D'acord amb la normativa de protecció i seguretat 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, podeu exercir els vostres drets a través
dels procediments específics publicats al Catàleg de Tràmits o bé fer una consulta
al correu electrònic protecciodedades@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 actes
S’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió extraordinària de 12 de
desembre de 2016 i sessió ordinària de 13 de desembre de 2016.
2. Acceptació de l'acord, de 24 de novembre de 2016, de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona d'aprovació del Programa complementari de
finançament de les llars d'infants per al curs 2015-2016, en el marc del Pla Xarxa
de Governs Locals 2016-2019.
ANTECEDENTS DE FET
1. El plec de clàusules administratives particulars de la concessió del servei públic per a
la gestió de l’escola bressol municipal, en la clàusula 22. Remuneració del
concessionari. Punt 2. b. determina que unes de les remuneracions és la Subvenció de
la Generalitat. Des del curs 2011-2012, la Diputació mitjançant diferents programes
s’ha fet càrrec del pagament de les ajuts a les llars d’infants de titularitat municipal. El
punt 5. Determina que la subvenció a rebre consistirà en una quantitat equivalent a
aquella que acrediti l’Ajuntament en concepte de subvenció concedida per la
Generalitat de Catalunya, en raó als alumnes efectivament escolaritzats a l’Escola
Bressol. Així com que la subvenció la pagarà l’Ajuntament al concessionari en el
termini d’un mes des que la Generalitat de Catalunya ingressi el seu import a la
tresoreria municipal.
2. El canvi de la Generalitat a la Diputació de Barcelona de fer-se càrrec de les ajudes a
les llars d’infants de titularitat municipal ha fet que canviïn les condicions i els temps en
els pagaments d’aquests ajuts. Un d’aquests canvis ha estat que el pagament de
l’aportació de la Diputació en favor dels ens locals beneficiaris dels ajuts es farà efectiu
prèvia justificació de l’ajut.
3. El 24 de novembre de 2016 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
d’adoptar l’acord d’aprovació del programa complementari de finançament de les llars
d’infants. L’acord, en la relació aprovada, indica que per la nostra llar d’infants, El
Patufet, l’aportació és de 67.284,19 euros. El pagament d’aquesta subvenció s’ha de
justificar abans del 30 de juny.
4. Atès que el servei s’ha prestat satisfactòriament per part de l’empresa concessionària
Clece, Serveis Educatius durant el curs 2015-2016 i tenint en compte que la Diputació
no pagarà la subvenció fins prèvia justificació de l’Ajuntament d’haver pagat l’aportació
concedida per la Diputació.
FONAMENTS DE DRET
- El Plec de clàusules administratives particulars de la concessió del servei públic per a la
gestió de l’escola bressol municipal, Clàusula 22.
- Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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- L’acord de 24 de novembre de 2016 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
d’aprovació del Programa complementari de finançament de les llars d’infants per al curs
2015-2016.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar l’acord, de 24 de novembre de 2016, de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona d’aprovació del Programa complementari de finançament de les
llars d’infants per al curs 2015-2016 i l’aportació és de 67.284,19 euros per a la nostra llar
d’infants, el Patufet.
Segon .- Procedeix l’autorització, disposició i obligació de la despesa de 67.284,19
euros, corresponent a l’aportació de la Diputació de Barcelona, del Programa
complementari de finançament de les llars d’infants per al curs 2015-2016, a l’empresa
concessionària del servei, Clece SA, NIF: A80364243, a càrrec de la partida: 1703 3230
4720000.
3. Aprovació de les Bases del Concurs de Carnestoltes
ANTECEDENTS DE FET
Com en anys anteriors, la regidoria de Cultura està preparant per al dia 25 de febrer de
2017 la celebració de la festa del Carnestoltes, amb l’objectiu de potenciar les festes
tradicionals i participatives del municipi.
Es tracta d’una de les festes en què la participació de les entitats i veïns i veïnes és més
nombrosa. El nombre de comparses que participen ha anat en augment any rera any, així
com el de concursants a nivell individual.
Per tal de regular la participació dels ciutadans en el concurs de disfresses i de
comparses, s’han elaborat unes bases que recullen la forma d’inscripció, el lloc de la
concentració, el recorregut i les categories dels premis que s’atorgaran, així com la
composició del jurat que els determinarà. Aquestes bases, com cada any, es proposa que
siguin aprovades per la Junta de Govern Local per tal que puguin ser publicades al tauler
d’anuncis municipal i al web municipal.
Considerant l’informe tècnic de data 21 de desembre de 2016.
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, articles 58 i 59
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .-

Aprovar les Bases del Concurs de Carnestoltes següents:

“BASES REGULADORES
CARNESTOLTES

PER

AL

CONCURS

DE

DIFRESSES

PER

A

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte de la convocatòria és el Concurs de disfresses de Carnestoltes que
organitza l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per fomentar la participació de la
ciutadania.
El Carnestoltes amb la seva rua i el concurs de disfresses formen part dels actes
habituals del calendari festiu de Sant Quirze del Vallès. La celebració es farà d’acord amb
el calendari de festivitats anual.
2. CATEGORIES I REQUISITS
Les modalitats per poder participar en el concurs de Carnestoltes són les següents:
Individuals




Categoria de 0 a 7 anys
Categoria de 8 a 17 anys
Categoria de 18 anys o més.

Comparses


Categoria única: per participar en aquesta categoria no hi ha límit d’edat, i és
necessari que estigui formada per un mínim de 10 participants per comparsa.

Per tal de poder participar en el concurs de disfresses en qualsevol de les dues
modalitats, és imprescindible inscriure’s.
3. PARTICIPANTS
Hi podrà participar en el concurs de Carnestoltes tothom que estigui empadronat a Sant
Quirze del Vallès i que s’inscrigui com a participant al concurs.
Un cop inscrit, es facilitarà un dorsal identificatiu, segons ordre d’inscripció, que haurà de
ser visible durant tot el recorregut de la rua.
Respecte a totes les modalitats del concurs només s’apuntarà el nom d’un representant i
se li donarà un número que inclourà a tots els membres del grup.
A les comparses, els concursants menors de 10 anys hauran d’anar acompanyats d’una
persona major d’edat durant tot el recorregut.
4 . INSCRIPCIONS
El termini anual per presentar les sol·licituds s’establirà mitjançant decret i es publicarà al
web municipal per fer difusió.
Les inscripcions es podran realitzar dins del termini establert anualment a la pàgina web
municipal www.santquirzevalles.cat
En cas de necessitar ajuda per emplenar la inscripció, aquesta es podrà realitzar a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’acord amb l’horari del servei.
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5. COMPOSICIÓ DEL JURAT
El jurat del concurs de comparses estarà format per 3 professionals de la decoració,
dansa i art i 3 membres d’entitats del municipi que no participin al Carnestoltes i sota la
presidència de l’alcaldessa o en qui delegui.
6. CRITERIS DE VALORACIÓ
El jurat valorarà l’originalitat de les disfresses, la confecció pròpia, la coreografia i la
gresca durant tot el recorregut de la rua. També valorarà l’originalitat i la confecció de la
carrossa, així com en la categoria de parades. Al jurat se’ls facilitarà un full per cada
persona, comparsa o parada participant amb tots els conceptes que ha de valorar
numèricament. Les persones, comparses o parades que, sumant totes les puntuacions de
tots els conceptes valorats aconsegueixin més punts, seran les guanyadores.
És competència del jurat, si així ho considera, declarar el premi desert.
6.1. Disfresses Individuals
El jurat establirà una puntuació de l’1 al 10 de cada participant individual tenint en
compte els següents conceptes.
· Originalitat de la disfressa
· Confecció Pròpia
· Gresca durant el recorregut de la rua
Cada participant podrà sumar fins a un màxim de 5 punts més si utilitza materials
reciclats per a la confecció de la disfressa.
6.2. Comparses
El jurat establirà una puntuació de l’1 al 10 de cada comparsa tenint en compte els
següents conceptes.
· Originalitat del tema de la comparsa
· Vistositat de les disfresses
· Confecció Pròpia
· Escenografia del vehicle o carrossa
· Coreografia
· Gresca durant el recorregut de la rua
Cada participant podrà sumar fins a un màxim de 5 punts més si utilitza materials
reciclats per a la confecció de les disfresses o de l’escenografia.
7. NORMES DE PARTICIPACIÓ
7.1. Comparses i participants individuals:
•

L’ordre de desfilada vindrà donat per l’ordre d’inscripció. Tanmateix, l’organització
es reserva la facultat de modificar sobre la marxa l’ordre de la desfilada per raons
tècniques.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

En el cas de les comparses, el número 1 es reservarà a la guanyadora de l’any
anterior.
Els participants individuals hauran de portar a un lloc visible el número de
participant.
Les comparses que portin qualsevol tipus de vehicle a motor, hauran de disposar
de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil i el seu conductor n’assumirà
la responsabilitat. En aquest cas, caldrà presentar també la documentació i
l’assegurança en vigor del vehicle.
No està permès cap element de foc, pirotècnia o similar.
Les carrosses hauran de dur un extintor amb una eficàcia mínima de 21A/113B, la
qual cosa serà imprescindible per sortir a la rua.
Les carrosses de les comparses hauran de fer tot el recorregut de la rua.
Tant les carrosses com les comparses no podran fer en cap cas marxa enrere.
Les distàncies entre les carrosses i les comparses les marca l’organització. Els
conductors de les carrosses i els membres de les comparses han de seguir en tot
moment les seves indicacions.
Es realitzarà una verificació de seguretat, el mateix dia de carnestoltes, a mesura
que vagin arribant les carrosses al lloc de concentració.
L’Ajuntament es reserva la facultat de modificar determinats detalls de comparses
o carrosses, per motius de seguretat pública.

L’ incompliment dels requisits i el no seguiment de les pautes i que l’organització
marqui durant els preparatius i durant la rua, suposarà la desqualificació en el
concurs.
8.- PREMIS DEL CONCURS:
1er PREMI

2n PREMI
INDIVIDUALS

3er PREMI

De 0 a 7 anys

A CONCRETAR

A CONCRETAR

A CONCRETAR

De 8 a 18 anys

A CONCRETAR

A CONCRETAR

A CONCRETAR

A partir de 18
anys

A CONCRETAR

A CONCRETAR

A CONCRETAR

COMPARSES
A CONCRETAR

A CONCRETAR

A CONCRETAR

Als premis en metàl·lic els serà d’aplicació la retenció corresponent segons la normativa
fiscal aplicable.
9.- HORARIS I ITINERARI:
L’horari i l’itinerari es donaran a conèixer en el Programa del Carnestoltes de cada any.
10.- FACULTATS DE L’AJUNTAMENT
L’organització verificarà el compliment d’aquestes bases en totes les comparses i es
reserva el dret de privar la sortida a aquelles que representin un risc evident per a les
persones, el seu entorn i la festa.
11.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
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La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les normes que
s’estableixen en les presents Bases i la conformitat amb les decisions del Jurat.
12.- VIGÈNCIA
Les presents bases reguladores seran vigents a partir de la seva aprovació i publicació al
tauler d’anuncis municipal i fins que la Corporació no decideixi la seva revocació o
modificació. “
Segon .- La despesa dels premis en metàl·lic s’imputarà a la partida d’altres activitats
culturals del pressupost municipal vigent. La quantitat que es destinarà a premis es
consensuarà a la Comissió de Festes populars, durant el mes de gener de l’any en curs.
Tercer .-

Publicar les següents bases a la web municipal.

4. Aprovació contracte de cessió habitatge d'emergència situat al dades
protegides
ANTECEDENTS DE FET
El 30 de juny de 2016 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Reglament d’accés a
habitatges socials d’emergència de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
L’objecte d’aquest reglament és regular les condicions d’accés als habitatges socials
d’emergència de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, destinats a garantir un
acolliment temporal a famílies residents al municipi en situació d’exclusió residencial per
motius econòmics, d’emergència social i per aquelles situacions especials derivades de la
pèrdua o risc de pèrdua de l’habitatge habitual.
En data 8 de novembre del 2016 la Sra. dades protegides sol·licita a Serveis Socials
Bàsics municipals l’accés a un habitatge social d’emergència.
Un cop valorada la sol·licitud de la Sra. dades protegides pels Serveis Socials, es
comprova que es troba en situació de risc d’exclusió residencial i que compleix els
requisits d’accés segons el punt 3 de l’esmentat Reglament, per tant pot accedir a
l’habitatge social d’emergència situat al dades protegides, amb una modalitat de cessió
d’ús de 12 mesos.
Revisada la situació econòmica actual de la unitat familiar per Serveis Socials, s´estableix
una quota de lloguer de 121,81 euros.
Considerant l’informe tècnic de data 24 de novembre de 2016.
FONAMENTS DE DRET
Reglament d’accés a habitatges socials d’emergència de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, aprovat pel Ple municipal del 30 de juny de 2016.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la formalització del contracte de cessió de l’habitatge d’ emergència
situat al dades protegides de Sant Quirze del Vallès amb la Sra. dades protegides segons
el redactat següent:

CONTRACTE DE CESSIÓ TEMPORAL
REUNITS
D'una part,
La Sra. Elisabeth Oliveras Jorba, amb DNI núm. dades protegides, intervé en nom i
representació de l’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE VALLES (en endavant serà
denominat com L’AJUNTAMENT) , domiciliada a Plaça de la Vila, núm 6, SANT QUIRZE
VALLÈS, en la seva condició d’alcaldessa de l’esmentat Ajuntament.
D'una altra part, la Sra. dades protegides, amb DNI dades protegides, intervé en el seu
propi nom i representació.
Reunides les parts contractants a Sant Quirze del Vallès a data .........................., es
reconeixen mútuament capacitat legal necessària per atorgar el present contracte, les
dades de referència i circumstàncies del qual es consignen anteriorment, i, a aquest
efecte,
EXPOSEN
I.- Que l'AJUNTAMENT disposa d'una sèrie d'habitatges d’inserció per ser destinats a
l’allotjament de persones o unitats familiars en risc d’exclusió social, entre les quals es
troba
l'habitatge
objecte
del
present
contracte.
Els habitatges d'inserció es consideren un recurs en el marc de les prestacions pròpies de
Serveis Socials de l'AJUNTAMENT, formant part del dispositiu públic municipal
d'allotjament dins del programa social d'habitatges. Constitueixen un establiment
residencial de caràcter temporal, destinat a acollir a famílies usuàries de Serveis Socials,
en situació d’exclusió residencial per motius econòmics, d’emergència social i per
aquelles situacions especials derivades de la pèrdua, o risc de pèrdua, de l’habitatge
habitual.
II.- En particular, i a fi del present contracte, l'AJUNTAMENT disposa de l'habitatge situat
al dades protegides, amb facultats de disposició sobre el referit immoble en virtut del
contracte d'arrendament subscrit entre l'entitat COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, S.L i
L’AJUNTAMENT.
III.- Que la Sra. dades protegides es troba en una de les situacions compreses en
l'expositiu I, tal i com es recull en l'informe social de valoració.
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IV.- Que a proposta dels Serveis Socials Municipals, es proposa cedir a la Sra dades
protegides a títol de precari l'immoble referit en l'expositiu II, la qual cosa efectuen
ambdues parts conforme a les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte
1.1.- L'AJUNTAMENT cedeix a la Sra. dades protegides (d'ara endavant el
BENEFICIARI) l'ocupació o ús temporal en precari de l'immoble referit en l'expositiu II.
SEGONA.- Temporalitat
2.1.- La cessió d'ús en precari de l'habitatge objecte del present contracte, es realitzarà
per a un període de dotze (12) mesos. Si transcorreguts els 12 mesos, la persona titular
de la cessió continua complint totes les condicions que van motivar la cessió d’ús de
l’habitatge, i així ho comunica mitjançant escrit presentat davant del Registre General de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb una antelació d’un mes a la data de
venciment de la cessió, es podrà prorrogar per dos (2) anys més, fins a un màxim de tres
(3) anys, excepte denúncia d'alguna de les parts amb una antelació mínima de 30 dies
naturals anteriors al venciment.
TERCERA.- Quota de cessió
3.1.- La quota de cessió no podrà superar un màxim del 30% dels ingressos de la unitat
familiar o persones soles sol·licitants.
3.2.- En cas de manca d’ingressos, a l’espera de poder accedir a una prestació
econòmica, quedaran exempts de pagament de la quota.
3.3.- La quota mensual de cessió a càrrec de la beneficiaria serà de 121,81€ mensuals
que es domiciliaran al compte bancari dades protegides.
3.4.- La despesa dels subministres (aigua, llum i gas) aniran a càrrec de la beneficiaria
durant el període de temps que estigui vigent la cessió.
3.5.- En cas d’ingressos insuficients per fer-se càrrec de les despeses bàsiques de
manteniment de la llar, es valorarà un ajut d’urgència en concepte de despesa de
subministraments, o bé l’exempció de pagament dels subministres en cas de manca
d’ingressos.
QUARTA.- Drets del BENEFICIARI
4.1.- Són drets de les persones beneficiàries:
a. Disposar de la documentació necessària respecte al règim d'ocupació de
l'habitatge.
b. Rebre assessorament i ajuda de Serveis Socials sobre els recursos que puguin
necessitar.
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c. Dret a la confidencialitat de tota la informació sobre la seva estada i situació
personal i familiar.
d. Ser escoltat pel personal dels Serveis Socials Municipals i formalitzar peticions,
reclamacions i suggeriments en relació a la seva estada.
CINQUENA.- Obligacions del BENEFICIARI
5.1.- Són obligacions del BENEFICIARI les següents:
a. Destinar l'habitatge a domicili habitual i permanent dels membres de la unitat
familiar que consten en el contracte de cessió, evitant l'allotjament de persones
alienes sense coneixement i autorització prèvia dels Serveis Socials.
b. Respectar les normes bàsiques de convivència amb la resta de veïns i aquelles
que regeixin el funcionament de la comunitat.
c. Mantenir l'habitatge en bon estat de conservació i higiene, cuidant els seus
elements interiors i exteriors, evitant la realització d'obres o reformes sense
autorització municipal.
d. Fer-se càrrec de les reparacions que exigeixi l'habitatge pel desgast per l'ús
ordinari.
e. Afrontar el pagament de les despeses relacionades amb la instal·lació i consum
de subministraments de llum, aigua i gas relacionats amb l'habitatge en els termes
establerts en el contracte de cessió,
f. Acceptar la visita a l'habitatge del personal tècnic de Serveis Socials tant per al
seguiment de la situació econòmica socio-familiar, com per a la comprovació de
l'estat i conservació de l'immoble.
g. Comunicar immediatament als Serveis Socials Municipals qualsevol variació
que pugui experimentar la seva situació familiar o econòmica.
h. Respondre directament, pels danys i desperfectes que puguin ocasionar-se a
les persones o coses i que siguin derivats del mal ús de l'immoble i dels
subministraments de l'habitatge.
i. Compliment del Pla de Millora acordat amb els Serveis Socials, incorporat en
l'Annex 1 d'aquest contracte.
SISENA.- Finalització de la cessió d'ús o estada
6.1.- El dret d'estada a l'habitatge cessarà per qualsevol dels següents motius:
A. Concessió o adquisició d’un habitatge d’us definitiu.
B. Modificació substancial dels requisits que van determinar l'accés a l´habitatge, a criteri
de Serveis Socials. En concret, per decisió de l'Ajuntament comunicada amb el
corresponent preavís, l´AJUNTAMENT podrà revocar aquesta cessió d'ús de l'habitatge
quan les circumstàncies que la van motivar haguessin canviat: per haver-se resolt la
situació de falta d'habitatge de l'usuari o per disposar aquest de recursos o mitjans
econòmics.
C. Mort o incapacitat sobrevinguda del titular de la cessió d’ús temporal. En aquest cas en
mantindrà la cessió pel termini establert, a nom d’una persona major d’edat de la unitat
familiar amb les mateixes condicions fixades en el moment de formalització de la cessió.
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D. Renúncia expressa i escrita formulada pel titular de la cessió d’ús temporal,
presentada davant del registre d’entrada de l’Ajuntament.
E. Manca de pagament de quota de cessió i/o de la quota de subministraments i
manteniment de forma reiterada.
F. Incompliment reiterat dels deures establerts en la estipulació Quarta.
6.2.- A aquests efectes, requerit el BENEFICIARI per part de l’AJUNTAMENT, haurà de
retornar de forma immediata, i en tot cas, en el termini màxim de 15 dies, la possessió i
ús de l'habitatge el qual haurà de ser lliurat en el mateix estat en que el va rebre.
SETENA.- Jurisdicció
7.1.- Ambdues parts acorden sotmetre les divergències que poguessin sorgir de la
interpretació i compliment d’aquest contracte a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunal de
Sabadell, amb renúncia expressa al seu propi fur, cas que fos un altre.
I en prova de conformitat, signen el present contracte per duplicat en lloc i data de
l'encapçalament.
L’AJUNTAMENT

EL BENEFICIARI

5. Exp. responsabilitat patrimonial 114-16-015
ANTECEDENTS DE FET
En data dades protegides de juliol de 2016, dades protegides, va formular reclamació de
responsabilitat patrimonial a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès pels danys soferts el
dia 29 de juliol quan caminava pel carrer dades protegides i va caure, com a
conseqüència del mal estat del paviment. Aporta informe d’urgències de l’Hospital de
Terrassa i pressupost d’unes ulleres. Sol·licita l’abonament de les ulleres trencades i el
taxi de desplaçament a l’Hospital, en total 502,10€.
Atès que la sol·licitud no reunia els requisits exigits a l’article 6 del Reial decret 429/1993,
de 26 de març mitjançant requeriment de data 25 d’agost, es va requerir a la interessada
que reparés la sol·licitud. En data 31 d’agost la senyora Madrid va aportar nova
documentació.
Mitjançant resolució de l’alcaldessa núm. 20162653 de data 1 de desembre, es va
admetre a tràmit la reclamació i es va iniciar l’expedient de responsabilitat patrimonial
núm. 114-16-015.
En data 6 d’octubre, la Policia local va emetre un informe dient que el dia 29 de juliol, a
les 10:05h. mentre feien una patrulla a peu per la zona comercial, van ser requerits per la
caiguda d’una persona al carrer dades protegides en la cruïlla amb dades protegides.
Que la senyora lesionada era dades protegides, i que tenia un tall a la cella i se li havien
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trencat les ulleres. Van requerir el servei d’emergències, el qual, va traslladar la senyora
al CAP. Es va informar de manera immediata a la brigada municipal amb la finalitat que
ho senyalitzessin i ho reparessin de manera urgent.
Tanmateix, consta a l’expedient la fitxa de manteniment de l’Àrea de Via Pública
conforme el dia 1 d’agost es va procedir a reparar la vorera de forma urgent.
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
30/1992, 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
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.
Les referències a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i al RD 429/93 de 26 de març, que
s’efectuen a la present resolució, venen motivades en virtut del que disposa la Disposició
transitòria tercera de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, que estableix en l’apartat a):”A los procedimientos ya
iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les serà de aplicación la misma,
rigiéndose por la normativa anterior”
Atenent la instrucció de l’expedient, les proves documentals aportades per la interessada
i els informes dels Serveis corresponents, queda provat que els danys soferts per la
senyora Madrid van ser per motiu del mal estat de la vorera que va fer que
s’entrebanqués i caigués. 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:
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Primer.- Estimar la reclamació formulada pe la senyora dades protegides pels danys
soferts el dia 26 de juliol com a conseqüència de la caiguda al carrer Manso pel mal estat
de la vorera, atès que concorren els elements i requisits que determinen la responsabilitat
patrimonial de l’Administració.
Segon.- Indemnitzar-la, d’acord amb els documents aportats per la interessada, amb
502,10€ comunicant-li que haurà d’aportar la factura de les ulleres perquè se li pugui
abonar l’IVA.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la interessada i a la Companyia d’assegurances
Zurich perquè procedeixi al pagament de la indemnització.

6. Pròrroga del Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de Terrassa i
l'ajuntament de Sant Quirze del Vallès per l'ús de la Deixalleria municipal de
Terrassa Can Casanovas (31/07/2016 - 31/07/2017)
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local del 28 de juliol de 2015 va acordar aprovar el text i
subscriure el Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i l’ajuntament de
Sant Quirze del Vallès per l’ús de la Deixalleria municipal de Terrassa Can Casanovas.
2. L’esmentat Conveni va ser signat i va entrar en vigor el 31 de juliol de 2015.
3. L’objecte principal del Conveni és poder oferir el servei de Deixalleria , un servei de
prestació obligatòria per als municipis de més de 5.000 habitants (Llei 6/1993, de 15 de
juliol, de residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, reguladora dels residus),
a la ciutadania de la zona de Les Fonts de Sant Quirze.
4. La clàusula cinquena del Conveni estableix que la vigència del conveni serà d’un any
des de la data de la seva signatura, i que serà prorrogat anualment per acord exprés de
les dues parts.
5. El 7 de novembre de 2016 i amb número de registre 2016013483, l’Ajuntament de
Terrassa va trametre l’acord plenari del 29 de setembre de 2016, el que acorden
prorrogar pel termini d’un any, fins el proper 31 de juliol de 2017, l’esmentat Conveni, de
col·laboració.
6. Atès l’informe dels serveis tècnics del servei de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i
Serveis, del 19 de desembre de 2016, en el que s’informa favorablement a la pròrroga de
l’esmentat Conveni. Així com l’informe emès per l’Intervenció municipal el 22 de
desembre de 2016.
FONAMENTS DE DRET
•

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i el Programa de gestió de
residus municipals de Catalunya (PROGREMIC).
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•
•

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei
reguladora dels residus.
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 la modernització
del govern local. RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. RD
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de 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.

I de conformitat amb la Resolució d'Alcaldia número 2011001514, de 20 de juny.
Vistos els preceptes legals citats i altres de pertinents aplicació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Prorrogar pel termini d’un any, des de la data de la seva signatura (31 de juliol de
2016 al 31 de juliol de 2017), el Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa
i l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès per l’ús de la Deixalleria municipal de Terrassa
Can Casanovas, l’objecte del qual és regular les condicions operatives d’us de la
Deixalleria municipal de Terrassa Can Casanovas per part de la ciutadania de Les Fonts
de Sant Quirze del Vallès.
Segon.- Facultar el regidor del servei de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis
perquè pugui signar tots els documents pertinents i dictar els actes que siguin necessaris
per a l’efectivitat dels procedents acords, inclosos els de rectificació i/o esmena per
possibles errors materials, si es donés el cas.
Tercer.- Notificar els acord anteriors a l’Ajuntament de Terrassa.

7. Llicència d'obra major, Exp. OMA2016/000005 per a la reforma i condicionament
d'edifici industrial
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 03 de febrer de 2016, BESIETE SA ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès llicència urbanística (N.RGE. 2016001774) per a la reforma i
condicionament d'edifici industrial, emplaçat a dades protegides, d’aquest municipi.
2. En data 11 de març de 2016 es va requerir l’esmena de deficiències que presentava la
sol·licitud segons informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 09 de març de 2016.
Aquest requeriment amb número de registre de sortida 2016001625, va ser notificat a
l’interessat amb data 29 de març de 2016.
3. En data 10 d’agost la Policia Local emet acta d’inspecció a petició de l’Aeroport de
Sabadell, amb motiu d’instal·lació d’una grua mòbil.
4. En data 16 de setembre de 2016 (N.RGE. 2016011497) l’interessat aporta la
documentació requerida, i el formulari de sol·licitud de servituds aeronàutiques.
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5. En data 28 de novembre de 2016 (N.RGE. 2016014428) AESA ens comunica
l’autorització per la reforma i condicionament de la nau industrial i l’ús del camió grua.
6. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 09/03/2016 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 naus aïllades, Industrials Antigues, (dades protegides),
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 executiu
s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.
1. El projecte de la nau industrial no té un ús definit i per tant no es tramitarà la
corresponent llicencia d’activitats fins que no s’ocupi amb la corresponent activitat
definida.
2. S’ha tramitat el 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.
Vista la documentació presentada s’ha emes informe favorable en data 21 de
novembre de 2016 condicionat a l’adopció de les següents mesures de seguretat
contra incendis:
− En l’acta de comprovació, si s’escau, s’haurà de verificar que es tracta realment
d’una configuració tipus B tal i com les defineix la IT SP -119.
− S’ha de disposar d’un hidrant d’incendis si no n’hi ha cap a menys de 100 m. de
l’activitat IT SAP-120
− En el moment de la implantació d’una activitat en la nau objecte de l’informe,
s’haurà presentar projecte de prevenció d’incendis que contempli les mesures a
implementar sobre la legislació vigent, en el cas que aquesta hagi variat, s’haurà de
complir la que sigui vigent en el moment de sol·licitar l’informe.
Totes aquestes determinacions de la justificació del Reglament de seguritat contra
incendis en els establiments industrials, incloses en la tramitació a bombers,
s’incorporaran en els plànols i memòria del projecte d’execució en el moment en que
es determini qui ocuparà la nau sol·licitant la corresponent llicència d’activitats i la
propietat haurà d’adequar la nau per l’ús específic de l’activitat, presentant el
corresponent projecte d’obres, i en cas de que l’activitat proposada superi el risc
intrínsec d’incendis previst en la documentació presentada a Bombers tornar a
sol·licitar informe favorable a la Regió d’emergències Metropolitana Nord.
3. L’ Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008
de 8 de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives per
a obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds aeronàutiques
que tenia assignades la Direcció General d’Aviació Civil. Les servituds van ser
actualitzades el gener de 2010, mitjançant real decret 184/2009 de 27 de novembre
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(B.O.E. nº 25 de 29 de gener de 2010) La parcel·la es troba afectada per la servitud
d’afectacions aeronàutiques 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 27-09-2016 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 16 de novembre de 2016, emesa per l’Agència Estatal de Seguretat
Aèria (Ministeri de foment), s’autoritza la sol·licitud que va ser presentada pel Sr.
DADES PROTEGIDES, en representació de BESIETE, SA. per a la reforma i
condicionament d’una nau industrial i ús de camió grua al carrer Carles Bigas núm. 3,
5, 7 i 9, 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 onze metres amb
seixanta-cinc cm. (11,65 m.), l’alçada màxima del camió grua no excedirà de disset
metres amb quaranta centímetres (17,40 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 nau projectada i el camió grua, si és necessària
la utilització d’altres mitjans auxiliars que superin l’alçada i elevació 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 G16-0168).
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 per un import de 6.500,00 €., a retornar prèvia
inspecció dels serveis tècnics municipals. Si la parcel·la no disposa de connexió a la
xarxa general de clavegueram, la nova connexió s’haurà d’incloure en la documentació
del projecte d’execució de l’obra 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 del
projecte d’execució es farà constar el material de la connexió, definint 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. 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.

16/36

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 la 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 d’obres menors de gual i demanar el corresponent permís 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”
7. Considerant l’informe jurídic de data 21/12/2016.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- La Legislació aplicable és la següent:
-

-

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

Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a
la legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme (en
endavant TRLUC), modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer i
posteriorment modificada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

SEGON.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretenen executar es troben subjectes
a llicència urbanística, de conformitat amb allò que disposa l’article 187 del TRLUC i
article 5 del RPLU, que disposen que estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els
termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació,
de construcció o d’enderrocament d’obres.
TERCER.- L’actuació a autoritzar consisteix en la reforma i condicionament d’edifici
industrial . El projecte de la nau industrial no té un ús definit i per tant no es tramitarà la
corresponent llicència d’activitat fins que no s’ocupi amb la corresponent activitat definida
QUART.- Les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el que
estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, segons allò que
estableix l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer.
El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud de
l’interessat. La sol·licitud ha de complir els requisits establert en l’article 66 de la LPA i la
legislació aplicable de règim local. Ha d’anar acompanyada en els termes que estableix la
normativa aplicable així com els articles del Pla General Municipal d’Ordenació vigent .
Ha de precisar l’objecte i les condicions de l’obra amb detall suficient per a poder verificar
la seva conformitat amb l’esmentada normativa tal i com indica l’article 75.1 del ROAS.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada del corresponent projecte tècnic (art. 33 RPLU) en
dos exemplars juntament amb la còpia de les altres autoritzacions necessàries
relacionades amb l’actuació que eventualment, hagin atorgat altres administracions.
El contingut del projecte és el que determina l’article 34 del RPLU:
CINQUÈ.- Les obres que exigeixen projecte enunciades a l’article 2.2 de la LOE i en
l’article 33 del RLPU, s’han atorgar o denegar, de manera motivada (article 180.2 de la
TRLUC i article 81.1 del ROAS) en el termini de dos mesos des de la seva sol·licitud i les
de la resta en el d’un mes (article 81.1 ROAS), termini del qual caldrà descomptar, si
s’escau, els 10 dies atorgats per a la subsanació de deficiències de la sol·licitud (article
71 de la LRJPAC), els 10 dies que eventualment es concedeixen per a esmenar les
deficiències del projecte (articles 79.d) i 81.1 del ROAS) així com el termini establert a la
corresponent legislació sectorial per a l’emissió d’informes preceptius d’altres
administracions públiques.
Si transcorre l’esmentat termini sense que el sol·licitant rebi la notificació de la resolució
expressa es produeixen els efectes estimadors o desestimadors del silenci administratiu,
segons els casos, sense que, segons disposa l’article 24 de la LPA.
SISÈ.- L’article 21.1 apartats j) i q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local i l’article 53.1.r) de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovada per DL 2/2003, de 28 d’abril, respectivament atribueixen a l’Alcaldia
la competència per a l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i per a la
concessió de llicències . L’Alcaldessa, va fer delegació d’aquestes competències a favor
de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 29/06/15, de
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conformitat amb allò que estableix l’apartat 3 de l’art.21 de la Llei de Bases del Règim
Local .
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2016/000005 a BESIETE SA per a
Reforma i condicionament d'edifici industrial 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 .- Condicionar la present llicència al dipòsit d’una fiança per import de 6.500,00 €
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 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

201642687 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

1.593,33 €

201642688 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

3.749,00 €

201642689 / 0

Concessió de Plaques i patents

Desè .-

12,56 €

Notificar el present acord a la persona interessada.
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8. Llicència d'obra major. Exp. OMA2016/000053 per la construcció de 2 dos
habitatges unifamiliars aparellats
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 16 de novembre de 2016, DISTRIBUCIONS VALLS DEL MONTCAU SL ha
sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE.
2016013941) per a Construcció de 2 dos habitatges unifamiliars aparellats, emplaçat a
dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 20/12/2016 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 3d),
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 1.700,00 euros a retornar
prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.
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 6.537,08 euros.
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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.
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 21/12/2016.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- La Legislació aplicable és la següent:
-

-

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

Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a
la legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme (en
endavant TRLUC), modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer i
posteriorment modificada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

SEGON.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretenen executar es troben subjectes
a llicència urbanística, de conformitat amb allò que disposa l’article 187 del TRLUC i
article 5 del RPLU, que disposen que estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els
termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació,
de construcció o d’enderrocament d’obres.
TERCER.- L’actuació a autoritzar consisteix en la construcció de 2 habitatges unifamiliars
aparellats al C.Verge de la Mercè núm.2 .La qualificació urbanística de la parcel·la és de
cases aïllades, parcel·les mitjanes (clau 3d), segons el vigent PGO del municipi
QUART.- Les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el que
estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, segons allò que
estableix l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer.
El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud de
l’interessat. La sol·licitud ha de complir els requisits establert en l’article 66 de la LPA i la
legislació aplicable de règim local. Ha d’anar acompanyada en els termes que estableix la
normativa aplicable així com els articles del Pla General Municipal d’Ordenació vigent .
Ha de precisar l’objecte i les condicions de l’obra amb detall suficient per a poder verificar
la seva conformitat amb l’esmentada normativa tal i com indica l’article 75.1 del ROAS.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada del corresponent projecte tècnic (art. 33 RPLU) en
dos exemplars juntament amb la còpia de les altres autoritzacions necessàries
relacionades amb l’actuació que eventualment, hagin atorgat altres administracions.
El contingut del projecte és el que determina l’article 34 del RPLU:
CINQUÈ.- Les obres que exigeixen projecte enunciades a l’article 2.2 de la LOE i en
l’article 33 del RLPU, s’han atorgar o denegar, de manera motivada (article 180.2 de la
TRLUC i article 81.1 del ROAS) en el termini de dos mesos des de la seva sol·licitud i les
de la resta en el d’un mes (article 81.1 ROAS), termini del qual caldrà descomptar, si
s’escau, els 10 dies atorgats per a la subsanació de deficiències de la sol·licitud (article
71 de la LRJPAC), els 10 dies que eventualment es concedeixen per a esmenar les
deficiències del projecte (articles 79.d) i 81.1 del ROAS) així com el termini establert a la
corresponent legislació sectorial per a l’emissió d’informes preceptius d’altres
administracions públiques.
Si transcorre l’esmentat termini sense que el sol·licitant rebi la notificació de la resolució
expressa es produeixen els efectes estimadors o desestimadors del silenci administratiu,
segons els casos, sense que, segons disposa l’article 24 de la LPA.
SISÈ.- L’article 21.1 apartats j) i q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local i l’article 53.1.r) de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovada per DL 2/2003, de 28 d’abril, respectivament atribueixen a l’Alcaldia
la competència per a l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i per a la
concessió de llicències . L’Alcaldessa, va fer delegació d’aquestes competències a favor
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de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 29/06/15, de
conformitat amb allò que estableix l’apartat 3 de l’art.21 de la Llei de Bases del Règim
Local .
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2016/000053 a DISTRIBUCIONS
VALLS DEL MONTCAU SL per a Construcció de 2 dos habitatges unifamiliars aparellats
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 .- Condicionar la present llicència al dipòsit d’una fiança per import de 1.700,00 €
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 6.537,08 €, 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

201642683 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201642685 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

201642686 / 0

Concessió de Plaques i patents

Import
13.265,53 €
5.637,85 €
12,56 €
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Desè .-

Notificar el present acord a la persona interessada.

9. Acceptació subvencions Catàleg de Serveis 2016
ANTECEDENTS DE FET
1. El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, instrument per a l’exercici de les funcions
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol
general. El Protocol general configura el Catàleg de Serveis com un dels instruments
que preveuen i orienten el funcionament del sistema de concertació i l’accés als àmbits
de cooperació.
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 17 de novembre de 2015 va
aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” .
3. Des de l’Àrea de Territori es sol·liciten, entre d’altres, els següents recursos:
-

Avaluació de la qualitat de les aigües. Recurs tècnic (núm. registre d’entrada
1640028239)

-

Estudis de la qualitat de l’aire. Recurs tècnic (núm. registre d’entrada 1640028240)

-

Elaboració o actualització de la cartografia topogràfica urbana digital 3D E =
1:1.000. Recurs material (núm. entrada 1640028087)

4. Amb data 23 de novembre de 2016, núm. registre d’entrada 2016014255, la Gerència
de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de la
Diputació de Barcelona ens comunica que s’ha aprovat l’actuació “Elaboració o
actualització de la cartografia topogràfica urbana digital 3D E = 1:1.000”, codi XGL
16/Y/229541.
5. Amb data 23 de novembre de 2016, núm. registre d’entrada 2016014252, la Gerència
de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona ens comunica que s’ha
aprovat l’actuació “Anàlisi d’aigua de rieres”, codi XGL 16/Y/229495.
6. Amb data 15 de desembre de 2016, núm. registre d’entrada 2016015046, la Gerència
de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona ens comunica que s’ha
aprovat l’actuació “Estudi de la qualitat de l’aire mitjançant unitat mòbil a Sant Quirze
del Vallès”, codi XGL 16/Y/231812.
7. D’acord amb l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 19 de desembre de
2016.
8. D’acord amb l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient de data 19 de desembre
de 2016.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb allò establert a l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, article 43 apartats 3, 4 i 5 del Reglament d’Organització i
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funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986 de 28 de
novembre, article 56 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat per DL 2/2003 de 28 d’abril i Decret de l’Alcaldia 2015001908, de 29 de juny de
2015.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona, en el marc
del Catàleg de Serveis de l’any 2016 del Pla Xarxa de governs Locals 2016-2019,
següents:
Actuació

Tipus de recurs

Codi XGL

Elaboració o actualització de la Material (en cessió d’ús)
cartografia topogràfica urbana digital
3D E = 1:1000

16/Y/229541

Anàlisi d’aigua de rieres

Tècnic

16/Y/229495

Estudi de la qualitat de l’aire Tècnic
mitjançant unitat mòbil a Sant Quirze
del Vallès

16/Y/231812

Segon .-

Notificar el present acord als interessats.

10. Caducitat expedient d'aprovació inicial del Projecte d'urbanització de la unitat
d'actuació UA-6 "Sotavia"
ANTECEDENTS DE FET
Vist que en data 11/2/2012, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va aprovar
inicialment el Projecte d’Urbanització de la Unitat d’Actuació UA-6 “Sotavia”, (expedient
SQTER2014/000003) .
Vista la tramitació del Projecte d’Urbanització indicat ha estat el següent :
-26/2/2014 .– Publicació anunci aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la UA-6
“Sotavia” Diari de Sabadell.
-5/03/2014.-Publicació edicte BOPB aprovació inicial aprovació inicial del Projecte
d’Urbanització de la UA-6 “Sotavia”.
-30/04/2014.- Decret 2014001077 d’ampliació del termini d’informació pública del Projecte
d’Urbanització de la UA-6 “Sotavia” d’un mes.
-06/05/2014.- Acord de la JGL de ratificació del Decret de l’Alcaldia 2014001077.

25/36

-09/05/2014.- Publicació anunci ampliació termini d’informació pública del Projecte
d’Urbanització de la UA-6 “Sotavia” Diari de Sabadell.
-05/05/2014.- Publicació edicte BOPB ampliació termini d’informació pública del Projecte
d’Urbanització de la UA-6 “Sotavia” .
-05/05/2014.- Diligència d’exposició pública dels projectes de reparcel·lació i urbanització
de la UA-6 Sotavia.
Vist que a l’expedient tramitat no consta que s’hagin presentat al·legacions durant el
període d’informació pública .
Vist que segons es desprèn de l’expedient no s’ha realitzat cap més tràmit des del mes
de maig del 2014 fins l’actualitat.
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 27/10/2016 va acordar
sol·licitar a la CTUB la declaració caducitat i arxiu de l’expedient de Modificació Puntual
del PGO i del Pla de Millora Urbana, corresponent a l’àmbit de l’UA-6 “Sotavia”, d’aquest
municipi.
Vist l’informe de la Cap d’Àrea de Territori i Medi Ambient de data 21/12/2016 del qual es
desprèn que ha transcorregut amb escreix el termini legalment establert per a l’aprovació
definitiva i que l’expedient ha incorregut en caducitat Projecte de Reparcel·lació de la
UA-6 “Sotavia” .
Vist que l’Ajuntament de SQV ha aprovat l’expedient de contractació del servei de
redacció d’un nou POUM per al municipi, motiu pel qual la reparcel·lació de l’àmbit de
l’UA-6 “Sotavia” podrà ser analitzada i estudiada dins les previsions d’aquest nou
instrument de planejament integral del territori, que es redacti per l’equip redactor que
resulti adjudicatari.

FONAMENTS DE DRET
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, article 72 en relació a la definició i contingut dels projectes d’urbanització.
-Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme,
articles 96 a 98, en relació a l’objecte i contingut, així com les directrius que han de
contenir els projectes d’urbanització.
-La disposició transitòria tercera apartat 1 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que els
procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es regiran per la
normativa anterior.
-L’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, determina que en els
casos de prescripció, renuncia del dret, caducitat del procediment o desistiment de la
sol·licitud la resolució consistirà en declarar aquesta circumstància amb indicació dels fets
produïts i la normativa aplicable .

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Únic.- Declarar la caducitat i arxiu de l’expedient d’aprovació del Projecte d’Urbanització
de la Unitat d’Actuació UA-6 “Sotavia”, d’aquest municipi, sens perjudici que les seves
previsions siguin analitzades i estudiades dins les previsions del nou POUM del municipi
que es formuli i tramiti.

11. Caducitat expedient d'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de la unitat
d'actuació UA-6 "Sotavia"
ANTECEDENTS DE FET
Vist que en data 11/2/2012, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va aprovar
inicialment el Projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació UA-6 “Sotavia”, (expedient
SQTER2014/000001) .
Vista la tramitació del Projecte de Reparcel·lació indicat ha estat el següent :
-26/2/2014 .– Publicació anunci aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació de la UA6 “Sotavia” Diari de Sabadell.
-5/03/2014.-Publicació edicte BOPB aprovació inicial aprovació inicial del Projecte de
Reparcel·lació de la UA-6 “Sotavia”.
-30/04/2014.- Decret 2014001077 d’ampliació del termini d’informació pública del Projecte
de Reparcel·lació de la UA-6 “Sotavia” d’un mes.
-06/05/2014.- Acord de la JGL de ratificació del Decret de l’Alcaldia 2014001077.
-08/05/2014.- Publicació anunci ampliació termini d’informació pública del Projecte de
Reparcel·lació de la UA-6 “Sotavia” Diari de Sabadell.
-05/05/2014.- Publicació edicte BOPB ampliació termini d’informació pública del Projecte
de Reparcel·lació de la UA-6 “Sotavia” .
-05/05/2014.- Diligència d’exposició pública dels projectes de reparcel·lació i urbanització
de la UA-6 Sotavia.
Vist que durant el període d’informació pública es van presentar les següents al·legacions
:
dades protegides
Vist que segons es desprèn de l’expedient no s’ha realitzat cap més tràmit des del mes
de maig del 2014 fins l’actualitat.
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 27/10/2016 va acordar
sol·licitar a la CTUB la declaració caducitat i arxiu de l’expedient de Modificació Puntual
del PGO i del Pla de Millora Urbana, corresponent a l’àmbit de l’UA-6 “Sotavia”, d’aquest
municipi.
Vist l’informe de la Cap d’Àrea de Territori i Medi Ambient de data 9/11/2016 del qual es
desprèn que ha transcorregut amb escreix el termini legalment establert per a l’aprovació
definitiva del P
i que l’expedient ha incorregut en caducitat Projecte de Reparcel·lació de la UA-6
“Sotavia” .

27/36

Vist que l’Ajuntament de SQV ha aprovat l’expedient de contractació del servei de
redacció d’un nou POUM per al municipi, motiu pel qual la reparcel·lació de l’àmbit de
l’UA-6 “Sotavia” podrà ser analitzada i estudiada dins les previsions d’aquest nou
instrument de planejament integral del territori, que es redacti per l’equip redactor que
resulti adjudicatari.

FONAMENTS DE DRET
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.
*Articles 118 i 119 que regulen els els polígons d’actuació urbanística (UA) i la
tramitació dels instruments de gestió urbanística .
*Articles 124 a 129 que regulen l’objecte, l’inici de l’expedient, els criteris, els
efectes de l’aprovació del projecte de reparcel·lació, la certificació del referit
projecte, la comunitat de reparcel·lació i persones interessades.
-Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme,
articles 120 a 129 que regulen la gestió urbanística, especialment l’article 125 que
estableix que en el casos de tramitació i aprovació simultània quan l’aprovació definitiva
del planejament quedi sense efecte, també quedarà sense efecte la tramitació i aprovació
definitiva dels instruments de gestió projectes de reparcel·lació i d’urbanització)
-La disposició transitòria tercera apartat 1 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que els
procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es regiran per la
normativa anterior.
-L’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, determina que en els
casos de prescripció, renuncia del dret, caducitat del procediment o desistiment de la
sol·licitud la resolució consistirà en declarar aquesta circumstància amb indicació dels fets
produïts i la normativa aplicable .
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Únic.- Declarar la caducitat i arxiu de l’expedient d’aprovació del Projecte de
Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació UA-6 “Sotavia”, d’aquest municipi, sens perjudici
que les previsions d’aquest instrument de gestió siguin analitzades i estudiades dins les
previsions del nou POUM del municipi que es formuli i tramiti.

12. Llicència d'obra major, OMA2015/000035, per al canvi d'ús de nau industrial
ANTECEDENTS DE FET
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’ús de nau industrial, emplaçat al dades protegides
1. , 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.
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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.

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
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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
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.
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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
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:
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Atorgar la llicència d’obres majors OMA2015/000035 a ASOCIACION POLICIAL COP'S
CAVE per a Canvi d´'us de nau industrial al dades protegides, d’aquest municipi amb
subjecció a les condicions tècniques relacionades a l’apartat dels antecedents de fet.
Primer .- 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.
Segon .- 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.
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

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 €

Vuitè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

13. Assumptes sobrevinguts

13.1.

Subvenció a l'Associació de Defensa Forestal, any 2016.

ANTECEDENTS DE FET
Considerant l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient de data 21 de desembre de
2016, del qual se’n desprèn la necessitat de garantir el finançament de les activitats de
prevenció d’incendis de l’Associació de Defensa Forestal de Sant Quirze del Vallès (ADF)
per a l’exercici 2016.
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FONAMENTS DE DRET
-

Atès els articles 303 a 311 del decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

-

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

-

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

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Atorgar la subvenció a l’Associació de Defensa Forestal de Sant Quirze del
Vallès amb NIF G60985868, per al desenvolupament de les actuacions de prevenció
d’incendis forestals per a l’any 2016, per un import de 3.104,78€.
Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació de la
despesa (ADO) corresponent, per un import de 3.104,78€ a càrrec de la partida
1300/1720/4800000 del pressupost vigent.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.
Quart.- Comunicar aquest acord a Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

13.2.

Proposta aprovació subvencions
associacions per l'exercici 2016

per

a

projectes

d'entitats

i

ANTECEDENTS DE FET
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va aprovar en la JGL de data 25 d’octubre de
2016 les Bases Reguladores particulars de la convocatòria de concessió d’ajuts a
projectes promoguts per les entitats, associacions i esportistes locals per a l’any 2016 així
com les clàusules annexes corresponents als diferents programes que integren la
convocatòria. El període per a la presentació de sol·licituds es va obrir una vegada
publicades les bases al BOP, concretament va iniciar-se el dia 28 d’octubre i va finalitzar
transcorregut el termini de 20 dies hàbils.
L’objectiu de la convocatòria és la concessió d’ajuts a projectes promoguts per les entitats
i associacions culturals, juvenils, veïnals, gent gran, esportives, coeducació,
desenvolupament econòmic i local i esportistes locals que completin o supleixin els
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serveis de competència municipal en aquests àmbits o siguin d’interès públic local per a
l’any 2016.
Un cop transcorregut el termini de presentació de sol·licituds i d’acord amb el que
s’estableix a les bases, la comissió tècnica qualificadora, en data 21 de desembre de
2016 ha redactat l’acta sobre la distribució dels imports.
FONAMENTS DE DRET
Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes promoguts per les
entitats culturals, juvenils, veïnals, gent gran, esportives, coeducació, desenvolupament
econòmic local i esportistes locals de Sant Quirze del Vallès, any 2016.
Bases generals reguladores de la concessió de subvencions aprovades en sessió
plenària el 26 de maig de 1999.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar les sol·licituds presentades i aprovar els documents comptables de
disposició i obligació de despesa de cada una de les entitats i esportistes locals següents,
d’acord amb el següent detall:
Programa de suport per a projectes esportius (C – 01 - 16)
ENTITAT
Futbol Club Sant Quirze
Club Handbol Sant Quirze
Sant Quirze Bàsquet Club
Unión Deportiva Les Fonts
Club Voleibol Sant Quirze
Club Petanca Sant Quirze
Club Escacs Sant Quirze
Club Patinatge Sant Quirze
Club Rugby Sant Quirze
Club Atlètic Sant Joan
Club Tennis Taula Sant Quirze

IMPORT
10.533,09 €
8.184,32 €
7.962,19 €
3.677,94 €
3.532,28 €
2.192,20 €
1.354,65 €
2.439,82 €
3.449,20 €
2.001,02 €
1.615.02 €

Programa de suport per a esportistes locals (C – 02 – 16)
ESPORTISTA
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES

IMPORT
314,55 €
241,96 €
314,55 €
338,75 €
266,16 €
145,18 €
96,80 €
193,57 €

Programa de suport per a projectes de promoció de la cultural local (C – 03 –16)
ENTITAT
Associació Cultural Cercle de Cultura
Associació Grup Rialles de SQV
Societat Coral Il·lustració Artística
Associació Cultural Bella Quirze Band
Grup d’Investigació i Història de SQV

IMPORT
800 €
2.850 €
2.000 €
2.000 €
1.300 €
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Associació Amics de la Música de SQV
Sant Quirze Té Vida
Diables de Sant Quirze
Colla Gegantera de Les Fonts
Associació Cultural els Fontins
Onze al Teatre

800 €
1.300 €
3.150 €
600 €
1.000 €
700 €

Programa de suport per al foment i promoció de l’activitat veïnal ( C – 04 -16 )
ENTITAT
AV i Propietaris de Les Fonts
AV Los Rosales
Federació d’Associacions de Veïns

IMPORT
526,20 €
1.100,00 €
558,90 €

Programa de suport per a projectes i activitats juvenils (C – 05 – 16)
ENTITAT
Associació Juvenil Esplai La Flama

IMPORT
1.200 €

Programa de suport per a projectes per a la gent gran (C – 06 – 16)
ENTITAT
Aula d’Extensió Universitària
Casal d’Avis de Sant Quirze
La Llar de la Gent Gran de Les Fonts

IMPORT
1.900 €
2.100 €
500 €

Programa de Desenvolupament Econòmic i Local (C – 08 – 16)
ENTITAT
Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials de SQ
Sant Quirze Comerç

IMPORT
1.500 €
1.500 €

Segon.- Inadmetre la sol·licitud de La Caverna del joc segons acta de la Comissió de
Valoració al ser una entitat no inscrita al RMAEC.
Tercer.- Anul·lar les autoritzacions de despeses per aquelles partides i programes en les
quals ha quedat deserta la convocatòria següent: Programa de suport per a projectes de
coeducació (C – 07 – 16).
Quart.- Comunicar l’acord adoptat als interessats mitjançant el taulell d’anuncis.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Pedro Gallego Cañizares, secretari 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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