D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les
indicacions de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya
(APDCat), les actes de la Junta de Govern Local publicades no incorporen
dades de caràcter personal identificades o identificables. No obstant això,
podeu exercir els vostres drets a través dels tràmits específics publicats a
http://www.santquirzevalles.cat
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RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Elisabeth Oliveras i Jorba
Marta Baldrich Caselles
Maria Domingo Soler
Albert Falgueras Cuatrecasas
Francesc Fernandez Lugo

JUNTS-AM
ICV
JUNTS-AM
JUNTS-AM
JUNTS-AM

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
PRESIDENTA
Elisabeth Oliveras i Jorba.
SECRETARI
Pedro Gallego Cañizares.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu. Els assumptes sobrevinguts s’han inclòs a l’ordre del dia
també per acord unànime dels membres presents.

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 27 de setembre de
2016.
2. Conveni col·laboració Ajuntament SQ-Pimec programa relleu generacional
empreses
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Que la Regidoria de Desenvolupament Econòmic i Local, treballa per tal de
promoure tota classe d’activitats relacionades amb el foment de l’ocupació i la promoció
econòmica de Sant Quirze del Vallès
Segon.- Que PIMEC és la patronal que representa i defensa els interessos de les Micro,
petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya acompanyant-les per al seu
creixement i consolidació.
Que PIMEC desenvolupa el projecte de desplegament del relleu generacional amb la
finalitat d’acompanyar a l’empresa per realitzar una anàlisi vinculada entre altres a la
situació financera, a la incorporació de nous membres, a l’organització equilibrada, a com
afrontar el deute i la transició ordenada de la família dins l’empresa i, al final, dissenyar un
pla de relleu generacional que asseguri la continuïtat de l’empresa familiar.
Tercer.- Que PIMEC desenvolupa el projecte de desplegament del relleu generacional
amb la finalitat d’acompanyar a l’empresa per realitzar una anàlisi vinculada entre altres a
la situació financera, a la incorporació de nous membres, a l’organització equilibrada, a
com afrontar el deute i la transició ordenada de la família dins l’empresa i, al final,
dissenyar un pla de relleu generacional que asseguri la continuïtat de l’empresa familiar.
Quart.- Que, en aquest marc, l’Ajuntament, a través del Servei a l’Empresa, acompanya i
impulsa el creixement econòmic del territori i el seu àmbit d’influència, executant les
politiques de promoció econòmica per el suport de la iniciativa emprenedora, el
creixement empresarial i l’ocupació a més de promocionar el municipi els seus sectors
estratègics. En aquest sentit, considera d’interès pel municipi donar suport i col·laborar en
el Projecte de relleu generacional.

FONAMENTS DE DRET
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 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’adopten els següents acords:
Primer .- Aprovar el conveni de col·laboració amb Pimec pel programa de relleu
generacional a les empreses
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS I PIMEC PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA PEL PROJECTE
RELLEU GENERACIONAL

Sant Quirze del Vallès, 11 d’octubre de 2016
INTERVENEN
D’una part, Àlex Brossa Enrique, Regidor de Desenvolupament Econòmic i Local de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb NIF núm. P0823800H, domiciliat a la Plaça
de la Vila, 1 08192 de Sant Quirze del Vallès
De l’altra part, el Sr. Francesc Elias i Burés, com a president de PiMEC Vallès Occidental
i en representació de PIMEC PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA (en
endavant PIMEC), amb seu al carrer Viladomat, 174 de Barcelona i amb CIF número G61512257.
MANIFESTEN
Primer.- Que PIMEC és la patronal que representa i defensa els interessos de les Micro,
petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya acompanyant-les per al seu
creixement i consolidació.
Segon.- Que PIMEC desenvolupa el projecte de desplegament del relleu generacional
amb la finalitat d’acompanyar a l’empresa per realitzar una anàlisi vinculada entre altres a
la situació financera, a la incorporació de nous membres, a l’organització equilibrada, a
com afrontar el deute i la transició ordenada de la família dins l’empresa i, al final,
dissenyar un pla de relleu generacional que asseguri la continuïtat de l’empresa familiar.
Tercer.- Que la Regidoria de Desenvolupament Econòmic i Local, treballa per tal de
promoure tota classe d’activitats relacionades amb el foment de l’ocupació i la promoció
econòmica de Sant Quirze del Vallès
Quart.- Que, en aquest marc, l’Ajuntament, a través del Servei a l’Empresa, acompanya i
impulsa el creixement econòmic del territori i el seu àmbit d’influència, executant les
politiques de promoció econòmica per el suport de la iniciativa emprenedora, el
creixement empresarial i l’ocupació a més de promocionar el municipi els seus sectors
estratègics,
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En aquest sentit, considera d’interès pel municipi donar suport i col·laborar en el Projecte
de relleu generacional.
En virtut del que s’ha exposat, ambdues parts, reconeixent-se recíprocament capacitat
legal necessària per a obligar-se en representació de les respectives entitats/institucions,
acorden subscriure el pressent conveni de col·laboració que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és establir i regular la col·laboració i suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès a PIMEC per al desenvolupament del Projecte relleu generacional
dirigit a assegurar la continuïtat de l’empresa familiar.
Segon.- COMPROMISOS I APORTACIONS DE PIMEC
-

-

-

-

Facilitar a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, tota la informació que requereixi
del projecte així com de les activitats de l’entitat .
Participar en aquells projectes, comissions, trobades i grups de treball que, en
matèria relacionada amb l’objecte del present conveni, li sol·liciti l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.
Fer difusió de les actuacions que porta a terme l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, a través del Servei a l’Empresa i fer-la partícip en aquells actes públics
d’especial rellevància en matèries relacionades amb l’objecte del conveni.
Fer constar en tot aquell material divulgatiu, publicitat gràfica i visual que s’elabori
per les accions recollides en aquest conveni de col·laboració de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès , d’acord amb la normativa municipal d’imatge corporativa.
Facilitar formació sobre el programa de relleu generacional als tècnics del servei
d’empresa de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Aplicar el descompte del 75% en el cost del programa a les empreses derivades
des del Servei a l’Empresa de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Facilitar a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès informació sobre les accions
realitzades amb les empreses derivades a través de les comissions de seguiment.

Tercer.- COMPROMISOS DE l’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
- Incorporar el programa de relleu generacional en el catàleg de serveis a l’empresa
- Fer difusió del programa amb “marca blanca “ als mitjans habituals de difusió (web,
xarxes socials...)
- Derivar les empreses interessades a la persona de referència del programa de PIMEC
Quart.- SEGUIMENT DEL CONVENI
Amb la finalitat de fer seguiment de l’acord, analitzar el desenvolupament de la relació de
col·laboració, decidir, si s’escau, sobre les noves iniciatives a impulsar o resoldre les
incidències que puguin produir-se, les parts constituiran una Comissió de Seguiment
formada per, mínim 1 membre per entitat que es reunirà un mínim de dues vegades a
l’any.
Cinquè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
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Aquest conveni tindrà vigència per un any des de la data de la seva signatura, i es
renovarà anualment, sempre que cap de les parts manifesti per escrit la seva intenció de
no continuïtat, en la forma que es determini en el punt vuitè.
Sisè.- TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Ambdues parts es comprometen al compliment de la LLei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament.
Si es preveu que el compliment del conveni pot comportar en algun moment un
tractament de dades de caràcter personal incloses en un fitxer de titularitat municipal i /o
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès , l’entitat es compromet a fer aquell tractament
d’acord amb les instruccions específiques de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i
s’obliga a no aplicar-les ni utilitzar-les amb una finalitat diferent de la prevista en el propi
conveni, ni comunicar-les a altres persones, ni tant sols per conservar-les. Una vegada
complerta l’activitat, les dades de caràcter personal que hagin estat tractades per compte
de l’Ajuntament, hauran de ser destruïdes o retornades a aquest, d’acord amb les
instruccions dels tècnics municipals. En cas d’incompliment d’aquestes obligacions,
l’entitat en serà responsable, d’acord amb l’establert a l’art. 12 de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal.
Setè.- ADDENDES AL CONVENI
Qualsevol modificació que alteri les obligacions establertes en aquest conveni s’haurà de
fer amb el consentiment d’ambdues parts.
Vuitè.- CAUSES D’EXTINCIÓ I EFECTES DE L’ INCOMPLIMENT
El present conveni s’extingirà per alguna de les causes següents:
- Per mutu acord de les part manifestat per escrit
- Per incompliment dels acords que s’hi estableixen
- Per denuncia d’una de les parts feta amb un mínim d’un mes d’antelació, la qual cosa
donarà lloc a la finalització del seus efectes un cop finalitzat el període de preavís i sense
perjudici de finalitzar els compromisos iniciats
- Per les causes generals establertes en la legislació vigent.

I, en prova de conformitat, les parts signen el present document que s’entén per duplicat i
a un sol efecte al lloc i data indicats a l’encapçalament.
Segon._ Notificar el present acord a PIMEC Petita i Mitjana Empresa de Catalunya.

3. Aprovació d'assignació i distribució d'ajuts a projectes de cooperació al
desenvolupament i a activitats solidàries promogudes per les ONG i entitats
solidàries de Sant Quirze del Vallès, 2016
ANTECEDENTS DE FET

5/42

1. La Junta de Govern Local en sessió de data 22 de març de 2016, va aprovar les Bases
particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al
desenvolupament i a activitats solidàries promogudes per les ONG i entitats solidàries
de Sant Quirze del Vallès, bases que defineixen el conjunt de condicions i el
procediment a seguir per la sol·licitud, admissió, avaluació, concessió, pagament i
justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament per a projectes de cooperació al
desenvolupament i activitats solidàries.
2. Atès que el termini per presentar les sol·licituds de subvenció va finalitzar el passat dia
30 d’abril de 2016 i vistes les sol·licituds presentades al registre general,
corresponents amb el següent detall:
REGISTRE

DATA

ENTITAT

PROJECTE

COST
PROJECTE
ANY

IMPORT
SOL·LICITAT

ACCIÓ SOLIDÀRIA DEL
Maternitat i dispensari a Thiobon
VALLÈS I COOPERACIÓN
(Senegal)
Y AYUDA

52.428,00 €

36.428,00 €

2016005655/ 26/04/2016 i
ATENEU DEL MON
2016006543 17/05/2016

Millora i foment de l'accés a la salut
sexual i reproductiva de les dones
palestines de Cisjordània

24.300,00 €

6.000,00 €

2016005658

26/04/2016

ATENEU DEL MON

Programa de millora de l'hàbitat i
reconstrucció
antisísmica
a
Bhimphedi (Nepal)

213.000,00 €

20.000,00 €

2016005858

29/04/2016

ONG NUEVOS PASOS

Programa integral d'atenció diürna a
Santa Cruz de la Sierra (Bolívia)

50.414,00 €

25.207,00 €

Construcció de cuina per la clínica
2016005875/ 29/04/2016 i FUNDACIÓ
BENÈFICA
del Carmen, de San Juan la Laguna
2016006462 12/05/2016
PRIVADA QUETZAL
(Guatemala)

22.400,00 €

10.000,00 €

6.000,00 €

3.200,00 €

2016005674

26/04/2016

2016005657/ 26/04/2016 i
ATENEU DEL MÓN
2016006542 17/05/2016

Activitats de sensibilització 2016

3. Vistes les actes de la comissió tècnica, constituïda el 23 de maig i la proposta de
puntuació i distribució d’ajuts a projectes de cooperació i a activitats solidàries,
realitzada d’acord amb els criteris establerts a les Bases particulars.
4. D’acord amb l’informe emès per la cap d'Atenció i Comunicació Ciutadana, de data 27
de setembre 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 a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació
al desenvolupament i a activitats solidàries, promogudes per les ONG i entitats
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-

solidàries de Sant Quirze del Vallès, aprovades en sessió de Junta de Govern
Local, de data 22 de març de 2016.
Articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar les següents sol·licituds presentades i aprovar els documents
comptables de disposició i obligació de despesa (DO), amb càrrec a la partida 1300 2314
4800000, per a la concessió de subvencions, d’acord amb el següent detall:
REGISTRE

2016005674
2016005655/
2016006543
2016005658

2016005858
2016005657/
2016006542

ENTITAT

PROJECTE

ACCIÓ SOLIDÀRIA DEL
Maternitat i dispensari a Thiobon
VALLÈS I COOPERACIÓN
(Senegal)
Y AYUDA
Millora i foment de l'accés a la
ATENEU DEL MON
salut sexual i reproductiva de les
dones palestines de Cisjordània
Programa de millora de l'hàbitat i
ATENEU DEL MON
reconstrucció
antisísmica
a
Bhimphedi (Nepal)
Programa
integral
d'atenció
ONG NUEVOS PASOS
diürna a Santa Cruz de la Sierra
(Bolívia)
ATENEU DEL MÓN

Activitats de sensibilització 2016

PUNTS

IMPORT
FINAL
CONCEDIT

73,31

30.564,24 €

74,65

5.114,59 €

73,50

16.818,63 €

68,76

20.002,54 €

14

2.500,00 €
75.000,00 €

TOTAL

Segon .- Desestimar la sol·licitud de la Fundació Benèfica Privada Quetzal, amb
registre d’entrada número 2016005875, d’acord amb les valoracions de la comissió
tècnica.
Tercer .-

Comunicar aquesta resolució als serveis d’Intervenció i Tresoreria.

Quart .-

Notificar el present acord a les persones interessades.

4. Acceptar el recurs tècnic consistent en definir l'abast, els objectius i la
planificació de l'assessorament als projectes d'alimentació d'urgència
ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 17 de desembre de 2015,
va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”, el Catàleg de serveis 2016, el seu règim regulador i la convocatòria per a la
concessió de recursos.
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Des de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i mitjançant decret
de data 28 de juliol de 2016, s’aprova el recurs tècnic consistent en definir l’abast, els
objectius i la planificació de l’assessorament als projectes d’alimentació d’urgència, en el
marc del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i aprovació i
adjudicació del contracte que se’n deriva.
FONAMENTS DE DRET
Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
Règim regulador del Catàleg de serveis 2016
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar el recurs tècnic consistent en definir l’abast, els objectius i la
planificació de l’assessorament als projectes d’alimentació d’urgència.

5. Acceptar el recurs tècnic consistent en la implementació de propostes de
millora organitzativa dels Serveis Socials Bàsics
ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 17 de desembre de 2015,
va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”, el Catàleg de serveis per l’any 2016, el seu règim regulador i la convocatòria per a
la concessió de recursos.
Des de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i mitjançant decret
de data 29 de juliol de 2016, s’aprova el recurs tècnic consistent en la implementació de
propostes de millora organitzativa dels Serveis Socials Bàsics, en el marc del règim
regulador del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” i aprovació i adjudicació del contracte que se’n deriva.
FONAMENTS DE DRET
Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
Règim regulador del Catàleg de serveis 2016
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar el recurs tècnic consistent en la implementació de propostes de millora
organitzativa dels Serveis Socials Bàsics

6. Acceptar el recurs tècnic Casals i equipaments socioculturals de les persones
grans, actuació " millora de gestió i funcionament dels casals de gent gran"
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ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 17 de desembre de 2015,
va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”, el Catàleg de serveis per l’any 2016, el seu règim regulador i la convocatòria per a
la concessió de recursos.
Des de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i mitjançant decret
de data 9 de setembre de 2016, s’aprova el recurs tècnic Casals i equipaments
socioculturals de les persones grans, actuació “millora de gestió i funcionament dels
casals de gent gran”, en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2016
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i aprovació i adjudicació del contracte que
se’n deriva.
FONAMENTS DE DRET
Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
Règim regulador del Catàleg de serveis 2016
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar el recurs tècnic: Casals i equipaments socioculturals de les persones
grans, actuació “millora de gestió i funcionament dels casals de gent gran”.

7. Exp. resp. pat. 114-16-018 – DADES PROTEGIDES
ANTECEDENTS DE FET
En data 11 de juliol de 2016, dades protegides va formular reclamació de responsabilitat
patrimonial pels danys físics que va patir el seu fill a una zona d’arbrat, que identifica
mitjançant fotografia, al entrebancar-se amb uns troncs per fer activitats en una zona
d’esbargiment.
Atès que la sol·licitud no reunia els requisits que exigeix l’article 6 del Real decret
429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, per mitjà de provisió
de la secretària municipal de 25 d’agost es va atorgar a la interessada un termini de 10
dies hàbils per l’esmena de les deficiències que presentava, tot advertint-li que si
desatenia el requeriment es declararia el seu desistiment. Aquest requeriment va ser
notificat el 14 de setembre.
En data 5 d’octubre, finalitzat el termini de reparar, la senyora dades protegides no ha
presentat cap documentació.
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FONAMENTS DE DRET
Real decret 429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.-- Tenir per desistida a dades protegides de la seva reclamació de responsabilitat
patrimonial per manca de reparació dels defectes de la sol·licitud, d’acord amb allò que
preveu l’article 6 del Real decret 429/1993, de 26 de març i arxivar les actuacions.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la interessada.

8. Exp. resp. pat. 114-16-012 - dades protegides
ANTECEDENTS DE FET

En data 23 de juny de 2016, dades protegides, en representació dades protegides va
formular reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys al vehicle dades protegides
quan circulava per dades protegides el dia 22 de juny i, segons les seves manifestacions,
va topar al terra pel mal estat de la via i es va trencar el càrter.
Atès que la sol·licitud no reunia els requisits que exigeix l’article 6 del Real decret
429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, per mitjà de provisió
de la secretària municipal de 28 de juny es va atorgar a la interessada un termini de 10
dies hàbils per l’esmena de les deficiències que presentava, tot advertint-li que si
desatenia el requeriment es declararia el seu desistiment. Aquest requeriment va ser
notificat el 8 de juliol.
En data 8 de juliol, dades protegides, en representació de dades protegides, va presentar
un pressupost de reparació del vehicle però no va reparar cap dels altres requisits.
FONAMENTS DE DRET
Real decret 429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.-- Tenir per desistida a dades protegides de la seva reclamació de responsabilitat
patrimonial per manca de reparació dels defectes de la sol·licitud, d’acord amb allò que
preveu l’article 6 del Real decret 429/1993, de 26 de març i arxivar les actuacions.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la interessada.

9. Exp. resp. pat. 114-16-019 - Mas Duran S.A.
ANTECEDENTS DE FET
En data 21 de juny de 2016, dades protegides, en representació de Mas Duran, S.A. va
formular reclamació de responsabilitat patrimonial pel funcionament anormal de
l’administració en l’atorgament de la llicència d’obres majors exp. 16/2010, al requerir-li
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès el pagament de la llicència d’obres que no es van
realitzar a petició del mateix.
En data 4 d’agost de 2016, la cap d’Àrea de Territori i Medi Ambient, emet informe dient
que al desembre de 2013 es va iniciar la Modificació Puntual del PGO al sector Mas
Duran, i que va ser el propi Ajuntament que va comunicar a Mas Duran S.A., el promotor
de la llicència, que no inicies les obres.
Que aquesta comunicació que l’Ajuntament va fer al promotor no va ser una actuació
ajustada a dret d’acord amb el que preveu el D.L. 1/20110, de 3 d’agost i el Decret
305/2006, de 18 de juliol.
Que el funcionament anormal de l’Administració municipal ha causat un perjudici al
promotor Mas Duran S.A. que tenia concedida una segona pròrroga per executar l’obra
autoritzada per llicència d’obra major consistent en la construcció d’un edifici plurifamiliar
de 24 habitatges i aparcament a dades protegides i no va executar l’obra perquè
l’Ajuntament li va comunicar que no la iniciés perquè s’iniciava la modificació del PGO.
FONAMENTS DE DRET
I.- Els principis que regeixen la figura de la responsabilitat patrimonial per culpa
extracontractual o objectiva de les Administracions Públiques es troben regulats
bàsicament a l’article 106.2 de la Constitució, als articles 139 i següents de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener i quan al procediment, al
RD 429/93 de 26 de març, i altra normativa concordant.
II.- L’article 106 de la CE estableix que el particulars, en els termes establerts per la llei,
tindran dret a ser indemnitzats pels danys ocasionats als seus bens i drets …… sempre
que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics”
III.- La Llei 30/92 estableix els requisits que han de concórrer per a que els particulars
tinguin dret a una indemnització fixant els següents: a) que la lesió sigui conseqüència del
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funcionament normal o anormal dels serveis públics i que el dany causat l’administrat no
tingui el deure jurídic de suportar-lo, b) que els dany al·legat sigui efectiu, avaluable
econòmicament i individualitzat, c) l’existència d’un nexe causal directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat.
IV.- Que els esmentats preceptes legals configuren el caràcter objectiu de la
responsabilitat administrativa pel funcionament normal o anormal dels serveis públics que
obliga a prescindir d’elements subjectius relacionats amb la concurrència de culpa o
negligència per part de l’Ajuntament o dels serveis públics.
V.- L’article 13.2 del RD 429/1993, de 26 de març, estableix que la resolució es
pronunciarà necessàriament sobre l’existència o no de la relació de casualitat entre el
funcionament del servei públic i la lesió produïda. Per tant, el requisit indispensable per a
donar dret a un rescabalament dels danys és l’existència d’un nexe casual directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat. La relació de causalitat ha de ser directa,
immediata i exclusiva el que significa que els danys s’han de produir sense la intervenció
de cap altre factor.
Atenent la documentació i proves aportades per la reclamant i l’informe de la cap d’Àrea
de Territori i Medi Ambient es pot concloure que concorren els elements i requisits que
configuren el naixement de la responsabilitat patrimonial, hi ha una relació de casualitat
directa, immediata i exclusiva entre el funcionament del servei públic i els danys causats.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per dades
protegides pels danys patrimonials causats a la seva representada Mas Durans S.A. com
a conseqüència de l’atorgament de la llicència d’obres majors per a la construcció de
vivendes a l’Avinguda dels Països Catalans que no es van dur a terme per l’inicií de la
modificació del PGO.
Segon.- Indemnitzar a Mas Duran S.A. amb 33.721,32€ d’acord amb la valoració dels
danys.
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada.

10. Exp. resp. pat. 114-16-009 - dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 13 d’abril de 2016, dades protegides va presentar escrit de reclamació per
responsabilitat patrimonial pels danys físics soferts el dia 27 de novembre de 2015 al
carrer dades protegides de Sant Quirze del Vallès, davant de l’escola dades protegides al
caure com a conseqüència, segons les seves manifestacions, d’entrebancar-se amb un
desnivell de la vorera que estava aixecada per les arrels dels arbres. Aporta com a
proves, fotografies del lloc dels fets, dels danys físics i informes mèdics. Fa una valoració
dels danys de 4.253,37€.
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Mitjançant resolució 2016000937 de l’alcaldessa de 19 d’abril de 2016, es va admetre a
tràmit la reclamació, es van sol·licitar informes a les Àrees i Serveis de l’Ajuntament
corresponents i es va traslladar l’expedient íntegre a la Companyia d’assegurances de
l’Ajuntament .
En data 28 d’abril de 2016. l’arquitecta tècnica del servei de Parcs i Jardins, Via Pública,
Mobilitat i Serveis, va emetre informe, del qual s’extrau: “que només pot opinar en base
a les fotografies que se li van facilitar atès que no va estar al lloc dels fets en el moment
que van ocórrer. En aquestes fotografies sembla evident la coincidència entre el que diu
la interessada i el que es veu a la imatge. Que va fer la inspecció el dia 26 d’abril i
confirma que els desperfectes ja estan reparats”
En data 29 d’abril el sotsinspector de la policia local informa que en l’aplicatiu policial no
consta cap servei el dia 27 de novembre de 2015 relacionat amb la caiguda a la via
pública de la senyora dades protegides.
Mitjançant provisió de la instructora de data 25 d’agost es van tenir per reproduïdes les
proves aportades i es va donar tràmit d’audiència a la interessada. Aquesta provisió va
ser notificada el 8 de setembre. Transcorregut el termini per formular al·legacions, la
senyora dades protegides no ha comparegut.
En data 7 de juliol la Companyia d’assegurances dades protegides emet informe en el
qual diu que la caiguda es va produir en un lloc de pas habitual de la recorrent donat que
era a la vorera del col·legi on assisteixen els seus fills i que per tant tenia constància dels
desperfectes, tanmateix destaca que la caiguda es va produir a plena llum del dia, en
una zona amplia i que cap obstacle impedia la visibilitat del desperfecte.
Quant a la valoració econòmica de les lesions, reconeix 8 dies impeditius a raó de 58,41
euros/dia, 3 dies no impeditius a raó de 31,43 euros/dia i 1 punt de perjudici estètic per
valor de 789,14 euros,. La valoració total ascendeix a 1.350,71€, a la qual, aplica el 50%
en concepte de concurrència de culpes i fixa la indemnització final en 675,35€.
FONAMENTS DE DRET
I.- Els principis que regeixen la figura de la responsabilitat patrimonial per culpa
extracontractual o objectiva de les Administracions Públiques es troben regulats
bàsicament a l’article 106.2 de la Constitució, als articles 139 i següents de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener i quan al procediment, al
RD 429/93 de 26 de març, i altra normativa concordant.
II.- L’article 106 de la CE estableix que el particulars, en els termes establerts per la llei,
tindran dret a ser indemnitzats pels danys ocasionats als seus bens i drets …… sempre
que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics”
III.- La Llei 30/92 estableix els requisits que han de concórrer per a que els particulars
tinguin dret a una indemnització fixant els següents: a) que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics i que el dany causat l’administrat no
tingui el deure jurídic de suportar-lo, b) que els dany al·legat sigui efectiu, avaluable
econòmicament i individualitzat, c) l’existència d’un nexe causal directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat.
IV.- L’article 13.2 del RD 429/1993, de 26 de març, estableix que la resolució es
pronunciarà necessàriament sobre l’existència o no de la relació de casualitat entre el
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funcionament del servei públic i la lesió produïda. Per tant, el requisit indispensable per a
donar dret a un rescabalament dels danys és l’existència d’un nexe casual directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat. La relació de causalitat ha de ser directa,
immediata i exclusiva el que significa que els danys s’han de produir sense la intervenció
de cap altre factor.
La sentència 00166/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu de Gijon en el fonament
jurídic tercer expressament diu: “Así, con caràcter general una caida derivada de un
tropiezo en un obstáculo de dimensiones insignificantes o visibles entraña un daño no
antijurídico, que debe soportar el administrado desde el mismo momento en que participa
del servicio público de aceras o calzada, y ello porque no se puede pretender que la
totalidad de las aceras o calzadas de un casco urbano cualquiera se encuentren
absolutamente perfectas en su estado de conservación y rasante, hasta extremos
insoportables”.
La sentència del T.S.J. de Madrid 164/2013 de 15 de febrer, en el fonament jurídic cinquè
raona que: “efectivamente, dicha parte aportó unas fotografias que acreditan la falta de
cinco adoquines en el pavimento de la calzada hecho que fue corroborado por agentes
de la policia local. Ahora bien, ello no justifica la existencia de nexo causal entre el
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y la desafortunada caida de la
recurrente que solo puede ser atribuïda a su falta de precaución y cuidado al caminar por
dicha zona. Hemos de tener en cuenta que prestando una mínima atención a las
incidencias del deambular, habria sido fácilmente evitable la caida(...)
Aun cuando resulta clara la competencia en materia relativa a la pavimentación de vías
públicas urbanas y su conservación, según establece el articulo 25.2.b) de la ley 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de las bases del Régimen Local, no podemos ignorar que
constituye deber de todo ciudadano prestar la debida atención y cuidado a las
circunstancias de la vía durante la deambulación, a fin de evitar aquellos elementos de
las vias públcias que pueden hallarse en mal estado por el propio uso de la misma.
(...) conforme a las reglas de la sana critica permite apreciar la concurrencia en una
causa con potencialidad suficiente para romper, o al menos, interferir en el nexo causal
en la causación de daños y secuelas padecidas, con la lógica incidencia que sobre la
indemnización ha de tener, motivando una compensación de culpas que deteminará la
indemnización (...)
Atenent la instrucció de l’expedient, les prova documentals i els informes dels Serveis
corresponents, queda provat que la senyora dades protegides va caure a la via pública
pel desnivell del paviment de la vorera però s’ha de valorar que era un pas habitual de la
interessada, per la qual cosa era coneixedora dels desperfectes, que era de dia i hi havia
plena visibilitat.. Tenint en compte aquestes premisses, s’ha de concloure que existeix, en
la caiguda del perjudicat, un cert grau de responsabilitat en la seva pròpia actuació donat
que és obligació del vianant adequar la seva marxa a les circumstàncies de la via.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Estimar, en part, la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per
dades protegides pels danys físics soferts el dia 27 de novembre de 2015, com a
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conseqüència de la caiguda al entrebancar-se amb un desnivell de la vorera al carrer
dades protegides, davant de l’escola dades protegides.
Segon.- Indemnitzar-la amb 675,35€ pel concepte de dies impeditius i no impeditius i 1
punt per perjudici estètic, resultat d’aplicar a la quantitat total d’indemnització la reducció
del 50% en concepte de concurrència de culpes.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la interessada i a la Companyia d’assegurances dades
protegides perquè procedeixi al pagament de la indemnització.

11. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i l'associació Esplai la Flama (2016-2018).
ANTECEDENTS DE FET
I. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, té com a un dels objectius principals el
desenvolupament d’actuacions per la promoció d’activitats dirigides als joves del municipi.
L’associació Esplai La Flama és una entitat sense ànim de lucre que en virtut del que es
disposa en els seus estatuts, té entre els seus fins l’educació de nens i adolescents en el
temps lliure a través de l’organització i execució d’activitats dirigides a aquest fi.
II. En data 17 de desembre de 2013, es va signar un conveni de col·laboració entre
l’associació Esplai la Flama amb l’objecte d’establir els termes de la relació de
col·laboració entre ambdues parts per contribuir a millorar la promoció de l’activitat
orientada a l’impuls i foment de les activitats destinades als infants i adolescents de Sant
Quirze del Vallès. En concret, el conveni regulava les condicions de l’autorització perquè
l’associació Esplai La Flama ocupi i faci ús de l’equipament municipal ubicat a la ronda
Arraona, 29-31, per les activitats programades per al curs 2014.
III. La clàusula cinquena del conveni esmentat establia la vigència des de l’inici del curs
lectiu 2013-2014 fins a la finalització del mateix, essent prorrogable per acord d’ambdues
parts i exprés de la Junta de Govern, per períodes d’un any. Establia que l’acord de
pròrroga s’hauria d’adoptar amb un mes d’antelació al venciment de la vigència.
Així es va fer per als cursos 2014-2015 i 2015-2016, afegint en aquest darrer conveni
algunes modificacions quant a horaris i dies de cessió, així com ampliació d’espais (sala
tallers del centre cívic Can Feliu)
IV. Que arran de la valoració positiva en relació a la participació i activitats dutes a terme
durant el curs lectiu 2015-2016, i la necessitat de fer algunes modificacions al conveni
inicial, és voluntat de les parts subscriure un nou conveni que reculli aquestes noves
necessitats i que ampliï la vigència del mateix a dos cursos lectius (2016-2017 i 20172018).
V. A fi i efecte d’ajustar-se a les noves necessitats de l’entitat i fer un recordatori de tots
els acords presos i aprovats en el temps, s’ha procedit a fer constar tots els punts
novament.
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FONAMENTS DE DRET
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú 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.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i l’associació Esplai la Flama. d’acord amb la següent redacció:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS I L’ASSOCIACIÓ ESPLAI LA FLAMA
REUNITS
D’una part, la Sra. Anna Canes i Urbano, regidora delegada de la regidoria de Joventut
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, de conformitat amb el cartipàs vigent,
facultada expressament per aquest acte per acord de Junta de Govern Local de data 11
d’octubre de 2016.
De l’altra, la Sra. Tatiana Rodríguez García, amb DNI dades protegides, en qualitat de
presidenta de l’ASSOCIACIÓ ESPLAI LA FLAMA, amb CIF G-65777344, entitat inscrita al
Registre Municipal d’entitats amb el núm. RAE 116/12 i amb domicili social a carrer
Ronda Arraona, 29-31 de Sant Quirze del Vallès, actuant en nom i representació
d’aquesta.
Assistits per la secretària de l’Ajuntament Sra. Helena Muñoz Amorós, que dóna fe de
l’acte.

ANTECEDENTS
I. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, té com a un dels objectius principals el
desenvolupament d’actuacions per la promoció d’activitats dirigides als joves del municipi.
L’associació Esplai La Flama és una entitat sense ànim de lucre que en virtut del que es
disposa en els seus estatuts, té entre els seus fins l’educació de nens i adolescents en el
temps lliure a través de l’organització i execució d’activitats dirigides a aquest fi.
II. En data 17 de desembre de 2013, es va signar un conveni de col·laboració entre
l’associació Esplai la Flama amb l’objecte d’establir els termes de la relació de
col·laboració entre ambdues parts per contribuir a millorar la promoció de l’activitat
orientada a l’impuls i foment de les activitats destinades als infants i adolescents de Sant
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Quirze del Vallès. En concret, el conveni regulava les condicions de l’autorització perquè
l’associació Esplai La Flama ocupi i faci ús de l’equipament municipal ubicat a la ronda
Arraona, 29-31, per les activitats programades per al curs 2014.
III. La clàusula cinquena del conveni esmentat establia la vigència des de l’inici del curs
lectiu 2013-2014 fins a la finalització del mateix, essent prorrogable per acord d’ambdues
parts i exprés de la Junta de Govern, per períodes d’un any. Establia que l’acord de
pròrroga s’hauria d’adoptar amb un mes d’antelació al venciment de la vigència.
Així es va fer per als cursos 2014-2015 i 2015-2016, afegint en aquest darrer conveni
algunes modificacions quant a horaris i dies de cessió, així com ampliació d’espais (sala
tallers del centre cívic Can Feliu)
IV. Que arran de la valoració positiva en relació a la participació i activitats dutes a terme
durant el curs lectiu 2015-2016, i la necessitat de fer algunes modificacions al conveni
inicial, és voluntat de les parts subscriure un nou conveni que reculli aquestes noves
necessitats i que ampliï la vigència del mateix a dos cursos lectius (2016-2017 i 20172018).
V. A fi i efecte d’ajustar-se a les noves necessitats de l’entitat i fer un recordatori de tots
els acords presos i aprovats en el temps, s’ha procedit a fer constar tots els punts
novament.
CONVENEN
Primera. Objecte i finalitats.
És objecte del present conveni establir els termes de la col·laboració entre ambdues parts
per contribuir a millorar la promoció de l’activitat destinada al impuls i foment de les
activitats destinades als infants de Sant Quirze del Vallès.
Segona. Autorització d’us
1. En virtut del present conveni s’autoritza a l’associació Esplai La Flama perquè ocupi i
faci ús de l’equipament municipal ubicat a la Ronda Arraona, 29-31 i la Sala Tallers del
Centre Cívic Masia Can Feliu, per les activitats programades per als cursos 2016-2017 i
2017-2018 (d’octubre a juny), i que s’adjunten com a Annex I, en els dies i horaris que
s’especifiquen a continuació:
1.1.

Ús de l’equipament municipal ubicat a la Ronda Arraona, 29-31:
-

1.2.

De dilluns a dijous de 20.30 a 23h
Dissabtes de 7 a 22h

Ús de la Sala Tallers del Centre Cívic Masia Can Feliu:
-

Divendres de 15 a 22h.
Dissabtes de 16 a 19.30h.

La naturalesa jurídica d’aquesta autorització, d’acord amb el que determina el Reglament
de béns dels ens locals, és de llicència d’ocupació temporal, consistent en l’ús privatiu de
les esmentades instal·lacions durant els dies i horaris acordats.
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Tercera. Obligacions de l’entitat.
L’associació Esplai La Flama assumeix les següents obligacions:
Destinar les instal·lacions i dependències a les activitats establertes en la clàusula
segona, sense que es puguin realitzar actes de cessió, disposició o comercials i lucratius
de les instal·lacions. Es faculta al responsable de l’entitat a disposar i utilitzar un joc de
claus dels equipaments municipals cedits per poder accedir-hi en els dies i horaris
autoritzats; també se’ls hi habilitarà un codi d’alarma que tindrà caràcter personal e
intransferible.
Correspondrà a l’associació Esplai La Flama les tasques de col·laboració següents:
1. Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi totes les
persones que participin en el desenvolupament de les activitats organitzades
per l’associació Esplai La Flama als equipaments municipals cedits: ronda
d’Arraona, 29-31 (local) i Sala Tallers del centre cívic Can Feliu pels cursos
cedits i abans de l’inici d’activitat de cadascun d’ells.
2. Assumir el control i responsabilitat durant el temps d’utilització de les
instal·lacions:
a) Durant el temps d’ocupació és responsabilitat de l’entitat vetllar per al
compliment de la Normativa vigent, per tant cal comptar en tot moment
amb la presència d’un responsable.
b) Deixar l’espai endreçat i el material en el lloc d’emmagatzematge una
vegada finalitzada l’activitat, a fi i efecte de que l’espai pugui ser utilitzat
per altres entitats que sol·licitin el seu ús fora dels dies i horaris cedits en
virtut del No realitzar obres, instal·lació o reforma de cap mena sense
consulta a la Regidoria de Joventut
c) Vetllar per la vigilància i seguretat dels usuaris i participants que
accedeixin a les instal·lacions.
d) Respectar el material desat pel personal del servei de Joventut o d’altres
serveis municipals que utilitzin l’espai.
3. Les activitats extraordinàries no recollides en l’Annex I de la present pròrroga
seran comunicades, per escrit, a la regidoria de Joventut amb una antelació de
15 dies naturals i restaran pendents de l’autorització pertinent també per escrit.
4. Les sales cedides en virtut del present conveni tenen un aforament màxim
permès. Els organitzadors, clarament identificats, es responsabilitzaran en el
desenvolupament de les activitats del control de l’aforament que en cap cas
podrà
ser
superat.
5. En tant que l’activitat es desenvoluparà en edificis de titularitat municipal,
l’ajuntament lliura una còpia dels Plans d’emergències municipal dels
equipaments a l’associació Esplai La Flama –adjunt com a annex II –. En tot
moment s’hauran de mantenir les condicions de seguretat; en cas d’incident
s’haurà de comunicar immediatament al 112 i a la policia municipal (93 721 68
68) complint amb el pla d’emergències de l’equipament. En cas de produir-se
una emergència en l’àmbit de protecció civil, les tasques d’evacuació i
d’emergència han de ser assumides pel titular de l’activitat o activitats.
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6. Els organitzadors responsables es faran càrrec de les mesures de seguretat,
control d’accés i pla d’emergències segons normativa aplicable i per tant
assumida com a responsabilitat per part de l’entitat. L’associació Esplai La
Flama serà la responsable directe de l’activitat/s per la qual cosa es
compromet a assumir qualsevol incidència, queixa i reclamació deguda al no
compliment de la normativa vigent que l’associació Esplai La Flama ha de
conèixer per desenvolupar l’activitat/s.
7. Assumir les despeses extraordinàries que es derivin dels desperfectes que
s’originin amb motiu del mal ús o d’actes de vandalisme ocasional.
8. Complir les indicacions i criteris que, sobre les obligacions descrites i d’altres
que es fixin, en cada cas, des dels serveis municipals de joventut.
9. Presentar a l’inici de cadascun dels cursos (durant el mes de setembre o
d’octubre):
a) El rebut i pòlissa de responsabilitat civil vigent per al curs que s’inicia
b) La memòria detallada de l’any/curs anterior
c) El projecte d’activitats pel curs entrant amb el programa de les activitats que
es preveu realitzar i tenir cura de la seva organització durant la vigència del
conveni o curs. Aquest projecte haurà de tenir el següent contingut mínim:
o Programa de les activitats previstes, on hi consti la seva relació,
definició, calendari i programació. Contemplar dies, horaris i sales
(despatx i sala) sol·licitades per cada activitat.
o Relació de responsables del desenvolupament de les diferents
activitats.
Per causes motivades, amb una antelació mínima de 15 dies naturals,
ambdues parts poden proposar, per escrit, canvis en les dates de la
programació i/o en l’assignació d’espais.
10. En el supòsit en que pel desenvolupament de les activitats l’entitat hagi de
contractar serveis o a professionals, aquesta es farà càrrec de la contractació.
Al respecte, l’entitat observarà i acomplirà amb les obligacions que la
normativa aplicable en matèria fiscal, administrativa, laboral i social exigeix per
les esmentades contractacions, eximint a l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès de cap obligació i responsabilitat al respecte.
11. L’associació Esplai La Flama es compromet a fer constar, en lloc preferent, en
tots aquells documents, publicitat i activitats de divulgació la llegenda “AMB EL
SUPORT DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS”, juntament
amb l’escut de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Quarta. Drets i obligacions de l’Ajuntament.
L’Ajuntament ostenta els següents drets i obligacions:
1. Supervisar l’ús de les instal·lacions i garantir la seva utilització, la neteja ordinària
de l’equipament sense perjudici de l’obligació de l’associació Esplai La Flama de
mantenir endreçat i net l’espai amb posterioritat a la seva utilització.
2. Fer el seguiment de la utilització de l’equipament.
3. Ostentar la facultat d’interpretació de les clàusules del conveni, així com la de
dictar les instruccions i ordres de desenvolupament que es derivin.
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4. Fer-se càrrec de les despeses de conducció de l’equipament, consums i
subministres propis del funcionament d’aquest, les reparacions ordinàries i
extraordinàries així com les substitucions d’instal·lacions o material
d’equipaments.
5. Tots els espais de l’equipament municipal ubicat a la Ronda Arraona, 29-31 no
utilitzats estaran a disposició de la regidoria de Joventut o d’altres serveis
municipals. fora dels dies i horaris cedits.
6. A més, la regidoria de Joventut o ajuntament de manera genèrica, podrà disposar
dels equipaments municipals cedits en dies i horaris en què no en faci ús
l’associació Esplai la Flama, per activitats – preferentment programades - que es
comunicaran oportunament.
Cinquena. Vigència i extinció.
1. Aquest conveni tindrà vigència bianual. És a dir, aquest conveni tindrà vigència
des del inici del curs lectiu 2016-2017 fins a la finalització del curs 2017-2018,
essent prorrogable per acord d’ambdues parts, prèvia sol.licitud per escrit per part
de l’entitat.
2. La Junta de Govern Local, aprovarà aquest acord amb un mes d’antelació al
venciment de la vigència. Igualment, serà d’aplicació aquest termini pel cas de
denúncia expressa del conveni.
3. La no utilització o utilització esporàdica d’un espai, pot comportar la pèrdua
d’aquest espai, previ avís.
3..Aquest conveni es resoldrà per alguna de les causes següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Compliment del termini establert.
Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
Denúncia expressa de qualsevol de les parts.
Incompliment d’algun dels termes o condicions essencials del conveni.
Les generals establertes per la legislació vigent.

Sisena. Relació de Documentació a aportar per l’Entitat per la signatura del
Conveni.
Abans de quinze dies hàbils a comptar des de la firma del present conveni així com
abans d’iniciar l’activitat a l’equipament, l’entitat haurà de presentar per registre
l’assegurança de responsabilitat civil, i el corresponent rebut de l’any en vigor, d’acord
amb el que s’estableix a la clàusula tercera, primer punt.
En cap cas es podran iniciar les activitats als espais cedits sense haver presentat aquesta
documentació.
Setena. Taxes aplicades i dipòsits.
1. Resten exempts del pagaments de taxes per la utilització dels espais i instal·lacions
socioculturals en virtut de lo disposat en l’article 5.1 de l’Ordenança fiscal núm. 4.10 Taxa
per la utilització de serveis, instal·lacions socioculturals i materials municipals per
activitats socials.
2. També es troben exempts de l’obligació d’ efectuar dipòsit en virtut de lo disposat a
l’article 6 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 4.10.
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Vuitena. Règim jurídic i jurisdicció.
En tot allò no previst al present conveni serà d’aplicació la legislació administrativa de
caràcter general i específica. En cas de conflicte i litigi serà competent la jurisdicció del
contenciós administratiu.”
Segon.- Facultar a la regidora delegada de Joventut per a la signatura del present
conveni.
Tercer.- Notificar el present acord a l’associació a l’Esplai La Flama.
12. Adjudicació del contracte de subministrament (lloguer financer) de dos vehicles
per a l'ús de la Policia Local
ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de data 2 d’agost de 2016, va aprovar
l’expedient de contractació, de tramitació ordinària, i l’inici del procediment obert, per a
l’adjudicació del contracte de subministrament, mitjançant arrendament financer, de dos
vehicles per a l’ús de la Policia Local.
La mesa de licitació en sessió amb data 27 de setembre de 2016, a la vista de les
propostes presentades i la consegüent puntuació assolida pels participants, va elevar
proposta d’adjudicació a favor del licitador Autos Iglesias, SL, amb CIF B-27014398.
Amb data 28 de setembre de 2016 es va trametre al licitador el preceptiu requeriment
previ a l’adjudicació i l’empresa Autos Iglesias, SL, el dia 4 d’octubre de 2016, ha
dipositat, a la Tresoreria Municipal, la garantia definitiva, per un total de 3.907,20€ i ha
abonat la quantitat de 111,44€, en concepte d’anuncis oficials. S’ha comprovat, d’ofici,
que l’esmentada mercantil es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la
Hisenda Pública i amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
FONAMENTS DE DRET
-Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
que la modifica.
-Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic i Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
que aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions
públiques, en tot allò que no contradiguin el Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
-Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, amb la redacció donada per les modificacions posteriors.
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-Plecs de clàusules administratius particulars i plecs de prescripcions tècniques.
DISPOSICIÓ
S’adopta el següent acord:
Primer. Adjudicar el contracte de subministrament, mitjançant arrendament financer, de
dos vehicles per a l’ús de la Policia Local, a l’empresa que es relaciona a continuació:
AUTOS IGLESIAS, SL
Fervedoira, s/núm. (Castro Gil)
27003 Lugo
CIF: B27014398
en els termes següents:
per un import de 94.554,24€, dels quals 78.144,00€ corresponen al preu del contracte i
16.410,24€ a l’impost sobre el valor afegit.
La present proposta d’adjudicació es fa d’acord amb l’oferta econòmica presentada i
amb les millores pel que fa al quilometratge i a la substitució dels vehicles que consten
a la proposta, i segons els requisits previstos al plec de clàusules administratives
particulars i al de prescripcions tècniques.
Segon. Requerir l’adjudicatari per tal que, en un termini de 10 dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de la tramesa de la notificació d’adjudicació, procedeixi a atorgar la
formalització del contracte en document públic administratius autoritzat per la fe pública
del secretari municipal.
Tercer. Aprovar els documents comptables derivats d’aquesta contractació que es
descriuen a continuació:
Partida
1600 1300 2040000
1600 1300 2040000
1600 1300 2040000
1600 1300 2040000
1600 1300 2040000
1600 1300 2040000
1600 1300 2040000
1600 1300 2040000
1600 1300 2040000
1600 1300 2040000

Any
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020

Document
Fase D
Fase D_Fut
Fase D_Fut
Fase D_Fut
Fase AD_Fut
Fase A/
Fase A/ _Fut
Fase A/ _Fut
Fase A/ _Fut
Fase A/ _Fut

Tercer
Autos Iglesias, SL
Autos Iglesias, SL
Autos Iglesias, SL
Autos Iglesias, SL
Autos Iglesias, SL
Autos Iglesias, SL
Autos Iglesias, SL
Autos Iglesias, SL
Autos Iglesias, SL
Autos Iglesias, SL

Import (€)
3.939,76€
23.638,56€
23.638,56€
23.638,56€
19.698,80€
2.256,65€
1.1.47,08€
1.1.47,08€
1.1.47,08€
18.589,23€

Quart. Notificar aquesta resolució als interessats.

13. Llicència d'obra major, Exp. OMA2015/000035, per a Canvi d´'us de nau
industrial
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Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la mesa.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 28 de juliol de 2015, ASOCIACION POLICIAL COP'S CAVE ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2015009153) per
a Canvi d´'us de nau industrial, emplaçat al C/ NARCIS MONTURIOL, 8, d’aquest
municipi.
2. En data 30 de setembre de 2015, es va requerir l’esmena de deficiències que
presentava la sol·licitud segons informe tècnic de l’arquitecte tècnic municipal de data
25 de setembre de 2015. Aquest requeriment amb número de registre de sortida
2015005249, va ser notificat a l’interessat en data 7 d’octubre de 2015.
3. En data 23 de maig de 2016, l’interessat aporta la documentació requerida mitjançant
sol·licitud amb registre d’entrada núm. 2016006975.
4. L’Enginyer municipal ha emès informe tècnic favorable en data 19 de setembre de
2016.
5. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 21/09/2016, 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 zona 5, Naus aïllades, Industrial antigues (clau 5a-10),
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.

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. S’ha
presentat la documentació demanada en el requeriment fet en data 25 de setembre de
2015.
1. Tenint en compte l’activitat esportiva í associativa que s’hi desenvoluparà amb les
zones de gimnàs, aules i serveis, s’ha presentat el corresponent projecte ambiental
que classifica l’activitat en els annexes corresponents.
D’acord amb l’informe de l’enginyer municipal es tracta d’una activitat amb poca
incidència ambiental en regim de comunicació prèvia, exclòs de classificació per part
de la Llei de Prevenció i Control Ambiental de les Activats LPCA (20/2009) i el
Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives REPAR (112/2010). La Llei
16/2015 i l’ordenança municipal classifiquen la seva tramitació en regim de
comunicació. L’informe de l’enginyer municipal és favorable.
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2. El projecte justifica les prestacions definides en el Document bàsic Seguret en cas
d’incendi del codi Tècnic (CTE DB SI). El projecte d’obres i el d’activitats justifiquen,
amb el corresponent càlcul de la càrrega de foc, que l’establiment té un nivell de risc
intrínsec
baix.
El projecte d’obres i l’ambiental justifiquen que l’ activitat no es troba inclosa en
l’annex I, supòsits sotmesos al control preventiu de l’Administració de la Generalitat,
de la llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis, i que per tant, no serà necessària
la tramitació del projecte a la Regió d’Emergències Metropolitana Nord, per tal de que
bombers verifiqui l’acompliment de la normativa vigent en matèria de prevenció i
extinció d’incendis. L’informe emès per l’enginyer municipal qualifica la llicencia,
d’acord amb la Llei 3/2010 d’incendis, com de tramitació municipal i el seu informe és
favorable.
3. El projecte justifica el compliment de l’article 297 del PGO respecte la previsió mínima
de places d’aparcament. En edificis per instal·lacions esportives hi ha d’haver un
previsió d’una plaça d’aparcament per cada 15 persones d’aforament o d’usuaris
potencials o fracció d’aquest mòdul. El projecte preveu en la documentació tècnica un
aforament de 35 persones, per tant li corresponen 3 places d’aparcament que es
situen a l‘interior de la parcel·la.
4. D’acord amb el Reial Decret 1000/2010 de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori,
que desenvolupa la Llei Òmnibus, el projecte s’ha presentat visat, d’acord amb l’art.
2.1 i 2.2 de la LOE.
5. 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:
−

Certificat emès pel tècnic director conforme la instal·lació s’ha finalitzat i aquesta
coincideix amb la descrita al projecte aportat.
− Contracte de lloguer dels elements de protecció i extinció d’incendis.
− Butlletí i carpeta segellada per l ’EIC corresponent de la instal·lació elèctrica.
− Certificat de posta en marxa de totes aquelles instal·lacions amb reglamentació
especifica.
6. 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.
7. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la
tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la
senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.
Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ). Durant la
realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les
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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.
8. 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, d’acord amb els projectes tècnics de les
respectives companyies. En el cas de que fossin necessaris, s’hauran de gestionar
els permisos i sol·licituds per les connexions amb les respectives companyies i
d’acord amb l’Enginyer municipal. En cas d’impossibilitat del soterrament s’haurà de
justificar tècnicament d’acord amb l’enginyer municipal la solució adoptada per cada
servei.
Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització en el
tram on està ubicada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import
de 1.100,00 €.
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”
6. Considerant l’informe jurídic de data 26/09/2016.
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 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.
- L’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 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.
- L’article 187.1.c. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, en la seva redacció en vigor, estableix que estan subjectes a la llicència
urbanística prèvia la construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis
ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen
l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
- Atès que 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
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allò que estableix l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual
s’aprova el TRLUC, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer.
DISPOSICIÓ
El tinent d'Alcaldia de Territori i Medi Ambient, proposa a Junta de Govern Local que,
actuant per delegació de l’alcaldessa, de conformitat amb el cartipàs vigent, adopti l’acord
següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2015/000035 a ASOCIACION
POLICIAL COP'S CAVE per a Canvi d´'us de nau industrial al C/ NARCIS MONTURIOL,
8, 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 1.100,00
€. 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 .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

Import

201641330 / 0

Concessió de Plaques i patents

201641331 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

706,08 €

201641332 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Novè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.
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14. Llicència d'obra major, Exp. OMA2016/000036, per a la construcció d'habitatge
unifamiliar aïllat amb piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 5 d'agost de 2016, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística (N.RGE. 2016010523) per a la construcció
d'habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, emplaçat al dades protegides, d’aquest
municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 28/09/2016 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 Cases aïllades, Parcel·les mitjanes (clau 3b-2), 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.
2. 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.
3. 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. No es permetrà cap xarxa aèria penjada a les
façanes, 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.
En el cas de telefònica s’haurà de sol·licitar l’estudi tècnic previ de canalització i
soterrament de les línies a l’adreça ingenieriaeste@telefonica.es. Quan l’espai de la
vorera no permeti la ubicació de les arquetes d’entrada que fixa la companyia per
obtenir la unió entre les xarxes d’alimentació dels serveis de telecomunicacions dels
diferents operadors i la infraestructura comú de telecomunicacions del immoble, es
realitzarà la conversió d’aèria a soterrada a l’inici i final de façana i s’habilitarà un punt
general d’entrada en funció de la ubicació del RITI en el projecte.
S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per les connexions amb
les respectives companyies i d’acord amb l’Enginyer municipal. En cas d’impossibilitat
del soterrament s’haurà de justificar tècnicament d’acord amb l’enginyer municipal la
solució adoptada per cada servei.
4. 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 1.500,00 euros a
retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.
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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
controlada dels residus de la construcció, s’ha establert una garantia que s’ha de
dipositar quan s’obté la llicència d’obres de 294,80 euros.
El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra, els
certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest certificat
serà necessari per al retorn de la fiança municipal.
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. 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 de llicencia d’obres
menors abans de la llicencia d’ús.
8. 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 29/09/2016.
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 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.
- L’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 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.
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- L’article 187.1.c. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, en la seva redacció en vigor, estableix que estan subjectes a la llicència
urbanística prèvia la construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis
ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen
l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
- Atès que 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 TRLUC, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2016/000036 a dades protegides per a
la Construcció d'habitatge unifamiliar aillat amb 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 1.500,00
€ 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 294,80 €, 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:

29/42

Número liquidació

Concepte

Import

201641347 / 0

Concessió de Plaques i patents

201641348 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

8.434,03 €

201641349 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

3.584,46 €

Desè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

15. Modificació projecte de reforma d'habitatge per substitució de la coberta
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 30 de desembre de 2015, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2015015185) per a Modificació
projecte de Reforma d'habitatge per substitució de la coberta, emplaçat a dades
protegides, d’aquest municipi.
2. La Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2016 va atorgar la llicència d’obres.
3. En data 15 de juliol de 2016, (N:RGE. 2016009796) presenta nova documentació del
projecte modificant el projecte inicialment aprovat.
4. D’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal de data 14 de setembre de 2016, es
requereix a l’interessat (N.S 2016004872 de 26/09/16) la reparació de discrepàncies i
presentació de documentació.
5. En data 26 de setembre de 2016 (N.RGE 2016011864) l’interessat presenta la
documentació requerida.
6. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 27 de setembre de
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 (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
El projecte i la documentació presentada corresponent a la modificació del projecte bàsic
i executiu s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica
d’aplicació.
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La Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 23 de febrer de 2016 va concedir
llicència d’obres majors per la reforma de la vivenda situada al carrer Pompeu Fabra 14,
substituint la coberta de l’ habitatge.
En data 15 de juliol de 2016 es va presentar una proposta de modificació del projecte
d’execució de l’habitatge inicialment aprovat. La proposta de modificació es correspon
amb la construcció d’una nova escala metàl·lica que comunica la planta baixa i la primera
amb la nova coberta plana i el reforç de les façanes amb la construcció de noves parets
de fabrica.
Aquestes modificacions s’adeqüen als paràmetres del planejament i a la normativa
tècnica d’aplicació.
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 les servituds aeronàutiques servitud física corresponent
a la zona de la superfície horitzontal interna. En el cas de que s’hagi d’utilitzar qualsevol
tipus de grua fixa o mòbil per realitzar la construcció caldrà l’autorització prèvia de
l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
La modificació del projecte no suposa cap augment de l’alçada de l’edificació projectada.
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.
El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
Els canvis introduïts en el projecte d’execució presentat suposen una variació en el
pressupost d’execució material inicialment aprovat de 8.016,16 €.
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.”

7. Considerant l’informe jurídic de data 3 d’octubre de 2016.
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FONAMENTS DE DRET
- Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme ( 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.
- L’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 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.
- L’article 187.1.c. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, en la seva redacció en vigor, estableix que estan subjectes a la llicència
urbanística prèvia la construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis
ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen
l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
- Atès que 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 TRLUC, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors a dades protegides per a la modificació del
projecte de reforma d’habitatge per substitució de la coberta a 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 .obres.

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

Quart .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.
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Cinquè .- Advertir que transcorregut el termini per començar o finalitzar les obres, sense
que hagin estat iniciades o finalitzades la present llicència es declararà caducada.
Sisè .tercers.

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

Setè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201641365

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

320,65 €

201641366

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Vuitè .-

Notificar el present acord als interessats.

16. Aprovació Conveni modificat de col·laboració amb el Col·legi Oficial de
Veterinaris i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya en matèria de
gestió del cens municipal d'animals de companyia
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 13 de setembre de 2016 va
aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, el
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i el consell de Col·legis de Veterinaris de
Catalunya en matèria de gestió del cens municipal d’animals de companyia.
2. En data 22 de setembre de 2016, núm. registre d’entrada 2016011724, el Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya ha presentat tres exemplars del document de
conveni per a la signatura, i s’han detectat petites modificacions respecte al conveni
aprovat.
3. D’acord amb l’informe del tècnic de Medi Ambient de data 27 de setembre de 2016.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la nova
redacció de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració local.

-

Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Deixar sense efectes el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i el consell de Col·legis
de Veterinaris de Catalunya en matèria de gestió del cens municipal d’animals de
companyia, aprovat per la Junta de Govern local del dia 13 de setembre de 2016.
Segon .-

Aprovar el conveni de col·laboració següent:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS, EL COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA I EL CONSELL
DE COL·LEGIS DE VETERINARIS DE CATALUNYA EN MATÈRIA DE GESTIÓ DEL
CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA
Barcelona, 20 de Setembre de 2016
REUNITS
D’una banda, la senyora Elisabet Oliveras Jorba, Alcaldessa de Sant Quirze del Vallès
(en endavant, “l’Ajuntament”), en nom i representació de l’Ens local esmentat, amb
domicili a la Plaça de la Vila, 1, 08192 de Sant Quirze del Vallès i amb CIF P0823800H.
D’un altra, el senyor Josep A. Gómez Muro, en nom i representació del Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona (en endavant, el Col·legi), amb domicili en Barcelona, Av.
República Argentina, 25, amb CIF Q0871001D, en qualitat de president/a de la
corporació, i en exercici de les funcions atribuïdes en virtut del l’article 23 dels seus
Estatuts.
I, d’altra banda, el senyor Josep A. Gómez Muro, en nom i representació del Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya (en endavant, el Consell), amb domicili en Barcelona,
C/ Ferran Puig, nº 15, amb CIF Q-5856091C, en qualitat de president de la corporació, i
en exercici de les funcions atribuïdes en virtut del l’article 24 dels seus Estatuts.
Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal necessària per contractar i obligar-se
en aquest acte, i de forma lliure i voluntària,
EXPOSEN
I. L’article 15 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, estableix l’obligatorietat
d’identificar els animals de companyia, i en concret, els gossos, els gats i les fures,
constituint un requisit previ i obligatori per a la realització de qualsevol transacció
d’aquests animals.
De conformitat amb el que disposa l’article 4 del Decret 328/1998, pel qual es regula la
identificació i el Registre general d’animals de companyia, el marcatge dels animals de
companyia ha de ser realitzat en condicions d’asèpsia per personal qualificat que pertanyi
a una entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya. En aquests moments, el
personal qualificat per a identificar animals de companyia són els veterinaris col·legiats
als quatre Col·legis de veterinaris catalans, integrats al Consell, reconeguts per la
Generalitat de Catalunya.
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II. D’acord amb l’article 14 de l’esmentat Decret legislatiu 2/2008, els ajuntaments han de
portar un cens municipal d’animals de companyia en el qual s’han d’inscriure els gossos,
els gats i les fures que resideixin de manera habitual al municipi, i en el qual han de
constar les dades d’identificació de l’animal, les dades de la persona posseïdora o
propietària i les altres dades que s’estableixin per reglament.
Aquest mateix precepte crea el Registre general d’animals de companyia, que és
gestionat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
(d’ara endavant, DAAM), com a registre únic, constituït pel conjunt de dades
d’identificació dels censos municipals d’animals de companyia que han de portar els
ajuntaments.
III. D’acord amb els seus Estatuts, el Consell i el Col·legi son dues corporacions de dret
públic d’interès professional, amb plena capacitat i personalitat jurídica pròpia, i tenen
com a funció i finalitat, entre d’altres, la de col·laborar amb els poders públics en
l’aplicació i el desenvolupament de les disposicions que es dictin en el seu àmbit. Per la
seva part, el Consell integra i agrupa els quatre col·legis oficials de veterinaris de
Catalunya.
IV. El Consell va crear l’any 1987, com un servei als clients dels seus col·legiats, l’Arxiu
d’identificació d’animals de companyia (d’ara endavant, l’AIAC), que és una base de
dades informatitzada, de naturalesa privada, on es recullen les dades de les
identificacions que practiquen els veterinaris col·legiats, amb la finalitat de recuperar els
animals extraviats i evitar l’abandonament dels animals de companyia, i alhora un servei
d’atenció ciutadana de localització dels animals de companyia perduts, robats o
extraviats.
L’AIAC es també un arxiu sanitari on els veterinaris fan constar les dades sanitaris més
importants dels animals inscrits. Aquest arxiu es el pioner a tota Espanya (fa més de 25
anys que funciona) i en la actualitat es el més important de Catalunya, doncs hi figuren
inscrits en ell més d’un milió d’animals.
A més, el Consell es la única entitat reconeguda a Catalunya per la RED ESPAÑOLA DE
IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES (REIAC) que agrupa totes les bases de dades
d’animals de companyia a Espanya i també participa de la RED PETMAXX
Finalment, el Consell té acreditada la seva capacitat de gestionar els arxius i bases de
dades relacionats amb els animals de companyia, havent col·laborat amb la Generalitat
de Catalunya amb la gestió de l’ANICOM i d’altres arxius.
V.- Com s’ha dit abans, l’Ajuntament està interessat en complir de la millor manera
possible amb la seva obligació de l’article 14.2 del Decret legislatiu 2/2008 de “portar un
cens municipal d'animals de companyia en el qual s'han d'inscriure els gossos, els gats i
les fures que resideixen de manera habitual al municipi. Al cens, han de constar les
dades d'identificació de l'animal, les dades de la persona posseïdora o propietària i les
altres dades que s'estableixin per reglament”.
VI. La base de la lluita contra l’abandonament és la identificació i el cens dels animals de
companyia, eines que permeten fer un seguiment de l’animal de companyia i en cas de
pèrdua o abandonament de l’animal, possibilita la identificació del propietari del mateix,
els afectes de recuperació de l’animal, o bé per iniciar un procediment sancionador contra
el responsable de l’abandonament.
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VII. L’Ajuntament te interès en promoure l’establiment d’un sistema fiable i àgil de
comunicació de dades amb el Consell i el Col·legi per la millor gestió del cens municipal
d’animal de companyia, i d’aquesta forma poder donar compliment a la normativa
reguladora de la identificació dels animals de companyia, doncs el Consell, juntament
amb el Col·legi, representa als veterinaris col·legiats que intervenen en la identificació
dels animals de companyia i mantenen un sistema de relació interna amb aquests que els
permet disposar i centralitzar les dades de totes les identificacions d’animals de
companyia que practiquen aquests a Catalunya.
VIII. Pels motius anteriors, l’Ajuntament, el Consell i el Col·legi tenen interès comú en la
consecució de les finalitats exposades, i formalitzen el present acord de col·laboració,
que resta exclòs de l’àmbit d’aplicació del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
segons preveu l’article 4.1.c), que subjecten a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte
El present conveni té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració
entre l’Ajuntament, el Consell i el Col·legi per la millor i mes eficient gestió per part de
l’Ajuntament del cens municipal d'animals de companyia.
Amb aquesta finalitat, el Consell facilitarà a l’Ajuntament les claus que li permetran
accedir, a través de la pàgina web http://aiac.veterinaris.cat/cens, a la base de dades de
cens d’animals de companyia de l’AIAC.
A aquesta base de dades es registraran les dades d’identificació dels animals de
companyia (gossos, gats i fures) que resideixen de manera habitual al municipi, i les
dades de les persones posseïdores o propietàries d’aquests, segons l’establert a l’article
14.2 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
protecció dels animals.
SEGONA. Compromisos del Consell i del Col·legi
El Consell, directament o mitjançant el Col·legi, es farà càrrec de recollir les
comunicacions que, a partir de la data de signatura d’aquest conveni, facin els veterinaris
dels animals de companyia que resideixen de manera habitual al municipi, les quals han
de contenir totes les dades que es deriven de la identificació veterinària de l’animal i
també les dades bàsiques de la persona propietària o posseïdora d’aquests animals.
El Consell sistematitzarà i emmagatzemarà a l’AIAC les dades de les comunicacions dels
veterinaris que rebi, directament d’aquests o mitjançant el Col·legi, i facilitarà a
l’Ajuntament les claus d’accés (usuari i contrasenya) per que pugui accedir, via web, a
aquesta base de dades de l’AIAC per consultar-la.
Un cop es validen com a correctes les credencials, l’Ajuntament podrà realitzar consultes
a la base de dades del cens d’animals de companyia de l’AIAC.
Les dades que s’introduiran seran, a més de les previstes a l’annex del Decret 328/1998,
de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d’animals de
companyia, les següents:
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1. Dades del propietari i/o posseïdor de l'animal:
•
•
•

Nom i cognoms.
DNI o passaport.
Domicili (Població, Codi Postal, Província, País).

En cas de que actuï un representant del propietari i/o posseïdor:
•
•

Nom i cognoms del representant.
DNI o passaport del representant.

2. Dades de l'animal:
•
•
•
•
•
•
•

Nom de l’animal.
Espècie i raça.
Sexe.
Data de naixement.
Codi d'identificació (transponedor o microxip).
Domicili habitual de l'animal.
Dades del veterinari que intervé.

El Consell s’obliga a tenir actualitzada l’esmentada base de dades amb la informació que
pugui rebre dels propietaris o posseïdors dels animals de companyia, directament o a
través dels veterinaris col·laboradors de l’AIAC.
Així mateix el Consell s’obliga a que l’accés a l’esmentada base de dades de cens de
l’AIAC es pugui realitzar “on-line” per part de l’Ajuntament en qualsevol moment i tots els
dies de l’any, llevat els casos de força major o per altres causes que no siguin de la seva
responsabilitat.

TERCERA. Compromisos de l’Ajuntament i contribució econòmica.
L’Ajuntament s’obliga a custodiar les claus d’accés a l’esmentada base de dades de cens
de l’AIAC que li faciliti el Consell i a no cedir-les a terceres persones o entitats en cap cas.
L’accés a aquesta base de dades es farà únicament per la persona responsable
designada a l’efecte per l’Ajuntament.
Per tal de tenir dret a l’esmentat accés a la base de dades de cens de l’AIAC l’Ajuntament abonarà
al Consell, pel primer any de vigència d’aquest conveni, la quantitat de mil euros (1.000,00 €), més
IVA al tipus que sigui vigent a cada moment. Aquesta quantitat correspon a la quota anual
establerta en funció de la població del municipi a data 01/01/2015, segons la darrera xifra
publicada per l’Ajuntament, 19.602 habitants. A més, la quota inclourà el servei de consulta de
microxips per la cerca de propietaris d’animals perduts o abandonats, de tots els animals inclosos
a l’AIAC.
En el cas de que a l’inici de cada nou període anual de vigència d’aquest conveni la
població del municipi hagi sofert una variació, la quota anual d’accés passarà a ser la que
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correspongui segons l’escala següent (vigent per l’any actual i que s’actualitzarà
automàticament en funció de les variacions de l’IPC):
Municipis fins a 5.000 habitants:
Municipis de 5.001 a 50.000 habitants:
Municipis de 50.001 a 500.000 habitants:
Municipis de més de 500.001 habitants:

500.- €
1.000.- €
1.500.- €
2.500.- €

Aquest primer pagament es farà efectiu amb venciment 30 dies de la data de la factura.
Per a cada una de les anualitats de vigència o, al seu cas, de pròrroga d’aquest Conveni
el preu de la quota anual fixa s’adaptarà automàticament en funció de les variacions que
experimenti l’IPC (Índex de Preus al Consum) des l’1 de gener de 2016, que són el mes i
any que serviran de referència.
QUARTA. Comissió de Seguiment
Per fer el seguiment i el control del objecte d’aquest conveni, es constituirà una Comissió
mixta formada per dos representants de l’Ajuntament, un representant del Col·legi i un
altre en nom del Consell.
La Comissió es reunirà de forma ordinària com a mínim un cop a l’any i extraordinària
quan ho requereixin la meitat dels seus membres.
CINQUENA. Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una durada a
la seva finalització de forma tàcita per períodes anuals, excepte que qualsevol de les
parts manifesti el contrari a l’altra per escrit amb una antelació mínima de 3 mesos a la
data de finalització del termini inicial o de les seves pròrrogues.
SISENA. Resolució del conveni
El present conveni s’extingirà per alguna de les causes següents:
a) El mutu acord de les parts que el subscriuen.
b) Per voluntat de qualsevol de les parts amb un preavís mínim de tres mesos per escrit.
c) La finalització del període inicialment pactat o de qualsevol de les seves prorrogues
anuals.
d) L’incompliment de qualsevol de les clàusules, i molt especialment en cas
d’impagament pel Ajuntament al Consell de les factures al seu càrrec, prèvia denúncia
motivada del conveni.
SETENA. Resolució de conflictes
Les qüestions litigioses que puguin derivar-se d’aquest conveni, atesa la seva naturalesa
juridico-administrativa, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa de la
ciutat de Barcelona.
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I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per duplicat, i a un sol efecte,
en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament”
Tercer .-

Notificar als interessats.

17. Assumptes sobrevinguts

17.1.

Llicència d'obra major, Exp. OMA2016/000025, per reforma de planta sota
coberta en habitatge unifamiliar entre mitgeres

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 6 de juny de 2016, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2016007752) per a Reforma de planta
sota coberta en habitatge unifamiliar entre mitgeres, emplaçat al dades protegides,
d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 06/07/2016 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.

•

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.

•

D’acord amb l’article 191 del PGO, s’ha presentat l’ordenació volumètrica de la filera
de cases d’aquesta zona 6, justificant la proposta d’acord amb un projecte i amb una
imatge unitaris. L’ampliació executada manté les característiques morfològiques dels
teixits i els paràmetres uniformes de les construccions. La coberta s’acabarà amb
teula àrab, com l’existent, i els tancaments mantindran la textura i el color dels
originals.

•

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.

39/42

•

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.
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.
•

•

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 les servituds aeronàutiques servitud física
corresponent a la zona d’afectació cònica. En el cas de que s’hagi d’utilitzar
qualsevol tipus de grua fixa o mòbil per realitzar la construcció projectada caldrà
l’autorització prèvia de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

•

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.

•

Abans de la concessió de la llicència d’obres, s’haurà de notificar als veïns del
conjunt unitari de filiera de cases l’ inici del tràmit de l’expedient d’obres majors
que inclou la composició de volums del projecte unitari inicial corresponent a la
filera de cases.

•

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. D’acord amb l’informe tècnic indicat, s’ha sotmès el projecte a tràmit d’audiència als
veïns. Durant el termini de deu dies hàbils atorgat des de la notificació d’aquest tràmit,
no s’ha presentat cap sol·licitud, comunicació o escrit en relació amb la concessió
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d’aquest llicència municipal d’obres, segons consta a l’informe de la Cap de l’Àrea de
Territori i Medi Ambient de data 10 d’octubre de 2016
4. Considerant l’informe jurídic de data 11/10/2016.
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 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.
- L’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 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.
- L’article 187.1.c. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, en la seva redacció en vigor, estableix que estan subjectes a la llicència
urbanística prèvia la construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis
ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen
l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
- Atès que 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 TRLUC, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2016/000025 a dades protegides per a
Reforma de planta sota coberta en habitatge unifamiliar entre mitgeres 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

201641327 / 0

Concessió de Plaques i patents

201641328 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

280,00 €

201641329 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Desè .-

Notificar

el

present

12,56 €

acord

als

interessats.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Pedro Gallego Cañizares, secretari accidental 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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