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 identificades
o identificables. No obstant això, podeu exercir els vostres drets que s’en derivin a
través dels tràmits específics publicats a http://www.santquirzevalles.cat
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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 21 de juny de 2016.
2. Exp. resp. pat. 114-16-010 – dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 16 de març el senyor dades protegides va presentar reclamació pels danys
ocasionats al seu vehicle matrícula dades protegides, el dia 14 de març quan estava
estacionat al dades protegides i la Brigada Municipal que estava fent treballs de
manteniment de pintura la tanca perimetral al dades protegides el van esquitxar. Aporta
fotografies del vehicle en les quals s’observen els danys i pressupost de la reparació.
En data 11 de maig, el cap del Servei de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis
va emetre informe del qual s’extrau: “en data 14, 15 i 16 de març s’han efectuat treballs
de manteniment de la tanca perimetral que hi ha al dades protegides, i que delimita un
espai verd amb la vorera, per part dels operaris de la Brigada Municipal.
Arran d’aquests treballs, a conseqüència de diverses ratxes de vent en el moment de
l’aplicació de la puntura que es feia amb pistola, va afectar a un vehicle que estava
estacionat. Els operaris van intentar netejar la pintura, però evidentment el resultat no va
ser satisfactori i el vehicle va quedar malmès en quant a pintura”
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.- 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
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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.
Atenent la instrucció de l’expedient, les proves documentals aportades per l’ interessat i
els informes dels Serveis corresponents, queda provat que els danys al vehicle matricula
dades protegides van ser ocasionats per la Brigada Municipal sense que intervingués cap
altre factor atribuïble al reclamant. Concorren en conseqüència, 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 formulada pel senyor dades protegides pel danys
ocasionats al seu vehicle matricula dades protegides al ser esquitxat de pintura per la
Brigada Municipal quant estava fent tasques de manteniment de la tanca perimetral del
carrer de dades protegides.
Segon.- Indemnitzar-lo, d’acord amb el pressupost presentat, amb 1.500,00€,
comunicant-li que si aporta la factura de la reparació, se li abonarà la diferència de l’IVA.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Companyia d’assegurances Zurich
perquè procedeixi al pagament de la indemnització.

3. Llicència d'obra major, Exp. OMA2016/000020, per a la reforma d'un habitatge
unifamiliar
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 5 de maig de 2016, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística (N.RGE. 2016006202) per a la reforma d'un
habitatge unifamiliar, emplaçat a dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 16/06/2016 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-5, segons el
Text refós del Pla General d’ordenació urbana de Sant Quirze del Vallès, 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
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de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 22 de setembre
de 2005, en virtut de l’edicte de la secretària d’aquesta Comissió de 9 de desembre de
2005, al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4548, d’11 de gener de
2006.

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

3. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram
de vorera del carrer Passatge Can Pallàs, en el tram on està situada la parcel·la,
amb el dipòsit d’una fiança municipal d’un import de 600,00 €.
Durant l’execució de les obres caldrà garantir la circulació rodada i de vianants, caldrà
disposar de les corresponents proteccions i senyalitzacions, segons el previst per
l’estudi de seguretat i el pla de seguretat aprovat, i d’acord amb la policia local.
4. D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció i
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, s’ha establert una fiança municipal que
s’ha de dipositar quan s’obté la llicència d’obres, de 150,00 euros.
El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra, els
certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest certificat
serà necessari per al retorn de la fiança municipal.

5. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar
maquinaria, contenidors i tanques de protecció de l’obra, indicant els passos previstos
per vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada
del carrer. (Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ).
Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació
les tanques i altres elements de precaució, observar les normes establertes sobre
càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases, retirar les deixalles i els
materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

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

3. Considerant l’informe jurídic de data 20/06/2016.
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
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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 OMA2016/000020 a dades protegides per a
la Reforma d'un habitatge unifamiliar al dades protegides d’aquest municipi amb
subjecció a les condicions tècniques relacionades a l’apartat 2 dels antecedents.
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.
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
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Setè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201632294 / 0

Concessió de Plaques i patents

201632295 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

379,20 €

201632296 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Vuitè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

4. Llicència d'obra major, Exp. OMA2016/000019, per a la construcció d'habitatge
unifamiliar entre mitgeres
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 5 de maig de 2016, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2016006203) per a la Construcció
d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, emplaçat al dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 16/06/2016 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 Illes de Cases, Illes Tradicionals (clau 1a), segons el
vigent Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament per resolució de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona del dia 22 de març de 2000 i publicada al diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya del dia 11 de maig de 2000. Les normes urbanístiques del
Pla General es van publicar, en compliment de la resolució de la Comissió Territorial
d’urbanisme de Barcelona de 22 de setembre de 2005, al diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de l’11 de gener de 2006
2. El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic s’ajusta a la
normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.

3. L’ Agencia Estatal de Seguritat Àrea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008 de 8
de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives per a
obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds aeronàutiques
que tenia assignades la Direcció General d’Aviació Civil. Les servituds van ser
actualitzades el gener de 2010, mitjançant real decret 184/2009 de 27 de novembre
(B.O.E. nº 25 de 29 de gener de 2010)
L’edifici no estaria afectat per la servitud aeronàutica, l’elevació limitadora d’obstacles
corresponent a la situació de la parcel·la és de 188 metres i l’alçada de planta baixa,
planta pis i planta sotacoberta del projecte està per sota d’aquesta cota, sense arribar
a perforar la superfície limitadora.
En el cas d’instal·lar objectes temporals (grues fixes o mòbils), caldrà tramitar la
corresponent llicència d’obres menors i d’ocupació de la via pública per la instal·lació
d’aquests elements, justificant que no perforen la superfície limitadora d’obstacles i no
afecten la operativitat de l’aeròdrom. Si la instal·lació de la grua perfora la superfície
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limitadora d’obstacles que fixa l’Agencia Estatal de Seguretat Àrea, caldrà obtenir
autorització de la autoritat aeronàutica competent, en aquest cas l’Agencia de
Seguretat Aeronàutica (AESA)
4. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram
de vorera del carrer Nou, en el tram on està situada la parcel·la, amb el dipòsit
d’un aval bancari d’un import de 650,00 €.
Si la parcel·la no disposa de connexió a la xarxa general de clavegueram, la nova
connexió s’haurà d’incloure en la documentació de l’asbuilt del projecte d’execució de
l’obra a presentar amb la llicencia d’ocupació, i haurà de complir les següents
condicions: 1. Sempre que sigui possible la connexió serà a la part mes baixa de la
xarxa de clavegueram i mai el tub secundari s’introduirà en el principal. 2. A la
memòria es farà constar el material de la connexió, definir el diàmetre de la connexió,
les capes de compactació (el reblert de a rasa s’executarà amb material granular de
tot-u-natural compactat al 98 % del PM), el tall de l’asfalt s’executarà amb disc i es
reposarà el paviment de la calçada en un franja de 1 m. a banda i banda del tub i de
l’amplada de tot el carrer en el tram afectat. 3. Durant l’execució de les obres de
connexió del clavegueram caldrà garantir la circulació rodada i de vianants, caldrà
disposar de les corresponents proteccions i senyalitzacions segons el previst per
l’estudi de seguretat i el pla de seguretat aprovat i d’acord amb la policia local.
5. 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 de l’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.
6. 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 602,79 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.
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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
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. 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 d’obres menors
abans de la llicencia d’ús.
9. 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 20/06/2016.
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 OMA2016/000019 dades protegides per a
la Construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al dades protegides d’aquest
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municipi amb subjecció a les condicions tècniques relacionades a l’apartat 2 dels
antecedents.
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.
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

201632298 / 0

Concessió de Plaques i patents

201632299 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

5.120,00 €

201632301 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

2.176,00 €

Vuitè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

5. Llicència d'obra major, Exp. OMA2016/000026, per a la construcció de piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 26 de maig de 2016, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2016007163) per a la Construcció de
piscina, emplaçat al dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 15/06/2016 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:
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“La qualificació urbanística és edificació aïllada en ciutat jardí (clau a2), segons el text
refós de la revisió del PGO aprovat definitivament el 22.03.00 i publicat el 11.05.00 i el
Pla Parcial del Sector Castelltort aprovat definitivament per la CUP el 15 de desembre de
1999.
1. El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte d’execució de la
piscina, s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica
d’aplicació. Durant la realització de les obres no s’alterarà el nivell de terres actual de la
parcel·la, la làmina d’aigua haurà de quedar a 1,50 metres dels límits de la parcel·la i el
recinte de la depuradora es construirà enterrat.

2. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics
afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està
situada la parcel·la, amb el dipòsit d’una fiança d’un import de 500,00 euros, a
retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.

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

3. D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció i
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, s’ha establert una fiança municipal que
s’ha de dipositar quan s’obté la llicència d’obres de 726,96 euros, corresponent
a l’ import de la fiança municipal que s’ha de dipositar quan s’obté la llicencia d’obres,
que per tot tipus de residu el Decret 89/2010 fixa en 11 € / tona, amb un mínim de 150
€.
El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra, els
certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest certificat
serà necessari per al retorn de la fiança municipal.

4. L’ Agencia Estatal de Seguritat Aérea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008 de 8
de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives per a
obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds aeronàutiques
que tenia assignades la Direcció General d’Aviació Civil. Les servituds van ser
actualitzades el gener de 2010, mitjançant real decret 184/2009 de 27 de novembre
(B.O.E. nº 25 de 29 de gener de 2010)
La parcel·la es troba afectada per la servitud d’afectació cònica de l’aeròdrom. En el
cas de que s’hagi d’utilitzar qualsevol tipus de grua fixa o mòbil per realitzar la
construcció de la piscina caldrà l’autorització prèvia de l’Agencia Estatal de Seguridad
Aérea.
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5. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar: la
tanca de protecció de l’obra, les grues mòbils, els containers, saques i sitges o
qualsevol tipus de material o maquinaria de l’obra, indicant els passos previstos per
vianants i la senyalització necessària per vehicles en el cas d’envair la calçada del
carrer. Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat
(caldrà disposar de les corresponents proteccions i senyalitzacions segons el previst
per l’Estudi de Seguretat i el Pla de Seguretat aprovat i d’acord amb la Policia Local).
Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació
les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre
càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els
materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

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

3. Considerant l’informe jurídic de data 16/06/2016.
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.
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- 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 OMA2016/000026 a dades protegides per a
la Construcció de piscina al dades protegides d’aquest municipi amb subjecció a les
condicions tècniques relacionades a l’apartat 2 dels antecedents.
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.
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

201632245 / 0

Concessió de Plaques i patents

201632246 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

515,78 €

201632247 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Vuitè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

6. Llicència d'obra major, Exp. OMA2016/000021, per a la construcció de piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 10 de maig de 2016, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2016006276) per a la Construcció de
piscina, emplaçat al dades protegides, d’aquest municipi.
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2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 15/06/2016 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 (clau 6b-3), segons el vigent Pla General
d’Ordenació, aprovat definitivament per resolució de la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona del dia 22 de març de 2000 i publicada al diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya del dia 11 de maig de 2000. Les normes urbanístiques del Pla General es van
publicar, en compliment de la resolució de la Comissió Territorial d’urbanisme de
Barcelona de 22 de setembre de 2005, al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
l’11 de gener de 2006.
1. El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte d’execució de la
piscina, s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica
d’aplicació. Durant la realització de les obres no s’alterarà el nivell de terres actual de la
parcel·la, la làmina d’aigua haurà de quedar a 1,50 metres dels límits de la parcel·la i el
recinte de la depuradora es construirà enterrat.

2. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics
afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està situada la
parcel·la, amb el dipòsit d’una fiança d’un import de 500,00 euros, a retornar prèvia
inspecció dels serveis tècnics municipals.

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

3. D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, s’ha establert una fiança municipal que s’ha de dipositar quan s’obté la
llicència d’obres de 619,19 euros, corresponent a l’ import de la fiança municipal que
s’ha de dipositar quan s’obté la llicencia d’obres, que per tot tipus de residu el Decret
89/2010 fixa en 11 € / tona, amb un mínim de 150 €.
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El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra, els
certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest certificat
serà necessari per al retorn de la fiança municipal.

4. L’ Agencia Estatal de Seguritat Aérea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008 de 8
de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives per a
obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds aeronàutiques que
tenia assignades la Direcció General d’Aviació Civil. Les servituds van ser
actualitzades el gener de 2010, mitjançant real decret 184/2009 de 27 de novembre
(B.O.E. nº 25 de 29 de gener de 2010)
La parcel·la es troba afectada per la servitud física corresponent a la superfície
cònica, superfície que s’estén a partir del límit de l’horitzontal interna, amb una
pendent ascendent del 5% fins una alçada de 55 metres per sobre de l’horitzontal
interna. En el cas de que s’hagi d’utilitzar qualsevol tipus de grua fixa o mòbil per
realitzar la construcció de la piscina caldrà l`autorització prèvia de l’Agencia Estatal de
Seguridad Aérea. En el cas de que s’hagi d’utilitzar qualsevol tipus de grua fixa o
mòbil per realitzar la construcció de la piscina caldrà l’autorització prèvia de l’Agencia
Estatal de Seguridad Aérea.

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

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

Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers d’acord
amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals”

3. Considerant l’informe jurídic de data 16/06/2016.
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.
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- 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 OMA2016/000021 a dades protegides per a
la Construcció de piscina al dades protegides, d’aquest municipi amb subjecció a les
condicions tècniques relacionades a l’apartat 2 dels antecedents.
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.
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:
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Número liquidació

Concepte

Import

201632242 / 0

Concessió de Plaques i patents

201632243 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

163,54 €

201632244 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Vuitè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

7. Llicència d'obra major, Exp. OMA2016/000013, per a la reforma d'habitatge
unifamiliar entre mitgeres
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 23 de març de 2016, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE.2016004194) per a la Reforma
d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, emplaçat al dades protegides, d’aquest municipi.
2. En data 10 de maig de 2016, es va requerir l’esmena de deficiències que presentava la
sol·licitud segons informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 5 de maig de 2016.
Aquest requeriment amb núm. de registre de sortida 2016002761, va ser notificat a
l’interessat en data 28 de maig de 2016.
3. En data 20 de maig de 2016, amb núm. de registre d’entrada 2016006803,
l’interessada aporta la documentació sol·licitada.
4. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 17/06/2016, 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:
5. “La qualificació urbanística és zona d’Edificació ordenada segons alineació de carrer,
Illes de cases, illes tradicionals (clau 1a), segons el vigent Pla General d’Ordenació,
aprovat definitivament per resolució de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona del dia
22 de març de 2000 i publicada al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 11
de maig de 2000. Les normes urbanístiques del Pla General es van publicar, en
compliment de la resolució de la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona de 22
de setembre de 2005, al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’11 de gener de
2006
6. 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
aportat la documentació demanda en el requeriment fet en data 5 de maig de 2016.

7. D’acord amb les dades de la certificació cadastral de la vivenda (ref. cadastral
3683144DF2938S0001RA), l’habitatge es va construir l’any 1880. No consta als arxius
municipals cap expedient de llicencia d’obres concedida per la construcció d’aquesta
edificació.
La llicencia d’obres de la rehabilitació de l’habitatge per tant, legalitzarà aquesta
edificació existent, l’arquitecte assumeix la responsabilitat de l’estructura feta amb el
corresponent certificat de solidesa presentat, que garanteix la incorporació de la
construcció existent en el projecte de reforma de l’habitatge. D’acord amb el Reial
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Decret 1000/2010 de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori, el projecte executiu de
legalització i reforma de l’habitatge es presenta visat pel COAC.
8. En la documentació presentada per la reforma de l’habitatge unifamiliar i la legalització
de l’estat constructiu de l’edificació hi ha una part d’aquesta, que d’acord amb la
normativa urbanística actual estaria en volum disconforme, es tracta de la construcció
existent fora de la profunditat edificable màxima de 15,00 metres permesa pel
planejament respecte el carrer Nou.
9. El projecte ha presentat una foto aèria de l’ ICC on es justifica que les construccions
existents, que quedaran en volum disconforme, tenen mes de 6 anys. Caldrà
informe jurídic en relació a la prescripció de les infraccions urbanístiques segons
estableix l’article 207, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 69 de la Llei 3/2012 de 22 de febrer,
de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, en relació a l’existència dels
volums disconformes.
10.
S’ha fet constar en els plànols del projecte la part d’edificació que està en volum
disconforme, ja que està fora de la profunditat edificable màxima. Això no impedirà la
continuació del tràmit de la llicència d’obres, la llicencia s’atorgarà fen constar aquest
volum disconforme i es condicionarà a que si en un futur es vol esgotar la edificabilitat
total de la parcel·la de p. baixa, p. primera i sotacoberta, s’haurà d’enderrocar aquest
volum.

11.
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.
12.
Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del
tram de vorera del carrer Nou, en el tram on està situada la parcel·la, amb el
dipòsit d’una fiança d’un import de 500,00 €.
Durant l’execució de les obres caldrà garantir la circulació rodada i de vianants, caldrà
disposar de les corresponents proteccions i senyalitzacions segons el previst per l’estudi
de seguretat i el pla de seguretat aprovat i d’acord amb la policia local.
13.
Les noves canalitzacions soterrades que siguin 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

17/27

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 de l’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.
14.
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 superfície horitzontal interna. En el cas de que s’hagi
d’utilitzar qualsevol tipus de grua fixa o mòbil per realitzar la reforma de l’habitatge
caldrà l’autorització prèvia de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
15.
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.
16.

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”
17.

Considerant l’informe jurídic de data 20/06/2016, següent:

Primera. L’arquitecte tècnic municipal informa el 17 de juny de 2016, d’entre altres
qüestions, literalment del següent:
“4. En la documentació presentada per la reforma de l’habitatge unifamiliar i la legalització
de l’estat constructiu de l’edificació hi ha una part d’aquesta, que d’acord amb la
normativa urbanística actual estaria en volum disconforme, es tracta de la construcció
existent fora de la profunditat edificable màxima de 15,00 metres permesa pel
planejament respecte el carrer Nou.
5. El projecte ha presentat una foto aèria de l’ ICC on es justifica que les construccions
existents, que quedaran en volum disconforme, tenen mes de 6 anys. Caldrà informe
jurídic en relació a la prescripció de les infraccions urbanístiques segons estableix l’article
207, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme i l’article 69 de la Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós
de la Llei d’Urbanisme, en relació a l’existència dels volums disconformes.
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6. S’ha fet constar en els plànols del projecte la part d’edificació que està en volum
disconforme, ja que està fora de la profunditat edificable màxima. Això no impedirà la
continuació del tràmit de la llicència d’obres, la llicencia s’atorgarà fen constar aquest
volum disconforme i es condicionarà a que si en un futur es vol esgotar la edificabilitat
total de la parcel·la de p. baixa, p. primera i sotacoberta, s’haurà d’enderrocar aquest
volum.”
Aquesta superfície en volum disconforme, identificada al projecte i a l’informe tècnic, té
una antiguitat superior a sis anys i, per tant, no procedeix l'inici d'actuacions de restitució
de la legalitat urbanística ni disciplinàries per considerar que el temps transcorregut no ho
permet, en aplicació de l’article 207.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la seva redacció vigent (en endavant TRLUC),
que estableix un termini de sis anys per a la prescripció de l’acció de restauració de la
legalitat urbanística.
L’article 108. 7. TRLUC estableix que les construccions i les instal·lacions a les quals no
es puguin aplicar les mesures de restauració regulades pel capítol II del títol setè i que no
s’ajusten al planejament queden en situació de fora d’ordenació o disconformitat, segons
correspongui en aplicació dels apartats 1 al 6 d’aquest mateix article.
L’apartat 4 d’aquest mateix article del TRLUC estableix que a les construccions i les
instal·lacions que tinguin un volum d’edificació disconforme amb els paràmetres
imperatius d’un nou planejament urbanístic, però que no quedin fora d’ordenació, s’han
d’autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació i els canvis d’ús, sempre d’acord amb
les condicions bàsiques del nou planejament. Els usos preexistents a un nou planejament
urbanístic es poden mantenir en tant no es converteixin en incompatibles amb aquest i
sempre que s’adaptin als límits de molèstia, de nocivitat, d’insalubritat i de perill que
estableixi per a cada zona la nova reglamentació.
També es pronuncia en aquest sentit l’article 119.2. del Reglament de la Llei
d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, en la seva redacció en vigor.
Segona. De conformitat amb l’article 73 del Reial decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel
qual s’aproven les normes complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei
hipotecària sobre inscripció al Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística,
és convenient procedir a inscriure al Registre de la Propietat mitjançant nota marginal el
present atorgament de llicència amb els condicionants i volums disconformes que s’hi
esmenten, un cop notificat i ferm en via administrativa l’acte administratiu d’atorgament.
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.
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- 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 reforma
d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al dades protegides, d’aquest municipi amb
subjecció a les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic amb subjecció a les
condicions tècniques relacionades a l’apartat 2 dels antecedents..
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.
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.- Declarar en situació de volum disconforme la superfície identificada als plànols del
projecte i a l’informe de l’arquitecte municipal de 17 de juny de 2016.
Setè.- Informar que respecte a aquest volum disconforme només s'admetran a partir d'ara
operacions de consolidació i de rehabilitació en aplicació de l'article 108 del decret
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme
(TRLUC); i manifestar expressament que aquest acte, declaració de volum disconforme,
no té el caràcter de llicència, legalització o autorització, i comporta exclusivament una
mera tolerància d'ús o utilització a precari de les obres declarades com a volum
disconforme, en tant que això no produeix un perjudici substancial per a l’ interès públic.
Vuitè.- Declarar que no s'inicien actuacions disciplinàries per les obres declarades com a
volum disconforme, per considerar que el temps transcorregut no ho permet.
Nové.- Instar l’anotació marginal del present atorgament al Registre de la Propietat
número 4 de Sabadell, un cop notificat i ferm en via administrativa el present acte.
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Desè.- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Onzè.- Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:
Número liquidació

Concepte

Import

201632302 / 0

Concessió de Plaques i patents

12,56 €

201632303 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

682,10 €

201632304 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Dotzè.- Notificar el presents acord a la interessada.

8. Llicència d'obra major, Exp. OMA2016/000006, per a la construcció de 2
habitatges unifamiliars adossats
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 25 de gener de 2016, dades protegides, en representació de BLUE COOP,
SCCL., ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística (
N.RGE. 2016001071) per a Construcció de 2 habitatges unifamiliars adossats,
emplaçat al dades protegides de Castelltort, d’aquest municipi.
2. En data 25 de gener de 2016, amb núm. de registre d’entrada 2016001070, l’interessat
aporta la documentació necessària per sol·licitar autorització a la Direcció General
d’Aviació Civil.
3. En data 4 de febrer de 2016, mitjançant document de registre de sortida núm.
2016000902, es sol·licita autorització a la Direcció General d’Aviació Civil, el qual va
ser notificat en data 22 de febrer de 2016.
4. En data 11 de maig de 2016, mitjançant document de registre d’entrada núm.
2016006367, l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, envia resolució favorable per a la
construcció de 2 habitatges unifamiliars adossats.
5. En data 7 de juny de 2016, amb núm. de registre d’entrada 2016007765, l’interessat
aporta documentació annexa i plànols modificats.
6. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 17/06/2016 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades a l’informe tècnic següents:
1. “La qualificació urbanística és zona de concentració de l’edificació, zona d’edificació
aïllada (clau d2), segons el text refós de la revisió del PGO aprovat definitivament el
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22.03.00 i publicat el 11.05.00 i el Pla Parcial del Sector Castelltort aprovat
definitivament per la CUP el 15 de desembre de 1999.
El projecte i la documentació presentada corresponen al projecte bàsic s’ajusten a la
normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació. S’ha aportat la
documentació demanada en el requeriment fet en data 5 de gener de 2016.

2. L’Agència Estatal de Seguridad Aérea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008 de 8
de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives per a
obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds aeronàutiques
que tenia assignades la Direcció General d’Aviació Civil. Les servituds van ser
actualitzades el gener de 2010, mitjançant real decret 184/2009 de 27 de novembre
(B:O:E: nº 25 de 29 de gener de 2010). La parcel·la es troba afectada per la servitud
d’afectació entre la servitud horitzontal interna i l’aeròdrom, aquests terrenys estan
limitats per la senyal del gónio, servitud radioelèctrica corresponent als sistemes
d’ajuda de navegació que estan instal·lats en el recinte de l’aeroport.
L’Ajuntament va enviar la sol.licitud per la tramitació de la servitud aeronàutica, amb el
corresponent formulari de tramitació i plànols acotats de planta seccions i CD amb
suport digital. En data 22-02-2016 la documentació va ser rebuda per l’Agència
Estatal de Seguritat Aèria, d’acord amb l’article 30 del Real Decret 184/2008 de 8 de
febrer, on l’Agència Estatal de Seguritat Aèria assumia les competències sobre
autoritzacions administratives per obres, instal·lacions o plantacions en zones
afectades per servituds aeronàutiques que tenia assignada la Direcció General
d’Aviació Civil.

En la resolució de 29 d’abril de 2016, emesa per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria
(Ministeri de foment), s’autoritza la sol·licitud que va ser presentada per la Sra. Sol
Molina Muñoz, en representació de BLUECOOP, SL. per a la construcció De dos
vivendes unifamiliars adossades al carrer Oreneta 15-17, sempre que es realitzi a
l’emplaçament i amb les característiques assenyalades en els documents que
s’acompanyaven a la sol·licitud i amb les condicions i requisits que s’indiquen en la
resolució:

−

L’alçada màxima de la construcció projectada no excedirà de cinc metres amb
quaranta cinc cm. (5,45 m.), inclosos tots els seus elements, com antenes,
parallamps, xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes d’ascensors, cartells,
remats decoratius (cartells, il·luminació, etc) o qualsevol afegit sobre la
construcció, així com els mitjans electromecànics que puguin ser necessaris
durant la construcció.

−

Donada la situació i alçada de la vivenda projectada, si és necessària la utilització
de mitjans electromecànics (grues fixes o mòbils, qualsevol element elevador amb
mitjans electromecànics) que superin l’alçada autoritzada, s’haurà de sol·licitar la
corresponent autorització de forma prèvia i preceptiva a la seva instal·lació, fent
referència a aquests acord d’autorització i al numero de servitud aeronàutica
indicada en l’expedient (comunicació d’acord d’expedient E16-0356).

3. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram
de vorera del carrer Oreneta, en el tram on està situada la parcel·la, amb el
dipòsit d’una garantia municipal d’un import de 1.700,00 euros. Caldrà preveure
les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia,
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enllumenat i electricitat que afectin a la façana del tram de vorera on està situada la
parcel·la. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per preveure
aquestes canalitzacions amb les respectives companyies i d’acord amb l’Enginyer
municipal.
4. 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 municipal que
s’ha de dipositar quan s’obté la llicència d’obres, de 200,97 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.
5. S’ha presentat la justificació tècnica necessària per incorporar l’energia solar tèrmica
a l’edifici seguint el criteri de l’ordenança reguladora municipal: dades generals, càlcul
de la demanda energètica, i característiques de la instal·lació solar. D’acord amb el
punt 8 de l’annex tècnic, les instal·lacions d’energia solar incorporades al projecte i
regulades per aquesta ordenança no han d’alterar la perspectiva del paisatge. En el
cas de cobertes planes, el panells es situen dins el diedre virtual traçat a 45 º des del
cantell de l’últim forjat, i un planell horitzontal situat a 300 cm. d’alçada, mesurat des
de la cara inferior de l’últim forjat, la distancia mesurada des de la part mes propera
del panell al plànol de façana serà igual o superior a la distancia existent entre la cars
superior del forjat de coberta i la part mes alta del panell. En cap cas els panells han
de ser perceptibles en el pla de façana. Obligatòriament amb el certificat de final
d’obra, s’haurà d’emetre un certificat signat per un tècnic instal·lador competent, que
justifiqui el compliment de la normativa tècnica d’aplicació (RITE, ITE10.1 i ITE 10.2).
Si s’escau s’haurà de presentar també el full d’acceptació d’encàrrec el tècnic
responsable del projecte de la instal·lació en cas de que sigui diferent del que signa el
projecte d’instal·lació.
6. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la
tanca de protecció de l’obra, les grues mòbils, els containers, saques i sitges o
qualsevol tipus de material o maquinaria de l’obra, indicant els passos previstos per
vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del
carrer. Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat
(caldrà disposar de les corresponents proteccions i senyalitzacions segons el previst
per l’estudi de seguretat i el pla de seguretat aprovat i d’acord amb la policia local).
Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació
les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre
càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els
materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.
7. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers d’acord
amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals”
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7. Considerant l’informe jurídic de data 17/06/2016.
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 OMA2016/000006 a BLUECOOP, SCCL.,
per a la Construcció de 2 habitatges unifamiliars adossats al dades protegides e
Castelltort, d’aquest municipi amb subjecció a les condicions tècniques relacionades a
l’apartat 2 dels antecedents.
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.
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
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Setè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201632239 / 0

Concessió de Plaques i patents

201632240 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

9.834,16 €

201632241 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

4.179,52 €

Vuitè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

9. Aprovació document comptable AD complementari obres sistemes generals de
comunicació al municipi.
ANTECEDENTS DE FET
1. Per acord de la junta de govern local de 8 d’agost de 2014 es va aprovar inicialment el
projecte d’obres de reforç i millora dels sistemes generals de comunicació del municipi, i
definitivament en data 24 de setembre de 2014, amb un pressupost d’execució de
707.481,97 euros.
2. El mateix òrgan municipal en data 10 de juny de 2015 va adjudicar el contracte per a
l’execució de les obres de reforçament i millora dels sistemes generals de comunicació al
municipi (zona 5c), que es regia pel plec de clàusules administratives particulars i el
projecte aprovat per l’Ajuntament, a la societat Gestión de Ingeniería y Construcción de la
Costa Dorada, SA, amb CIF: A43795442, per un import total, iva inclòs, de 504.096,20€.
3. L’acta de comprovació i replanteig de l’obra es va signar el 7 d’octubre de 2015.
4. En data 30 de maig de 2016 es registra d’entrada la modificació del projecte d’obra
redactada pel director de les mateixes, Sr. dades protegides.
5. En data 31 de maig de 2016, l’arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable a
la modificació del projecte, fonamentat en les incidències ocorregudes durant l’execució
del contracte, detallades a l’informe i a la modificació del projecte aportada per la direcció
de l’obra. Tant a la modificació presentada com a l’informe tècnic es xifra la quantia de les
actuacions no previstes en el contracte inicial en l’import de 49.626,49 euros.

FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’informe jurídic de 29 de juny de 2016, i atesa la improcèndencia de
la tramitació d’expedient de modificació del projecte d’obres en els termes de l’article
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234.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, (en endavant TRLCSP).
Atès que procedeix el compromís del crèdit pressupostari que permeti l’abonament de les
obres complementàries no previstes en el projecte i executades pel contractista de bona
fe.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el document comptable d’autorització i compromís de la despesa,
fase AD-C, amb càrrec a la partida 5000/1510/6090003 a favor de “Gestión de Ingenieria
y Construcción de la Costa Dorada, S.A.”, per import de 49.626,49 euros en concepte
d’indemnització pels treballs no previstos inicialment en el contracte de l’obra que es
detallen a l’informe tècnic de 31 de maig de 2016.
Segon .- Notificar la present resolució a “Gestión de Ingenieria y Construcción de la
Costa Dorada, S.A.” i a la Direcció de l’Obra.

10. Assumptes sobrevinguts
10.1.

Acceptació actuacions del Catàleg sectorial "Recull d'activitats per als
serveis locals d'ocupació: persones i empreses"

ANTECEDENTS DE FET
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès sol·licita en data 19 de gener de 2016 una
subvenció pera a la realització d’activitats del Catàleg sectorial "Recull d'activitats per als
serveis locals d'ocupació: persones i empreses"
La Diputació de Barcelona, mitjançant Decret 2837/16 aprova les següents accions:
Nom actuació

Import Subvenció

TRF/CR53 Com ampliar la xarxa de contactes per trobar feina

270,00 €

SOL/OR1 Motivació. El secret per trobar feina.

1.350,00 €

TRF/PR15 La comunicació per a la recerca de feina: Com
diferenciar-te de la resta de candidatures

810,00 €

TRF/ER74
Entrevista
competències.

540,00 €

curricular

versus

entrevista

per

SOL/OR80 La intel·ligència emocional t'obre les portes. Les
habilitats socials i la gestió emocional marquen la diferència.

855,00 €

TRF/PR62 Com trobar ofertes de treball?

300,00 €

TRF/PR54 Prepara't per aconseguir una feina
SOL/OR25 Si la crisi et dóna llimones, fes llimonada. Troba

1.125,00 €
712,50 €

26/27

oportunitats on altres veuen adversitats. Resiliència motivadora.

FONAMENTS DE DRET
Decret del president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la
Diputació de Barcelona, en data 13 d’abril de 2016, referència de registre 2837/16.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció per a desenvolupar les accions actuacions del Catàleg
sectorial "Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses"
indicades a l’apartat d’antecedents, i que sumen un import de 5.962,50 euros.
Segon .-

Comunicar l’acord als interessats.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la
sessió de la Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la data de la sessió.
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