFOP007

2014-2020

PERIODE

De l’1 de gener a 31 de desembre de 2016

IMPORT

26.549,60 euros

núm.

Segon .- Comunicar la present resolució a la Direcció General d’Economia Social i
Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya i als Serveis Econòmics
d’aquest ajuntament.

7. Aprovació de l'addenda del conveni entre la Fundació Autònoma Solidària
(FAS) i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
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ANTECEDENTS DE FET
1. El 22 de maig de 2008 es va signar un conveni entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per la col·laboració emmarcada
dintre de l’activitat Campus Ítaca, un projecte educatiu que té com objectiu estimular a
l’alumnat a continuar estudiant després d’acabar l’etapa d’educació secundària
obligatòria, potenciar l’ús del català com vehicle de comunicació i ser un espai de
convivència entre alumnat d’entorns diversos.
2. En data 2 de febrer de 2015, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació
Autònoma Solidària han subscrit un conveni de col·laboració per tal que la Fundació
dugui a terme, entre d’altres, la promoció i l’organització del programa Ítaca.
3. El 16 de març de 2016, per e-mail, la Fundació Autònoma Solidària ens proposa la
signatura d’una addenda del conveni subscrit amb la Universitat Autònoma de
Barcelona de data 22 de maig de 2008 per continuar amb el programa Campus Ítaca a
l’exercici 2016 i següents.
4. En data 25 de juliol de 2016, es va aprovar per decret de regidor número 2016001833,
el document comptable d’autorització i disposició número 2016000005518 a càrrec de
la partida 1700 3200 2260900, per un import de 930 €, per a les despeses de la
participació de 6 alumnes de l’Institut Sant Quirze del Vallès al Campus Ítaca.
FONAMENTS DE DRET
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.
- Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic.
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
modificada per la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre i per la Llei orgànica 9/2013,
de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Aprovar l’addenda del conveni entre la Fundació Autònoma Solidària (FAS) i
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per a les activitats de 2016, segons es detalla a
continuació:
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT EN DATA 22 DE GENER
DE 2008 ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT
DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ........ de ......................... de 2016
REUNITS

D’una banda, Jordi Prat Fernández, major d’edat i amb DNI número dades protegides,
que intervé en representació de la Fundació Autònoma Solidària (FAS), amb domicili a
08193-Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, edifici A del Campus de la Universitat Autònoma
de Barcelona i amb NIF número G-61884359, en la seva qualitat de persona física que
representa al director gerent de l’esmentada institució, de conformitat amb les facultats
conferides en escriptura autoritzada per la notària de Barcelona, la senyora Maria Isabel
Gabarró Miquel, el dia 21 de desembre de 2012, amb el número 2478 del seu protocol.
I de l’altra, la senyora Maria Domingo Soler, segona tinent d’alcaldia i regidora d’Educació
i Formació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que actua per delegació de
l’alcaldessa en nom i representació de l’esmentat Ajuntament, d’acord amb les facultats
atribuïdes per l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i
MANIFESTEN

I. Que, en data 22 de gener de 2008, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, van subscriure un conveni de col·laboració que té per objecte
emmarcar l’actuació de les parts en la participació en el projecte “Campus Ítaca” de la
UAB.
II. Que, per a l’any en curs, s’ha modificat el nombre d’alumnes que participa en el
projecte Campus Ítaca establert en el susdit conveni que ha passat a ser de sis alumnes.
III. Que, per a l’any en curs, s’ha modificat el número de dies que es realitza el projecte
Campus Ítaca establert en el susdit conveni que ha passat a ser de set dies.
IV. Que, en data 2 de febrer de 2015, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació
Autònoma Solidària han subscrit un conveni de col·laboració per tal que la Fundació
Autònoma Solidària dugui a terme, entre d’altres, la promoció i l’organització del
programa Ítaca.
D’acord amb els antecedents exposats, ambdues parts acorden subscriure la present
addenda i
PACTEN
Primer.- Modificar el nombre d’alumnes que participaran en el Projecte Campus Ítaca,
establert en el conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat Autònoma de
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Barcelona i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en data 22 de gener de 2008, el qual
passarà a ser de sis alumnes.
Segon.- Modificar el número de dies de l’estada en el Projecte Campus Ítaca, establert en
el conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat Autònoma de Barcelona i
l’Ajuntament Sant Quirze, en data 22 de gener de 2008, el qual passarà a ser de set dies.
En conseqüència, es modifica la redacció de la clàusula segona i tercera del susdit
conveni, substituint-la per les següents:
“Segona.- Les finalitats d’aquest conveni són:
-

La participació en el projecte Campus Ítaca de sis alumnes que hagin finalitzat els
estudis corresponents a 3er curs d’Ensenyament Secundari Obligatori.
La col·laboració de l’Institut d’Ensenyament Secundari Sant Quirze del Vallès amb
6 alumnes.

“Tercera. L’ajuntament de Sant Quirze del Vallès farà una
a la participació de sis alumnes al proper Campus Ítaca,
diürna de set dies als mesos de juny o juliol al Campus de
per alumne a l’exercici 2016, import que, de mutu acord,
s’escau, en futurs exercicis.”

aportació de 930,00 euros per
que consistirà en una estada
la UAB a raó de 155,00 euros
es revisarà, i s’actualitzarà si

Tercer.- Modificar l’entitat que, a partir d’ara, durà a terme l’organització del Projecte
Campus ítaca. En conseqüència, es modifica la redacció de la clàusula quarta del susdit
conveni, substituint-la per la següent:
“Quarta. L’organització del Projecte Campus Ítaca es durà a terme per la Fundació
Autònoma Solidària.”
Quart.- Modificar el conveni subscrit entre la Universitat Autònoma de Barcelona i
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en el sentit d’entendre totes les referències a la
Universitat Autònoma de Barcelona fetes a la Fundació Autònoma Solidària.

Cinquè.- La Fundació Autònoma Solidària es compromet a fer constar i difondre
de manera raonable i adequada la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, mitjançant la menció de “Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès”, o l’exhibició del seu logotip, en les comunicacions orals o
escrites que puguin realitzar.
Sisè.- Deixar plenament vigents la resta de disposicions del conveni de col·laboració de
data 22 de gener de 2008 en tot allò no expressament modificat per aquesta addenda.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda per duplicat exemplar i a un
sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.”
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Segon .- Facultar a la regidora delegada d’Educació i Formació, Sra. Maria Domingo
Soler, per a la signatura de l’addenda i la documentació relacionada amb aquest acord.
Tercer .- Notificar aquest acord a la Fundació Autònoma Solidària (FAS), i els Serveis
Econòmics de l’Ajuntament.

8. Aprovació nova quota de lloguer social i fraccionament del pagament pis
d'emergència social
ANTECEDENTS DE FET
La Sra. dades protegides amb DNI dades protegides va ser desnonada del seu habitatge
habitual de lloguer amb data de llançament el 27 de maig del 2016. Des de Serveis
Socials es va valorar de forma urgent l’accés a un habitatge social d’emergència del
municipi. En data 26 de maig del 2016 entren a viure al domicili dades protegides de Sant
Quirze del Vallès, amb una quota de lloguer de 393,50 euros.
La Sra. dades protegides tenia un deute contret amb l’Ajuntament en concepte de
plusvàlua de 3.311€ i constava com a sol·licitant d’habitatge de Protecció Oficial a Sant
Quirze i segons la seva posició en la llista es preveia que tindria possibilitats de poder
accedir-ne a un.
Finalment el 4 de novembre del 2016 la Sra. dades protegides i la seva parella deixen
l’habitatge social d’emergència i se’ls hi concedeix un habitatge de Protecció Oficial però
se l’informa de que per poder accedir a aquest habitatge ha de liquidar el deute de
plusvàlua.
Atès que la quota de lloguer de l’habitatge social d’emergència que es va calcular
inicialment era massa elevada i impossible d’assumir per aquesta família, degut al deute
pendent de la plusvàlua i la gran despesa que els suposava l’accés a un habitatge de
Protecció Oficial, es va acordar amb Serveis Econòmics, tornar a calcular la quota de
lloguer social perquè s’adeqüés a la situació econòmica de la Sra. dades protegides
tenint en compte les despeses que havia d’afrontar.
D´acord al punt 7 del Reglament d’accés a habitatges socials d’emergència de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, es proposa mitjançant informe social una quota
de cessió de 70 euros/mes. Tenint en compte que la família va estar a l’habitatge 5
mesos i 10 dies el deute a pagar ascendeix a 373,33€.
Primer .- S’acorda amb la família un fraccionament d’aquest deute en 3 mesos, tal i
com estableix l’art. 98 de Ordenança fiscal 1.1 general de gestió, recaptació i inspecció
dels tributs i altres ingressos de dret públic locals, establint una quota de 124,44 € que es
domiciliaran al número de compte ES32 2100 6067 2301 00135726.
Considerant l’informe de Serveis Socials del 29/11/2016 i l’informe d’habitatge del
01/12/2016.
FONAMENTS DE DRET
. Reglament d’accés a habitatges socials d’emergència de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, aprovat pel Ple municipal del 30 de juny de 2016.
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. Ordenança fiscal 1.1 general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres
ingressos de dret públic locals

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la nova quota de lloguer social de 70€ mensuals a la Sra. dades
protegides, aplicable al període en que van ocupar el pis social d’ emergència comprès
entre el 26 de maig de 2016 fins el 4 de novembre de 2016.
Segon .- Aprovar el fraccionament del deute pendent de 373,33 € en tres (3) mesos,
amb una quota a pagar al mes de 124,44€.

9. Acord de col·laboració anual entre la Fundació Grupo Hada l'Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
•

El Grupo HADA recull entre les seves finalitats el garantir l’atenció i els mitjans
necessaris per a la integració social, laboral i educativa de les persones amb
necessitats especials amb la finalitat d’equiparar-les des d’un plànol d’igualtat amb
la resta de la societat

•

La Fundació promou diverses iniciatives entre les quals destaca la formació com a
eix principal d’integració, així com l’intercanvi permanent d’experiències i
coneixements amb d’altres organitzacions i agents i la promoció del diàleg entre
l’Administració Pública, el sector empresarial privat i la iniciativa privada amb
finalitats socials

•

Un altre dels objectius de la Fundació Grupo Hada és la millora de la qualitat de
vida dels col·lectius amb necessitats especials i amb risc d’exclusió social, oferint
serveis i programes de formació i inserció per a la seva inclusió social i laboral en
un entorn “normalitzat”

Objecte
•

L’ajuntament de Sant Quirze del Vallès vol col·laborar i establir els termes i
condicions generals per articular les accions conjuntes dins del Programa impulsat
per GRUPO HADA: “IMJOVA (Impuls Joves Vallès): accions suplementàries per a
joves amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat social en la implementació del
Pla de Garantia Juvenil, oferint recursos i servei a les persones derivades des de
l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès i d’altres programes de les mateixes

21/56

característiques específics per a col·lectius d’especial vulnerabilitat (discapacitat,
risc d’exclusió social, usuaris-es de l’atur de llarga durada, etc)
•

El marc de col·laboració podrà donar lloc a diverses actuacions conjuntes en els
àmbits d’actuació social que li són propis:
o Atenció a les persones amb necessitats especials derivades des de
l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès per part del personal tècnic als
especialistes dels diferents programes de Grupo Hada
o Tutorització i orientació de les persones participants
o Dissenys d’itineraris personalitzats
o Orientació i acompanyament a la inserció
o Accions d’ocupació amb suport, assessorament i orientació en el procés
d’inserció
o Seguiment conjunt dels itineraris de cada participant
o Disseny conjunt d’accions formatives que afavoreixin les capacitats
d’inserció de les persones participants
o Seguiment i avaluació conjunta dels casos derivats
o Facilitar l’accés de les persones usuàries derivades als serveis i recursos
específics i gratuïts que ofereix Grupo Hada

FONAMENTS DE DRET
Llei 39/2015 del procediment administratiu comú i la 40/2015 de règim jurídic de les
administracions públiques.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’acord de col·laboració anual entre la Fundació Grupo Hada amb CIF
G-65438434 i l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès, d’acord amb la següent redacció:
“ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

FUNDACION

GRUPO

HADA

i

REUNITS
D'una part, Elisabeth Gauchola López amb DNI dades protegides i en la seva qualitat de
Secretaria General de la Fundació Grupo HADA amb CIF G-65438434, domiciliada a
l’Avinguda Parc Tecnològic, número 3 del 08290 de Cerdanyola del Vallès i inscrita en el
Registre de Fundacions del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat de Madrid, amb
número 28-1625.
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En endavant, “GRUPO HADA”.
I d'una altra part, Anna Canes Urbano, amb DNI dades protegides en nom i representació
de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès amb CIF P-0823800H i en la seva qualitat de
regidora de Joventut, domiciliada en Plaça de la Vila, núm. 1 del 08192 de Sant Quirze
del Vallès
En endavant, “AJUNTAMENT de SANT QUIRZE del VALLÈS”.
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament capacitat, legitimació i representació
suficient per atorgar el present document i
MANIFIESTEN
1. Que GRUPO HADA recull entre les seves finalitats garantir l'atenció i els mitjans
necessaris per a la integració social, laboral i educativa de les persones amb
necessitats especials amb la finalitat d'equiparar-les des d'un plànol d'igualtat amb
la resta de la societat. Amb tal objectiu, la Fundació promou diverses iniciatives
entre les quals destaca la formació com a eix principal d'integració, així com
l'intercanvi permanent d'experiències i coneixements amb d'altres organitzacions i
agents i la promoció del diàleg entre l'Administració Pública, el sector empresarial
privat
i
la
iniciativa
privada
amb
finalitats
socials.
2. Que un dels objectius de GRUPO HADA és la millora de la qualitat de vida dels
col·lectius amb necessitats especials i amb risc d'exclusió social, oferint serveis i
programes de formació i inserció per a la seva inclusió social i laboral en un entorn
“normalitzat”.
3. Que la coincidència d'objectius entre GRUPO HADA i AJ. SANT QUIRZE ha
originat un comú interès en la recíproca col·laboració d'ambdues entitats i que
aquesta voluntat de col·laboració aconsella l'establiment del present acord marc.
4. Que l’AJUNTAMENT de SANT QUIRZE del VALLÈS, a través del servei de
Joventut Canya Jove, desenvoluparà les seves funcions de forma lliure i gratuïta i
responsable

Per tot el que s’ha descrit anteriorment, ambdues parts
ACORDEN
PRIMER- El present acord de col·laboració té per objecte establir els termes i condicions
generals per articular les accions conjuntes dins del Programa impulsat per GRUPO
HADA: “IMJOVA (Impuls Joves Vallès): accions suplementàries per a joves amb
discapacitat i en situació de Vulnerabilitat Social en la implementació del Pla de
Garantía Juvenil”, oferint recursos i servei a les persones derivades des de l’AJ. ST.
QUIRZE. i d’altres programes de les mateixes característiques específics per a col·lectius
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d’especial vulnerabilitat (discapacitat, risc d’exclusió social, usuaris a l’atur de llarga
durada, etc).

SEGON- El marc de col·laboració establert en el present conveni podrà donar lloc a
diverses actuacions conjuntes en els àmbits d'actuació social que li són propis. Aquestes
són:
-

-

Atenció a les persones amb necessitats especials derivades des de l’AJ. ST.
QUIRZE per part del personal tècnic especialistes del diferents programes de
GRUPO HADA
Tutorització i Orientació dels participants.
Disseny d’itineraris personalitzats.
Orientació i acompanyament a la inserció.
Accions d'ocupació amb suport, assessorament i orientació en el procés
d'inserció.
Seguiment conjunt dels itineraris de cada participant.
Disseny conjunt d’ Accions formatives que afavoreixin les capacitats d’inserció de
les persones participants.
Seguiment i avaluació conjunta dels casos derivats.
Facilitar l’accés dels usuaris derivats als serveis i recursos específics i gratuïts que
ofereix GRUPO HADA.

TERCER- La durada d’aquest compromís s’estableix en 365 dies
QUART- Tant l’entitat com l’agent del territori poden renunciar a aquest acord quan
alguna de les dues parts ho cregui necessari
CINQUÈ- En cas de renúncia per part de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès, haurà de
notificar-la amb antelació per evitar perjudicis greus al servei.
I, per deixar-ne constància als efectes oportuns, com a prova de conformitat, les parts
signen el present document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats en
l'encapçalament.”
Segon.- Aprovar el document de cooperació del Servei d’Ocupació de Catalunya, entre
els agents implicats per a realitzar activitats dins dels Programes Integrals
Tercer.- Facultar la regidora delegada de Joventut per a la signatura del present conveni i
document de cooperació
Quart.- Notificar el present acord a la Fundació Grupo Hada.

10. Fons reservats Haití 2016
ANTECEDENTS DE FET
1.Atès que les Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de
cooperació al desenvolupament preveuen una partida específica destinada a l’atenció
d’emergències que es puguin produir al llarg de l’any.
2. Atès que aquest any 2016 disposem de 6.100 euros al pressupost.

24/56

3. D’acord amb l’acta de la sessió de data 2 de novembre de 2016, en què la Mesa de
Solidaritat i Cooperació va acordar proposar a la corporació destinar 6.100 euros d’aquest
fons d’emergències a l’Ateneu del Món per la crisi provocada després del pas de l’huracà
Mathew.
4. Vista la documentació aportada per l’Ateneu del Món el 15 de novembre de 2016, amb
registre d’entrada 2016013864.
5. D’acord amb la proposta tècnica, de data 1 de desembre de 2016.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu reglament de
desenvolupament aprovat pel RD 887/2006, de 21 juliol, i la resta de
disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al
procediment per a la concessió de subvencions públiques.

-

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

-

Bases particulars reguladores per la concessió d’ajuts a projectes de
cooperació al desenvolupament i per campanyes de sensibilització promoguts
per les ONG i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès, aprovades en
sessió de Junta de Govern Local.

-

Llei 39/2015 del procediment administratiu comú i la 40/2015 de règim jurídic
de les administracions públiques.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar la concessió de la subvenció d’emergència pel Haití, a favor de l’Ateneu
del Món, per import de 6.100 €.
Segon.- Aprovar el document comptable de disposició i obligació de despesa (DO), amb
càrrec a la partida 1300 2314 4800000 , del projecte d’emergència:
ENTITAT
ATENEU DEL MÓN

PROJECTE

IMPORT FINAL CONCEDIT

Emergència Haití

6.100 €

Tercer.- Comunicar aquesta resolució a les persones interessades.

11. Subvenció-conveni de col·laboració per a la realització d'activitats de protecció
dels animals, any 2016
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ANTECEDENTS DE FET
1. Sant Quirze del Vallès compta amb un important nombre de gats rodamón que viuen
en colònies als carrers del municipi. Amb l’objectiu de donar a aquests animals la
protecció preceptiva, l’Ajuntament i l’Associació per a la protecció i defensa dels
animals de Sant Quirze – SQ Animàlia col·laboren des de fa anys en la seva vigilància
i atenció, comptabilitzant el compliment de la normativa de protecció amb la garantia
de les condicions de salubritat pública. Les colònies de gats rodamón controlades
existents al municipi són les del camí del carrer de la Muntanya, can Casablanques,
Sant Quirze centre, el Poble-Sec, can Canals, les Fonts i Castelltort.
2. D’acord amb l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient de data 25 d’octubre de
2016.
3. Considerant l’informe d’Intervenció núm. 266/2016 de data 1 de desembre de 2016.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local.

-

Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.

-

Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
Ens Locals.

-

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

-

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el conveni de col·laboració per a la realització d’activitats de protecció
dels animals entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’Associació per a la protecció i
defensa dels animals de Sant Quirze – SQ Animàlia, amb una vigència fins al 31 de
desembre de 2016, següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE
PROTECCIÓ DELS ANIMALS ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
I L’ASSOCIACIÓ SANT QUIRZE ANIMÀLIA
A Sant Quirze del Vallès,
ES REUNEIXEN:
D’una part, la Senyora ELISABETH OLIVERAS JORBA, Alcaldessa de l’AJUNTAMENT DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS (en endavant “l’Ajuntament”), en nom i representació de l’esmentat
ens local, amb domicili a Plaça de la Vila, 1, 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS i NIF
P0823800H.
De l'altra, la Senyora SUSANA GARCÉS VELÁZQUEZ representant de l'ASSOCIACIÓ PER A LA
PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS DE SANT QUIRZE – SQ ANIMÀLIA (en endavant
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“l’Associació”), en nom i representació de l'esmentada entitat, inscrita al Registre de la
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, amb domicili a Sant Quirze del Vallès,
carrer de dades protegides, i NIF G64917875.
Les parts, en la qualitat en que intervenen, es reconeixen mútua capacitat legal per
formalitzar el present conveni i
MANIFESTEN:
I.

Sant Quirze del Vallès, com la resta dels municipis del nostre país, compta amb un
important nombre d’animals de companyia, alguns dels quals, com els gats, viuen en
colònies als carrers del municipi. La normativa de protecció dels animals estableix
l’obligatorietat de prestar a la fauna, inclosa la domèstica, un tracte digne del qual
queda expressament exclòs el sacrifici excepte per motius sanitaris.

II.

Per aquests motius, l'Ajuntament i l’Associació volen col·laborar per a l’atenció dels
animals que viuen al carrer, específicament dels gats, per tal de compatibilitzar el
compliment de la normativa protectora amb les condicions sanitàries de les vies
públiques.

Per això, les parts acorden formalitzar el present Conveni que es regirà per les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA.- Aquest conveni té per objecte la realització d’activitats de protecció dels
animals al municipi de Sant Quirze del Vallès mitjançant la col·laboració entre
l’Ajuntament i l’Associació per a la protecció i defensa dels animals de Sant Quirze del
Vallès – SQ Animàlia, que és una entitat protectora.
SEGONA.- Les aportacions contingudes en aquest conveni estan previstes i dotades al
Pressupost general de l’Ajuntament de 2016 amb la partida número 130017204800000
(Subvencions de medi natural i prevenció) i es regulen específicament pel present acord.
TERCERA.- L’Ajuntament farà una aportació econòmica per tal que l’Associació pugui
afrontar les despeses d’alimentació, per a l’adequació de les colònies controlades i
d’altres relacionades necessàries per al compliment de la normativa de protecció dels
animals, per un valor total de 14.000,00 €.
QUARTA.- La protecció dels animals i la salubritat pública es considera d’interès públic i
social i l’Associació per a la protecció i defensa dels animals de Sant Quirze del Vallès –
SQ Animàlia és l’única registrada al municipi amb aquest objecte i amb capacitat i
coneixements suficients per dur a termes les actuacions ambientals. No es precisa
constituir garantia.
CINQUENA.- L’Ajuntament farà efectiva a l’Associació la dotació econòmica prevista a la
clàusula tercera dins dels 30 dies següents a la signatura del present conveni mitjançant
transferència o taló bancari. El pagament serà en forma de bestreta del total de
l’aportació, i per tant la despesa haurà de ser justificada en els termes establerts a la
clàusula desena.
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SISENA.- Les accions a desenvolupar consisteixen el seguiment, identificació, captura,
alimentació i transport dels animals als centres veterinaris o a les colònies controlades
per part del voluntariat de l’associació. En tot cas, l’Associació ha de tenir un registre
documental de totes les actuacions amb càrrec al present conveni. L’Associació vetllarà
per l’acompliment de la normativa vigent a les colònies, en especial la llei de protecció
dels animals.
SETENA.- L’Ajuntament ajudarà a realitzar amb personal propi, quan sigui necessari,
tasques de captura, identificació i transport dels animals als centres veterinaris o a les
colònies controlades.
VUITENA.- L’Ajuntament i l’Associació col·laboraran per al desenvolupament d’activitats
socials i ciutadanes que donin a conèixer les actuacions conjuntes de protecció dels
animals i la lluita contra els maltractaments.
NOVENA.- L’Associació complirà amb els següents requisits durant la vigència del conveni:
La contractació d’empreses externes per al subministrament de béns o serveis per al
desenvolupament de les activitats objecte d’aquest conveni s’haurà de fer amb eficiència
econòmica, és a dir, amb preus de mercat dins de la mitjana i productes amb la suficient
qualitat i garantia i prioritzant els que siguin ecològics o amb menor afectació ambiental.
Mantenir actualitzada al registre municipal d’entitats la informació sobre la seva
composició en compliment dels seus estatuts.
DESENA.- L’Associació haurà de justificar les despeses amb càrrec a l’aportació municipal
durant el primer trimestre de 2017 mitjançant la presentació al registre de l’Ajuntament del
recull documental esmentat, que com a mínim inclourà les factures i els corresponents
rebuts de cadascuna de les activitats amb despesa econòmica, que hauran d’haver estat
realitzades, facturades i pagades durant els anys 2015 i 2016, sempre que no hagin estat
objecte d’ajuts públics anteriors, així com els certificats o declaracions responsables
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
TRETZENA.- La vigència d’aquest conveni serà des de l’1 de gener fins al 31 de desembre
de 2016.
CATORZENA.- De mutu acord, les parts podran modificar el conveni abans de la seva
finalització.
I perquè consti i en prova de la seva conformitat entre les parts, se signa aquest
document per triplicat i a un sol efecte, al lloc i data assenyalats a l’encapçalament.”

Segon .- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació de la
despesa (ADO) que se’n derivi d’aquest conveni, per import de 14.000,00€, amb càrrec a
la partida 1300/1720/4800000 del pressupost vigent.
Tercer .-

Notificar aquest acord als interessats.

12. Llicència d'obra major, Exp. OMA2016/000043, per a la construcció de piscina
ANTECEDENTS DE FET
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1. En data 3 d'octubre de 2016, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2016012144) per a Construcció de
piscina, emplaçat al dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 21/11/2016, del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades a l’informe tècnic següents:
“La qualificació urbanística és Conjunts unitaris, Fileres de Cases (clau 6b-6), segons el
vigent Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament per resolució de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona del dia 22 de març de 2000 i publicada al diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya del dia 11 de maig de 2000. Les normes urbanístiques del Pla
General es van publicar, en compliment de la resolució de la Comissió Territorial
d’urbanisme de Barcelona de 22 de setembre de 2005, al diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de l’11 de gener de 2006.
1. El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte d’execució de la
piscina, s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica
d’aplicació.

2. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics
afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està
situada la parcel·la, amb el dipòsit d’una fiança d’un import de 600,00 euros, a
retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.

Si la piscina no pot connectar a la xarxa general de clavegueram, s’haurà de tramitar
la corresponent llicencia d’obra menor per executar la nova connexió. La connexió
haurà de complir les següents condicions: 1. Sempre que sigui possible la connexió
serà a la part mes baixa de la xarxa de clavegueram i mai el tub secundari s’introduirà
en el principal. 2. A la memòria es farà constar el material de la connexió, definir el
diàmetre de la connexió, les capes de compactació (el reblert de a rasa s’executarà
amb material granular de tot-u-natural compactat al 98 % del PM), el tall de l’asfalt
s’executarà amb disc i es reposarà el paviment de la calçada en un franja de 1 m. a
banda i banda del tub i de l’amplada de tot el carrer en el tram afectat. 3. Durant
l’execució de les obres de connexió del clavegueram caldrà garantir la circulació
rodada i de vianants, caldrà disposar de les corresponents proteccions i
senyalitzacions segons el previst per l’estudi de seguretat i el pla de seguretat aprovat
i d’acord amb la policia local.
3. 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 806,16 euros, corresponent
a l’ import de la fiança municipal que s’ha de dipositar quan s’obté la llicencia d’obres,
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que per tot tipus de residu el Decret 89/2010 fixa en 11 € / tona, amb un mínim de 150
€.
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.

4. L’ Agencia Estatal de Seguritat Aérea (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 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 física corresponent a la superfície
d’afectació del gonio. En el cas de que s’hagi d’utilitzar qualsevol tipus de grua fixa o
mòbil per realitzar la construcció de la piscina caldrà l`autorització prèvia de l’Agencia
Estatal de Seguridad Aérea.

5. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la
tanca de protecció de l’obra, les grues mòbils, els containers, saques i sitges o
qualsevol tipus de material o maquinaria 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
(caldrà disposar de les corresponents proteccions i senyalitzacions segons el previst
per l’Estudi de Seguretat i el Pla de Seguretat aprovat i d’acord amb la Policia Local).
Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació
les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre
càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els
materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

6. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers d’acord
amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals”

3. Considerant l’informe jurídic de data 10/11/2016.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- La Legislació aplicable és la següent:
-

-

Articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (TRLUC)
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i posteriorment modificada per la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
Articles 4 a 45 del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat per
Decret 64/2014, de 13 de maig, (RPLU).
Articles 66, 68 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques (LPA).
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-

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS)
Pla General d’Ordenació de Sant Quirze del Vallès, aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 22/3/2000,
publicat al DOGC de 11/5/2000 . Les normes urbanístiques del PGO es varen
publicar en compliment de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona de 22/9/2005, en el DOGC de 11/1/2006.

- 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 (en
endavant TRLUC), modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment
modificada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

SEGON.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretenen executar es troben subjectes
a llicència urbanística, de conformitat amb allò que disposa l’article 187 del TRLUC i
article 5 del RPLU, que disposen que estan subjectes a 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.
TERCER.- La finca on es realitzaran les obres està situada en el carrer
Països Baixos, núm.7 d’aquest municipi, classificada com a SU, amb ordenació clau 6b-6,
conjunts unitaris, fileres de cases.
Les obres previstes en el projecte donen compliment als paràmetres establerts en el Pla
General d’Ordenació vigent .
QUART.- Les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el que
estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, 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.
El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud de
l’interessat. La sol·licitud ha de complir els requisits establert en l’article 66 de la LPA i la
legislació aplicable de règim local. Ha d’anar acompanyada en els termes que estableix la
normativa aplicable així com els articles del Pla General Municipal d’Ordenació vigent .
Ha de precisar l’objecte i les condicions de l’obra amb detall suficient per a poder verificar
la seva conformitat amb l’esmentada normativa tal i com indica l’article 75.1 del ROAS.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada del corresponent projecte tècnic (art. 33 RPLU) en
dos exemplars juntament amb la còpia de les altres autoritzacions necessàries
relacionades amb l’actuació que eventualment, hagin atorgat altres administracions.
El contingut del projecte és el que determina l’article 34 del RPLU.
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CINQUÈ.- Les obres que exigeixen projecte enunciades a l’article 2.2 de la LOE i en
l’article 33 del RLPU, s’han atorgar o denegar, de manera motivada (article 180.2 de la
TRLUC i article 81.1 del ROAS) en el termini de dos mesos des de la seva sol·licitud i les
de la resta en el d’un mes (article 81.1 ROAS), termini del qual caldrà descomptar, si
s’escau, els 10 dies atorgats per a la subsanació de deficiències de la sol·licitud (article
71 de la LRJPAC), els 10 dies que eventualment es concedeixen per a esmenar les
deficiències del projecte (articles 79.d) i 81.1 del ROAS) així com el termini establert a la
corresponent legislació sectorial per a l’emissió d’informes preceptius d’altres
administracions públiques.
Si transcorre l’esmentat termini sense que el sol·licitant rebi la notificació de la resolució
expressa es produeixen els efectes estimadors o desestimadors del silenci administratiu,
segons els casos, sense que, segons disposa l’article 24 de la LPA.
SISÈ.- L’article 21.1 apartats j) i q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local i l’article 53.1.r) de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovada per DL 2/2003, de 28 d’abril, respectivament atribueixen a l’Alcaldia
la competència per a l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i per a la
concessió de llicències . L’Alcaldessa, va fer delegació d’aquestes competències a favor
de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 29/6/2015, de
conformitat amb allò que estableix l’apartat 3 de l’art.21 de la Llei de Bases del Règim
Local .
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2016/000043 a dades protegides per a
la Construcció de piscina al dades protegides, d’aquest municipi amb subjecció a les
condicions tècniques relacionades a l’apartat dels antecedents de fet.
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 .- Condicionar la present llicència al dipòsit d’una fiança per import de 600,00 €
per garantir la reposició dels elements urbanístics afectats per l’obra (voreres, vorades,
mobiliari, serveis i altres), a retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.
Quart .Constituir una fiança municipal de 806,16 €, D’acord amb el Decret 89/2010
pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), a retornar una vegada finalitzada l’obra i amb el certificat acreditatiu de la
gestió realitzada.
Cinquè .- Informar al titular de la llicència que haurà de comunicar el dia de l’inici de les
obres.
Sisè .En defecte d’assenyalament específic, els terminis són d’un any per començar
les obres i de tres per acabar-les. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de
la notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels
terminis fixats si la persona titular de llicència urbanística ho sol·licita justificadament
abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.
Setè .Advertir que transcorregut el termini per començar o finalitzar les obres, sense
que hagin estat iniciades o finalitzades la present llicència es declararà caducada.
Vuitè .tercers.

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

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201642112 / 0

Concessió de Plaques i patents

201642113 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

335,88 €

201642114 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

201642126 / 0

FIANÇA

600,00 €

201642127 / 0

FIANÇA

806,16 €

Desè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

13. Llicència d'obra major, Exp. OMA2016/000046, per a la construcció de piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 19 d'octubre de 2016, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2016012738) per a la Construcció de
piscina, emplaçat al dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 21/11/2016 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades a l’informe tècnic següents:
“La qualificació urbanística és Conjunts unitaris, Fileres de Cases (clau 6b-6), segons el
vigent Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament per resolució de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona del dia 22 de març de 2000 i publicada al diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya del dia 11 de maig de 2000. Les normes urbanístiques del Pla
General es van publicar, en compliment de la resolució de la Comissió Territorial
d’urbanisme de Barcelona de 22 de setembre de 2005, al diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de l’11 de gener de 2006.
7. El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte d’execució de la
piscina, s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica
d’aplicació.
8. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics
afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està
situada la parcel·la, amb el dipòsit d’una fiança d’un import de 600,00 euros, a
retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.
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Si la piscina no pot connectar a la xarxa general de clavegueram, s’haurà de tramitar
la corresponent llicencia d’obra menor per executar la nova connexió. La connexió
haurà de complir les següents condicions: 1. Sempre que sigui possible la connexió
serà a la part mes baixa de la xarxa de clavegueram i mai el tub secundari s’introduirà
en el principal. 2. A la memòria es farà constar el material de la connexió, definir el
diàmetre de la connexió, les capes de compactació (el reblert de a rasa s’executarà
amb material granular de tot-u-natural compactat al 98 % del PM), el tall de l’asfalt
s’executarà amb disc i es reposarà el paviment de la calçada en un franja de 1 m. a
banda i banda del tub i de l’amplada de tot el carrer en el tram afectat. 3. Durant
l’execució de les obres de connexió del clavegueram caldrà garantir la circulació
rodada i de vianants, caldrà disposar de les corresponents proteccions i
senyalitzacions segons el previst per l’estudi de seguretat i el pla de seguretat aprovat
i d’acord amb la policia local.
9. 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 832,37 euros, corresponent
a l’ import de la fiança municipal que s’ha de dipositar quan s’obté la llicencia d’obres,
que per tot tipus de residu el Decret 89/2010 fixa en 11 € / tona, amb un mínim de 150
€.
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.
10. L’ Agencia Estatal de Seguritat Aérea (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 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 física corresponent a la superfície
d’afectació del gonio. En el cas de que s’hagi d’utilitzar qualsevol tipus de grua fixa o
mòbil per realitzar la construcció de la piscina caldrà l`autorització prèvia de l’Agencia
Estatal de Seguridad Aérea.
11. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la
tanca de protecció de l’obra, les grues mòbils, els containers, saques i sitges o
qualsevol tipus de material o maquinaria 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
(caldrà disposar de les corresponents proteccions i senyalitzacions segons el previst
per l’Estudi de Seguretat i el Pla de Seguretat aprovat i d’acord amb la Policia Local).
Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació
les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre
càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els
materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

12. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers d’acord
amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals”
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3. Considerant l’informe jurídic de data 22/11/2016.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- La Legislació aplicable és la següent:
-

-

Articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (TRLUC)
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i posteriorment modificada per la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
Articles 4 a 45 del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat per
Decret 64/2014, de 13 de maig, (RPLU).
Articles 66, 68 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques (LPA).
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS)
Pla General d’Ordenació de Sant Quirze del Vallès, aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 22/3/2000,
publicat al DOGC de 11/5/2000 . Les normes urbanístiques del PGO es varen
publicar en compliment de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona de 22/9/2005, en el DOGC de 11/1/2006.

- 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 (en
endavant TRLUC), modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment
modificada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

SEGON.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretenen executar es troben subjectes
a llicència urbanística, de conformitat amb allò que disposa l’article 187 del TRLUC i
article 5 del RPLU, que disposen que estan subjectes a 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.
TERCER.- La finca on es realitzaran les obres està situada en el carrer
Manel Blancafort núm.55 d’aquest municipi, classificada com a SU, amb ordenació clau
6b-6, conjunts unitaris, fileres de cases.
Les obres previstes en el projecte donen compliment als paràmetres establerts en el Pla
General d’Ordenació vigent .
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QUART.- Les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el que
estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, 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.
El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud de
l’interessat. La sol·licitud ha de complir els requisits establert en l’article 66 de la LPA i la
legislació aplicable de règim local. Ha d’anar acompanyada en els termes que estableix la
normativa aplicable així com els articles del Pla General Municipal d’Ordenació vigent .
Ha de precisar l’objecte i les condicions de l’obra amb detall suficient per a poder verificar
la seva conformitat amb l’esmentada normativa tal i com indica l’article 75.1 del ROAS.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada del corresponent projecte tècnic (art. 33 RPLU) en
dos exemplars juntament amb la còpia de les altres autoritzacions necessàries
relacionades amb l’actuació que eventualment, hagin atorgat altres administracions.
El contingut del projecte és el que determina l’article 34 del RPLU.
CINQUÈ.- Les obres que exigeixen projecte enunciades a l’article 2.2 de la LOE i en
l’article 33 del RLPU, s’han atorgar o denegar, de manera motivada (article 180.2 de la
TRLUC i article 81.1 del ROAS) en el termini de dos mesos des de la seva sol·licitud i les
de la resta en el d’un mes (article 81.1 ROAS), termini del qual caldrà descomptar, si
s’escau, els 10 dies atorgats per a la subsanació de deficiències de la sol·licitud (article
71 de la LRJPAC), els 10 dies que eventualment es concedeixen per a esmenar les
deficiències del projecte (articles 79.d) i 81.1 del ROAS) així com el termini establert a la
corresponent legislació sectorial per a l’emissió d’informes preceptius d’altres
administracions públiques.
Si transcorre l’esmentat termini sense que el sol·licitant rebi la notificació de la resolució
expressa es produeixen els efectes estimadors o desestimadors del silenci administratiu,
segons els casos, sense que, segons disposa l’article 24 de la LPA.
SISÈ.- L’article 21.1 apartats j) i q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local i l’article 53.1.r) de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovada per DL 2/2003, de 28 d’abril, respectivament atribueixen a l’Alcaldia
la competència per a l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i per a la
concessió de llicències . L’Alcaldessa, va fer delegació d’aquestes competències a favor
de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 29/6/2015, de
conformitat amb allò que estableix l’apartat 3 de l’art.21 de la Llei de Bases del Règim
Local .
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2016/000046 a dades protegides per a
la Construcció de piscina al dades protegides, d’aquest municipi amb subjecció a les
condicions tècniques relacionades a l’apartat dels antecedents de fet.
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 .- Condicionar la present llicència al dipòsit d’una fiança per import de 600,00 €
per garantir la reposició dels elements urbanístics afectats per l’obra (voreres, vorades,
mobiliari, serveis i altres), a retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.
Quart .Constituir una fiança municipal de 832,37 €, D’acord amb el Decret 89/2010
pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
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(PROGROC), a retornar una vegada finalitzada l’obra i amb el certificat acreditatiu de la
gestió realitzada.
Cinquè .- Informar al titular de la llicència que haurà de comunicar el dia de l’inici de les
obres.
Sisè .En defecte d’assenyalament específic, els terminis són d’un any per començar
les obres i de tres per acabar-les. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de
la notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels
terminis fixats si la persona titular de llicència urbanística ho sol·licita justificadament
abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.
Setè .Advertir que transcorregut el termini per començar o finalitzar les obres, sense
que hagin estat iniciades o finalitzades la present llicència es declararà caducada.
Vuitè .tercers.

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

Novè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201642116 / 0

Concessió de Plaques i patents

201642117 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

294,94 €

201642118 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

201642134 / 0

FIANÇA

600,00 €

201642135 / 0

FIANÇA

832,37 €

Desè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

14. Pròrroga de la llicència d'obra major OMA2014/000030, per a la reforma
d'habitatge unifamiliar entre mitgeres
ANTECEDENTS DE FET
1. En relació a l’expedient OMA2016/000044, de conformitat amb el que es determina a
l’article 188.3 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.
2. En data 3 de març de 2015 la JGL va concedir al sol·licitant la llicència d’obres majors
per a la reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, emplaçat al Carrer Pintor Vila
Puig núm.41, d’aquest municipi.
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1. En data 7 d'octubre de 2016, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2016012369) per a Pròrroga de la
llicència OMA2014/000030, per a la reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres,
emplaçat al dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 14/11/2016 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 25/11/2016.
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 188.2 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.
El 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, preveu que les persones
titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de
començament com del termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei,
per la meitat del termini de què es tracti.
L’article 37 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística, estableix el següent :
Article 37
Terminis de caducitat
37.1 Les llicències urbanístiques per a l’execució d’obres han de fixar els terminis màxims per
començar-les i acabar-les en proporció a la seva entitat. Si no ho fan, aquests terminis són d’un
any per començar-les i de tres per acabar-les. Ambdós terminis es computen a partir de
l’endemà de la notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat
dels terminis fixats si la persona titular de la llicència urbanística ho sol·licita justificadament
abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.

Atès l’article 64 de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl,
el termini per a iniciar les obres es compta des de l’endemà de la notificació de la
mateixa; i el termini per a executar les obres es compta des de el moment efectiu de l’inici
de les mateixes. En defecte, d’assenyalament específic, s’estableix amb caràcter general
per a les llicències d’obres majors el termini d’un any per a iniciar-les; dos anys per a
acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i divuit mesos per als
altres casos.
El sol·licitant ha presentat certificat de l’Arquitecte director facultatiu de les obres
acreditant que les obres es troben executades en el percentatge del 85 % corresponent a
import del pressupost de 34.106,25 €, restant un 15 % de feines per finalitzar l’obra pe
import de 6.018,75 €
La pròrroga de la llicència s’ha sol·licitat el dia 7/102016 amb posterioritat a la finalització
del termini de 18 mesos per a l’execució de les obres (3/9/2016) a comptar des de la
notificació de la llicència (16/3/15), no es dona compliment a allò que estableix l’article 37
del Decret 64/2014, motiu pel qual cal denegar la pròrroga sol·licitada .
Caldrà que el SR. dades protegides sol.licitar una nova llicència d’obres per a la
finalització de les obres .
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Per la qual cosa procedeix denegar la pròrroga per sol·licitada de la llicència
OMA201600044.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Denegar al SR. dades protegides la pròrroga de la llicència d’obres majors
OMA2016/000044 a per a Pròrroga llicència OMA2014/000030, per a la reforma
d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al dades protegides, d’aquest municipi.
Segon .- Comunicar al Sr que per a la finalització del 15 % restant de les obres haurà
de demanar una nova llicència d’obres .
Tercer .-

Notificar el presents acord a l’interessat.

15. Llicència d'obra major, Exp. OMA2016/000051, per a la construcció de piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 14 d'octubre de 2016, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2016012553) per a la Construcció de
piscina, emplaçat al dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 21/11/2016 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades a l’informe tècnic següents:
“La qualificació urbanística és Conjunts unitaris, Fileres de Cases (clau 6b-3), segons el
vigent Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament per resolució de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona del dia 22 de març de 2000 i publicada al diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya del dia 11 de maig de 2000. Les normes urbanístiques del Pla
General es van publicar, en compliment de la resolució de la Comissió Territorial
d’urbanisme de Barcelona de 22 de setembre de 2005, al diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de l’11 de gener de 2006.
1. El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte d’execució de la
piscina, s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica
d’aplicació.
2. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics afectats
per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està situada la parcel·la,
amb el dipòsit d’una fiança d’un import de 600,00 euros, a retornar prèvia inspecció dels
serveis tècnics municipals.

39/56

Si la piscina no pot connectar a la xarxa general de clavegueram, s’haurà de tramitar
la corresponent llicencia d’obra menor per executar la nova connexió. La connexió
haurà de complir les següents condicions: 1. Sempre que sigui possible la connexió
serà a la part mes baixa de la xarxa de clavegueram i mai el tub secundari s’introduirà
en el principal. 2. A la memòria es farà constar el material de la connexió, definir el
diàmetre de la connexió, les capes de compactació (el reblert de a rasa s’executarà
amb material granular de tot-u-natural compactat al 98 % del PM), el tall de l’asfalt
s’executarà amb disc i es reposarà el paviment de la calçada en un franja de 1 m. a
banda i banda del tub i de l’amplada de tot el carrer en el tram afectat. 3. Durant
l’execució de les obres de connexió del clavegueram caldrà garantir la circulació
rodada i de vianants, caldrà disposar de les corresponents proteccions i
senyalitzacions segons el previst per l’estudi de seguretat i el pla de seguretat aprovat
i d’acord amb la policia local.
3. 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, corresponent a l’ import de la fiança municipal que
s’ha de dipositar quan s’obté la llicencia d’obres, que per tot tipus de residu el Decret
89/2010 fixa en 11 € / tona, amb un mínim de 150 €.
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.
4. L’ Agencia Estatal de Seguritat Aérea (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 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 física corresponent a la superfície
d’afectació del gonio. En el cas de que s’hagi d’utilitzar qualsevol tipus de grua fixa o
mòbil per realitzar la construcció de la piscina caldrà l`autorització prèvia de l’Agencia
Estatal de Seguridad Aérea.
5. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la
tanca de protecció de l’obra, les grues mòbils, els containers, saques i sitges o
qualsevol tipus de material o maquinaria 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
(caldrà disposar de les corresponents proteccions i senyalitzacions segons el previst
per l’Estudi de Seguretat i el Pla de Seguretat aprovat i d’acord amb la Policia Local).
Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació
les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre
càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els
materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.
6. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers d’acord
amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals
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3. Considerant l’informe jurídic de data 23/11/2016.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- La Legislació aplicable és la següent:
-

-

Articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (TRLUC)
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i posteriorment modificada per la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
Articles 4 a 45 del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat per
Decret 64/2014, de 13 de maig, (RPLU).
Articles 66, 68 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques (LPA).
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS)
Pla General d’Ordenació de Sant Quirze del Vallès, aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 22/3/2000,
publicat al DOGC de 11/5/2000 . Les normes urbanístiques del PGO es varen
publicar en compliment de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona de 22/9/2005, en el DOGC de 11/1/2006.

- 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 (en
endavant TRLUC), modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment
modificada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

SEGON.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretenen executar es troben subjectes
a llicència urbanística, de conformitat amb allò que disposa l’article 187 del TRLUC i
article 5 del RPLU, que disposen que estan subjectes a 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.

TERCER.- La finca on es realitzaran les obres està situada en el carrer
Bages núm.1 d’aquest municipi, classificada com a SU, amb ordenació clau 6b-3,
conjunts unitaris, fileres de cases.
Les obres previstes en el projecte donen compliment als paràmetres establerts en el Pla
General d’Ordenació.
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QUART.- Les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el que
estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, 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.
El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud de
l’interessat. La sol·licitud ha de complir els requisits establert en l’article 66 de la LPA i la
legislació aplicable de règim local. Ha d’anar acompanyada en els termes que estableix la
normativa aplicable així com els articles del Pla General Municipal d’Ordenació vigent .
Ha de precisar l’objecte i les condicions de l’obra amb detall suficient per a poder verificar
la seva conformitat amb l’esmentada normativa tal i com indica l’article 75.1 del ROAS.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada del corresponent projecte tècnic (art. 33 RPLU) en
dos exemplars juntament amb la còpia de les altres autoritzacions necessàries
relacionades amb l’actuació que eventualment, hagin atorgat altres administracions.
El contingut del projecte és el que determina l’article 34 del RPLU:
CINQUÈ.- Les obres que exigeixen projecte enunciades a l’article 2.2 de la LOE i en
l’article 33 del RLPU, s’han atorgar o denegar, de manera motivada (article 180.2 de la
TRLUC i article 81.1 del ROAS) en el termini de dos mesos des de la seva sol·licitud i les
de la resta en el d’un mes (article 81.1 ROAS), termini del qual caldrà descomptar, si
s’escau, els 10 dies atorgats per a la subsanació de deficiències de la sol·licitud (article
71 de la LRJPAC), els 10 dies que eventualment es concedeixen per a esmenar les
deficiències del projecte (articles 79.d) i 81.1 del ROAS) així com el termini establert a la
corresponent legislació sectorial per a l’emissió d’informes preceptius d’altres
administracions públiques.
Si transcorre l’esmentat termini sense que el sol·licitant rebi la notificació de la resolució
expressa es produeixen els efectes estimadors o desestimadors del silenci administratiu,
segons els casos, sense que, segons disposa l’article 24 de la LPA.
SISÈ.- L’article 21.1 apartats j) i q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local i l’article 53.1.r) de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovada per DL 2/2003, de 28 d’abril, respectivament atribueixen a l’Alcaldia
la competència per a l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i per a la
concessió de llicències . L’Alcaldessa, va fer delegació d’aquestes competències a favor
de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 29/6/2015, de
conformitat amb allò que estableix l’apartat 3 de l’art.21 de la Llei de Bases del Règim
Local .
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2016/000051 a dades protegides per a
la Construcció de piscina al dades protegides, d’aquest municipi amb subjecció a les
condicions tècniques relacionades a l’apartat dels antecedents de fet.
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 .- Condicionar la present llicència al dipòsit d’una fiança per import de 600,00 €
per garantir la reposició dels elements urbanístics afectats per l’obra (voreres, vorades,
mobiliari, serveis i altres), a retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.
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Quart .Constituir una fiança municipal de 150,00 €, D’acord amb el Decret 89/2010
pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), a retornar una vegada finalitzada l’obra i amb el certificat acreditatiu de la
gestió realitzada.
Cinquè .- Informar al titular de la llicència que haurà de comunicar el dia de l’inici de les
obres.
Sisè .En defecte d’assenyalament específic, els terminis són d’un any per començar
les obres i de tres per acabar-les. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de
la notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels
terminis fixats si la persona titular de llicència urbanística ho sol·licita justificadament
abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.
Setè .Advertir que transcorregut el termini per començar o finalitzar les obres, sense
que hagin estat iniciades o finalitzades la present llicència es declararà caducada.
Vuitè .tercers.

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

Novè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201642136 / 0

Concessió de Plaques i patents

201642137 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

768,00 €

201642138 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

201642139 / 0

FIANÇA

600,00 €

201642140 / 0

FIANÇA

150,00 €

Desè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

16. Llicència d'obra major, Exp. OMA2016/000042, per a la Modificació de projecte
de reforma i ampliació d'edifici per addició d'habitatge
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 30 de setembre de 2016, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2016012068) per a Modificació de
projecte de reforma i ampliació d'edifici per addició d'habitatge, emplaçat al dades
protegides, d’aquest municipi.
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2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 25/11/2016 del qual es
desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb les
condicions fixades a l’informe tècnic següents:
“La qualificació urbanística és illes de Cases, Illes Tradicionals (clau 1a), segons el vigent
Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament per resolució de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona del dia 22 de març de 2000 i publicada al diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya del dia 11 de maig de 2000. Les normes urbanístiques del Pla
General es van publicar, en compliment de la resolució de la Comissió Territorial
d’urbanisme de Barcelona de 22 de setembre de 2005, al diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de l’11 de gener de 2006.

1. El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic i d’execució
s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.
2. 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 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).
L’edifici no estaria afectat per la servitud aeronàutica, l’elevació limitadora d’obstacles
corresponent a la situació de la parcel·la és de 188 metres i l’alçada de planta baixa i
planta pis del projecte està per sota d’aquesta cota, sense arribar a perforar la
superfície limitadora. En el cas d’instal·lar objectes temporals (grues fixes o mòbils),
caldrà tramitar la corresponent llicència d’obres menors per la instal·lació d’aquests
elements, ( en el cas de que la grua mòbil ocupi la via publica caldrà tramitar llicencia
d’ocupació de la via publica) justificant que no perforen la superfície limitadora
d’obstacles i no afecten la operativitat de l’aeròdrom. Si la instal·lació de la grua
perfora la superfície limitadora d’obstacles que fixa l’Agencia Estatal de Seguretat
Àrea, caldrà obtenir autorització de la autoritat aeronàutica competent , en aquest cas
l’Agencia de Seguretat Aeronàutica (AESA).

3. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram
de vorera del carrer Doctor Trueta, en el tram on està situada la parcel·la, amb el
dipòsit d’una garantia municipal d’un import de 850,00 euros. 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.
4. S’ha presentat el projecte d’execució visat
memòria descriptiva i constructiva, l’estat
tècniques i facultatives, el pressupost, i la
instal·lacions i els corresponents plànols de
suport informàtic.

pel Col·legi oficial d’Arquitectes amb la
d’amidaments, el plec de condicions
justificació i càlcul de l’estructura i les
detall. S’ha de presentar el projecte en

5. 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
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controlada dels residus de la construcció, s’ha establert una garantia 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.
6. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la
tanca de protecció de l’obra, les grues mòbils, els containers, saques i sitges o
qualsevol tipus de material o maquinaria 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
(caldrà disposar de les corresponents proteccions i senyalitzacions segons el previst
per l’estudi de seguretat i el pla de seguretat aprovat i d’acord amb la policia
local).Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de
conservació les tanques i altres elements de precaució; observar les normes
establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar
les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia
aplicables.

7. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers d’acord
amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals”
3. Considerant l’informe jurídic de data 29/11/2016.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- La Legislació aplicable és la següent:
-

-

Articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (TRLUC)
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i posteriorment modificada per la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
Articles 4 a 45 del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat per
Decret 64/2014, de 13 de maig, (RPLU).
Articles 66, 68 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques (LPA).
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS)
Pla General d’Ordenació de Sant Quirze del Vallès, aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 22/3/2000,
publicat al DOGC de 11/5/2000 . Les normes urbanístiques del PGO es varen
publicar en compliment de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona de 22/9/2005, en el DOGC de 11/1/2006.
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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 (en endavant TRLUC),
modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment modificada per la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

SEGON.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretenen executar es troben subjectes
a llicència urbanística, de conformitat amb allò que disposa l’article 187 del TRLUC i
article 5 del RPLU, que disposen que estan subjectes a 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.

TERCER.- La finca on es realitzaran les obres està situada en el carrer
dades protegides d’aquest municipi, classificada com a SU, amb qualificació urbanística
illes de cases, illes tradicionals, clau 1a, parcel·les mitjanes, cases aïllades.
Les obres previstes en el projecte donen compliment als paràmetres establerts en el Pla
General d’Ordenació vigent, segons indica l’informe de l’Arquitecte municipal de 25/11/16.
QUART.- Les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el que
estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, 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.
El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud de
l’interessat. La sol·licitud ha de complir els requisits establert en l’article 66 de la LPA i la
legislació aplicable de règim local. Ha d’anar acompanyada en els termes que estableix la
normativa aplicable així com els articles del Pla General Municipal d’Ordenació vigent .
Ha de precisar l’objecte i les condicions de l’obra amb detall suficient per a poder verificar
la seva conformitat amb l’esmentada normativa tal i com indica l’article 75.1 del ROAS.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada del corresponent projecte tècnic (art. 33 RPLU) en
dos exemplars juntament amb la còpia de les altres autoritzacions necessàries
relacionades amb l’actuació que eventualment, hagin atorgat altres administracions.
El contingut del projecte és el que determina l’article 34 del RPLU:
CINQUÈ.- Les obres que exigeixen projecte enunciades a l’article 2.2 de la LOE i en
l’article 33 del RLPU, s’han atorgar o denegar, de manera motivada (article 180.2 de la
TRLUC i article 81.1 del ROAS) en el termini de dos mesos des de la seva sol·licitud i les
de la resta en el d’un mes (article 81.1 ROAS), termini del qual caldrà descomptar, si
s’escau, els 10 dies atorgats per a la subsanació de deficiències de la sol·licitud (article
71 de la LRJPAC), els 10 dies que eventualment es concedeixen per a esmenar les
deficiències del projecte (articles 79.d) i 81.1 del ROAS) així com el termini establert a la
corresponent legislació sectorial per a l’emissió d’informes preceptius d’altres
administracions públiques.
Si transcorre l’esmentat termini sense que el sol·licitant rebi la notificació de la resolució
expressa es produeixen els efectes estimadors o desestimadors del silenci administratiu,
segons els casos, sense que, segons disposa l’article 24 de la LPA.
SISÈ.- L’article 21.1 apartats j) i q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
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Bases del Règim Local i l’article 53.1.r) de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovada per DL 2/2003, de 28 d’abril, respectivament atribueixen a l’Alcaldia
la competència per a l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i per a la
concessió de llicències . L’Alcaldessa, va fer delegació d’aquestes competències a favor
de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 29/6/2015, de
conformitat amb allò que estableix l’apartat 3 de l’art.21 de la Llei de Bases del Règim
Local .
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2016/000042 a dades protegides per a
la Modificació de projecte de reforma i ampliació d'edifici per addició d'habitatge al C/
dades protegides, d’aquest municipi amb subjecció a les condicions tècniques
relacionades a l’apartat dels antecedents de fet.
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 .- Condicionar la present llicència al dipòsit d’una fiança per import de 850,00 €
per garantir la reposició dels elements urbanístics afectats per l’obra (voreres, vorades,
mobiliari, serveis i altres), a retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.
Quart .Constituir una fiança municipal de 150,00 €, D’acord amb el Decret 89/2010
pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), a retornar una vegada finalitzada l’obra i amb el certificat acreditatiu de la
gestió realitzada.
Cinquè .- Informar al titular de la llicència que haurà de comunicar el dia de l’inici de les
obres.
Sisè .En defecte d’assenyalament específic, els terminis són d’un any per començar
les obres i de tres per acabar-les. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de
la notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels
terminis fixats si la persona titular de llicència urbanística ho sol·licita justificadament
abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.
Setè .Advertir que transcorregut el termini per començar o finalitzar les obres, sense
que hagin estat iniciades o finalitzades la present llicència es declararà caducada.
Vuitè .tercers.

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

Novè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació
201642309 / 0

Concepte
Concessió de Plaques i patents

Import
12,56 €
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201642310 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

2.402,75 €

201642311 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

1.021,17 €

201642312 / 0

FIANÇA

850,00 €

201642313 / 0

FIANÇA

150,00 €

Desè .-

Notificar el present acord als interessats.

17. Contracte d'assistència jurídica i de defensa judicial (110-16-017)
ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern Local, en sessió de data 25 d’octubre de 2016, va aprovar l’expedient
de contractació, de tramitació urgent, i l’inici del procediment negociat, per a l’adjudicació
del contracte de serveis d’assistència jurídica i de defensa judicial en l’ordre contenciós
administratiu.
La mesa de licitació, en la sessió de data 17 de novembre de 2016, en aplicar les
fórmules per a puntuar les ofertes matemàtiques del licitadors presentats, va detectar, a
la vista del resultat del full de càlcul, elaborat de forma expressa per a aquesta avaluació,
que la proposició presentada per Planning Solutions, SLP i dades protegides (compromís
de formalitzar UTE) era anormal o desproporcionada, en aplicació de la clàusula 15 del
PCAP.
En conseqüència, es va iniciar el procediment que descriu l’art. 152.3 del TRLCSP, i es
va requerir el licitador que justifiqués la seva proposta.
Un cop rebuda la justificació, l’assessoria jurídica i l’econòmica van elaborar informe
tècnic.
La Mesa de licitació en la sessió de data 1 de desembre de 2016, va analitzar la
justificació presentada i va prendre coneixement de l’informe elaborat pels serveis
tècnics, va considerar com a no justificada l’oferta amb valors anormals presentada pel
licitador Planning Solutions, SLP i dades protegides (UTE) i va acordar elevar a l’òrgan de
contractació les propostes que es presenten a aprovació en la part dispositiva d’aquest
acte i que el motiven.

FONAMENTS DE DRET
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Declarar exclosa del procediment l’oferta presentada per Planning Solutions, SLP
i dades protegides (compromís d’UTE), per considerar inviable l’execució dels serveis
objecte del contracte com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o
desproporcionats.
Segon. Aprovar la classificació de les proposicions admeses, atesos els criteris de
valoració de les ofertes establerts al Plec de clàusules administratives particulars, en no
haver estat declarades desproporcionades, amb la puntuació següent:

Sobre 2. Elements de valoració discrecional
Comas advocats, Urbanisme i Dret Públic, SLP
CEL abogados

40,00 punts
22,00 punts

Sobre 3. Elements de valoració matemàtica
Comas advocats, Urbanisme i Dret Públic, SLP
CEL abogados

13,66 punts
27,47 punts

Puntuació total
Comas advocats, Urbanisme i Dret Públic, SLP
CEL abogados

53,66 punts
49,47 punts

Tercer. Requerir la societat que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa,
Comas Advocats Urbanisme i Dret Públic, SLP, per tal que, en aplicació de l’article
art. 112.2.a), en el termini de 5 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de
recepció de la notificació del requeriment que tramitarà la Unitat de Contractació,
presenti la documentació administrativa indicada a la clàusula 30 del PCAP i acrediti
la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb la clàusula 17 del Plec de
clàusules administratives particulars.

Quart. Fer advertiment exprés a la mercantil esmentada que, de no complir el
requeriment de la tramesa de la documentació i la del dipòsit de la garantia,
s’entendrà que ha retirat la seva oferta, i es procedirà a requerir la mateixa
documentació al següent licitador.

Cinquè. Acordar, atès que aquest procediment té caràcter urgent, que, un cop
acabada la tramitació descrita als punts tercer i quart d’aquesta proposta, l’alcaldessa,
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per avocació, dicti l’acte d’adjudicació del contractació i d’aprovació de la disposició
de la despesa derivada del contracte..

18. Assumptes sobrevinguts

18.1.

Llicència d'obra major, Exp. OMA2016/000028 per a la construcció d'un
edifici plurifamiliar aïllat de 20 habitatges, 38 places d'aparcament i 20
trasters

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 22 de juny de 2016, MAS DURAN SA ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2016008791) per a Construcció d’un
edifici plurifamiliar aïllat de 20 habitatges, 38 places d'aparcament i 20 trasters, emplaçat
a AV PAISOS CATALANS, 24-26-28 , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 21/11/2016 del qual es
desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb les
condicions fixades a l’informe tècnic següents:
1. “La qualificació urbanística és Zona residencial d’habitatges plurifamiliar, amb habitatge en
planta baixa, en alineació de vial ( clau RP2 ), segons la Modificació del Pla Parcial Mas Duran
- Can Feu aprovat el 2.11.1994.
Zona illes d’eixample (clau 1b-7), segons el text refós de la revisió del PGO vigent, aprovat
definitivament el 22. 3. 00. i publicat el 11.05.00.

2. El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic s’ajusten a la
normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.

3. L’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (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 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 de la servitud horitzontal interna.
L’Ajuntament va enviar la sol.licitud per la tramitació de la servitud aeronàutica, amb el
corresponent formulari de tramitació i plànols acotats de planta seccions i CD amb
suport digital. En data 08-07-2016 la documentació va ser rebuda per l’Agència
Estatal de Seguritat Aèria, d’acord amb l’article 30 del Real Decret 184/2008 de 8 de
febrer, on l’Agència Estatal de Seguritat Aèria assumia les competències sobre
autoritzacions administratives per obres, instal·lacions o plantacions en zones
afectades per servituds aeronàutiques que tenia assignada la Direcció General
d’Aviació Civil.
En la resolució de 29 de setembre de 2016, emesa per l’Agència Estatal de Seguretat
Aèria (Ministeri de foment), s’autoritza la sol·licitud que va ser presentada per la Sra.
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dades protegides, en representació de MAS DURAN SA. per a la construcció d’un
edifici de vivendes i per l’ús d’una grua mòbil al carrer Avinguda Països Catalans, 2426, 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:
−

L’alçada màxima de la construcció i la grua prevista en el projecte no excediran de
quinze metres amb trenta cm. (15,30 m.), inclosos tots els seus elements, com
antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes d’ascensors,
cartells, remats decoratius (cartells, il·luminació, etc) o qualsevol afegit sobre la
construcció, així com els mitjans electromecànics que puguin ser necessaris
durant la construcció.

−

Donada la situació i alçada de l’edifici projectat, si és necessària la utilització
d’altres mitjans electromecànics (qualsevol element elevador amb mitjans
electromecànics) que superin l’alçada autoritzada, s’haurà de sol·licitar la
corresponent autorització de forma prèvia i preceptiva a la seva instal·lació, fent
referència a aquests acord d’autorització i al numero de servitud aeronàutica
indicada en l’expedient (comunicació d’acord d’expedient E16-1612).

4. S’ha presentat amb el projecte bàsic, la documentació necessària per tramitar el
corresponen expedient d’activitat de garatge de l’aparcament col·lectiu privat per a ús
exclusiu dels propietaris de les places situades a la planta soterrani de l’edifici de
vivendes unifamiliars adossades.
D’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats, que la classifica com Annex III codi 12.46, estarà subjecta a un règim de
comunicació de la persona o persones titulars. La comunicació s’haurà de formalitzar
un cop acabades les obres i instal·lacions necessàries. L’activitat no podrà iniciar-se
mentre l’interessat no comuniqui a l’ajuntament la finalització de la instal·lació
mitjançant la certificació del tècnic encarregat de l’execució del projecte, i no es
disposi del preceptiu control inicial que verificarà l’acompliment de les dades
aportades, dels condicionants tècnics i de la normativa aplicable.
Un cop acabades les obres, el titular haurà de presentar tota la documentació de
l’activitat i comunicar la seva obertura aportant tots els certificats finals subjectes a
reglamentació especifica.
Al sol·licitar la visita de comprovació, s’haurà d’aportar la següent documentació per
tal de fer efectiva la mateixa:
−
−
−

−

Certificat final emes pel tècnic director
Contracte de manteniment dels elements de prevenció i extinció d’incendis
Certificats dels materials conforme són resistents al foc, segons codi tècnic de:
- Conductes de ventilació
- Extractor
- Portes de sectorització
Certificat instal·lació elèctrica
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−
−
−

Sol·licitud normalitzada del règim de comunicació (és sol·licita comunicació prèvia
per l’aparcament no per la construcció de les cases)
Qüestionari tècnic.
Fitxa de compliment de la fitxa DT-5 (TINSCI, sobre aparcaments amb places
tancades)

En la documentació presentada per la tramitació de l’expedient de comunicació de
l’activitat, s’han tingut en compte les prescripcions del CTE SUA, el DB SI i el DB-HS
del CTE i es dona compliment també al DT-9: Control de fums en aparcaments de la
TINSCI. La documentació de l’expedient d’activitat ha estat supervisada per l’enginyer
municipal, d’acord amb el seu informe el projecte d’execució de l’obra haurà de donar
compliment de la fitxa DT-5 (TINSCI, sobre aparcaments amb places tancades),
aportant la fitxa del compliment en l’acta de comprovació de l’inici de l’activitat
d’aparcament. L’informe de l’enginyer municipal és favorable.
5. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la
tanca de protecció de l’obra, la grua mòbil, els containers, saques i sitges o qualsevol
tipus de material o maquinaria 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 (caldrà
disposar de les corresponents proteccions i senyalitzacions segons el previst per
l’estudi de seguretat i el pla de seguretat aprovat i d’acord amb la policia local). Durant
la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les
tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre
càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els
materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

6. Les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia,
enllumenat, electricitat, que afecten a la façana del tram de vorera on està situada la
parcel·la hauran de quedar soterrades. Totes les canalitzacions aèries que passin per
davant de la façana hauran d’anar soterrades d’acord amb els projectes tècnics de
les respectives companyies. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds
necessaris per les connexions amb les respectives companyies i d’acord amb
l’Enginyer municipal.

7. 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 4.734,29, 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.
8. Caldrà aportar el projecte d’execució visat pel Col·legi oficial d’Arquitectes amb la
memòria descriptiva i constructiva, l’estat d’amidaments, el plec de condicions
tècniques i facultatives, el pressupost, i la justificació i càlcul de l’estructura i les
instal·lacions i els corresponents plànols, abans de l’inici de les obres. S’ha de
presentar el projecte en suport informàtic.

52/56

9. S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la
sol·licitud de llicència de gual i demanar el corresponent permís abans de la llicencia
d’ús.
10. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers
d’acord amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals”
4. Considerant l’informe tècnic de l’enginyer municipal de data 21/11/2016.
5. Considerant l’informe jurídic de data 25/11/2016.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- La Legislació aplicable és la següent:
-

-

Articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (TRLUC)
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i posteriorment modificada per la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
Articles 4 a 45 del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat per
Decret 64/2014, de 13 de maig, (RPLU).
Articles 66, 68 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques (LPA).
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS)
Pla General d’Ordenació de Sant Quirze del Vallès, aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 22/3/2000,
publicat al DOGC de 11/5/2000 . Les normes urbanístiques del PGO es varen
publicar en compliment de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona de 22/9/2005, en el DOGC de 11/1/2006.

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 (en endavant TRLUC),
modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment modificada per la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
SEGON.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretenen executar es troben subjectes
a llicència urbanística, de conformitat amb allò que disposa l’article 187 del TRLUC i
article 5 del RPLU, que disposen que estan subjectes a 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.
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TERCER.- La finca on es realitzaran les obres està situada en el carrer
Avinguda Països Catalans núm.24-26-28 d’aquest municipi, classificada com a SU, amb
ordenació clau 1b-7, zona illes d’eixample..
Les obres previstes en el projecte donen compliment als paràmetres establerts en el Pla
General d’Ordenació vigent :

Ordenació
Parcel·la Mínima
ARM
Edificabilitat màxima
Ocupació màxima
Separacions

Planejament

Projecte

Edificació plurifamiliar
200 m2
12,50 m (PB+3PP)
3045 m2
60 % (928,59 m2)
Carrer : 6 m
Laterals : 3 m

Edificació plurifamiliar
1.547,66 m2.
12,50 m (PB+3PP)
3009,52 m2
49,13 % (760,50 m2).
Carrer > 6 m
Laterals > 3 m

QUART.- Les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el que
estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, 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.
El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud de
l’interessat. La sol·licitud ha de complir els requisits establert en l’article 66 de la LPA i la
legislació aplicable de règim local. Ha d’anar acompanyada en els termes que estableix la
normativa aplicable així com els articles del Pla General Municipal d’Ordenació vigent .
Ha de precisar l’objecte i les condicions de l’obra amb detall suficient per a poder verificar
la seva conformitat amb l’esmentada normativa tal i com indica l’article 75.1 del ROAS.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada del corresponent projecte tècnic (art. 33 RPLU) en
dos exemplars juntament amb la còpia de les altres autoritzacions necessàries
relacionades amb l’actuació que eventualment, hagin atorgat altres administracions.
El contingut del projecte és el que determina l’article 34 del RPLU:
CINQUÈ.- Les obres que exigeixen projecte enunciades a l’article 2.2 de la LOE i en
l’article 33 del RLPU, s’han atorgar o denegar, de manera motivada (article 180.2 de la
TRLUC i article 81.1 del ROAS) en el termini de dos mesos des de la seva sol·licitud i les
de la resta en el d’un mes (article 81.1 ROAS), termini del qual caldrà descomptar, si
s’escau, els 10 dies atorgats per a la subsanació de deficiències de la sol·licitud (article
71 de la LRJPAC), els 10 dies que eventualment es concedeixen per a esmenar les
deficiències del projecte (articles 79.d) i 81.1 del ROAS) així com el termini establert a la
corresponent legislació sectorial per a l’emissió d’informes preceptius d’altres
administracions públiques.
Si transcorre l’esmentat termini sense que el sol·licitant rebi la notificació de la resolució
expressa es produeixen els efectes estimadors o desestimadors del silenci administratiu,
segons els casos, sense que, segons disposa l’article 24 de la LPA.
SISÈ.- L’article 21.1 apartats j) i q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local i l’article 53.1.r) de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovada per DL 2/2003, de 28 d’abril, respectivament atribueixen a l’Alcaldia
la competència per a l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i per a la
concessió de llicències . L’Alcaldessa, va fer delegació d’aquestes competències a favor
de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 29/6/2015, de
conformitat amb allò que estableix l’apartat 3 de l’art.21 de la Llei de Bases del Règim
Local .
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2016/000028 a MAS DURAN SA per a
Construcció d’edifici plurifamiliar aïllat de 20 habitatges, 38 places d'aparcament i 20
trasters a AV PAISOS CATALANS, 24-26-28 d’aquest municipi amb subjecció a les
condicions tècniques relacionades a l’apartat dels antecedents de fet.
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 .- Constituir una fiança municipal de 4.734,29 €, D’acord amb el Decret 89/2010
pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), a retornar una vegada finalitzada l’obra i amb el certificat acreditatiu de la
gestió realitzada.
Quart .obres.

Informar al titular de la llicència que haurà de comunicar el dia de l’inici de les

Cinquè .- En defecte d’assenyalament específic, els terminis són d’un any per començar
les obres i de tres per acabar-les. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de
la notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels
terminis fixats si la persona titular de llicència urbanística ho sol·licita justificadament
abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.
Sisè .Advertir que transcorregut el termini per començar o finalitzar les obres, sense
que hagin estat iniciades o finalitzades la present llicència es declararà caducada.
Setè .tercers.

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

Vuitè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

201642143 / 0

Concessió de Plaques i patents

201642145 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201642146 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

201642147 / 0

FIANÇA

Novè .-

Import
12,56 €
106.773,16 €
45.378,59 €
4.734,29 €

Notificar el present acord als interessats.
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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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