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
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identificables. No obstant això, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a través dels tràmits relacionats www.santquirzevalles.cat
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Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
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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.

1. Aprovació actes
S’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió ordinària de 19 de juliol
de 2010, sessió extraordinària i urgent de 29 de juliol de 2010, sessió extraordinària i
urgent de 30 de juliol de 2010, sessió extraordinària i urgent de 31 d’agost de 2010 i
sessió extraordinària i urgent de 3 de setembre de 2010.
2. Activitat Minuts Menuts a l'Escola Bressol Municipal El Patufet
ANTECEDENTS DE FET
La Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
ofereix a les administracions locals la possibilitat de dur a terme el Projecte Minuts
Menuts a través d’un treball en xarxa, utilitzant espais ja creats per a la primera infància i
mitjançant una subvenció econòmica.
El projecte Minuts Menuts és un espai de conciliació de la vida personal, laboral i familiar
que s’ofereix a les famílies amb infants de 0 a 3 anys, amb la finalitat d’oferir un espai
lúdic i de guarda a les famílies fora de l’horari escolar, donar un temps de respir a les
mares i pares dels infants i promoure hàbits de cura dels nadons mitjançant l’intercanvi
d’experiències de les persones usuàries del servei.
La Unitat de Benestar Social ha tramitat la sol·licitud de subvenció per a portar a terme
l’esmentat Projecte Minuts Menuts durant el darrer trimestre de l’any 2010. La Secretaria
de Polítiques Familiars i Drets de la Ciutadania ha de comunicar durant aquest mes de
setembre la concessió de la subvenció, on s’estableix que els usuaris i les usuàries del
servei hauran d’abonar 1 euro/hora.
Existeix el crèdit necessari per a desenvolupar el servei Minuts Menuts de l’1 d’octubre
fins al 31 de desembre a la partida 5120 2300 2279900 del pressupost de Benestar
Social per a l’any 2010. El cost del projecte s’ha pressupostat en 6.000 €.
Seguint les directrius del projecte de la Generalitat, s’ha valorat positivament que aquesta
activitat es dugui a terme a l’espai de l’Escola Bressol Municipal El Patufet, atès que
reuneix totes les condicions exigides fora de l’horari escolar.
La gestió i el seguiment del projecte es farà des de la Unitat de Benestar Social, de forma
coordinada amb la Unitat d’Educació, responsable de l’Escola Bressol.
Atès que l’Escola Bressol Municipal està gestionada mitjançant una concessió
administrativa a l’empresa SUARA COOPERATIVA i aquesta empresa està portant a
terme diferents projectes Minuts Menuts a d’altres concessions d’Escoles Bressol
municipals que gestionen, i que el pressupost que ens han presentat per a desenvoluparlo a Sant Quirze es considera adequat.
Considerant l’informe de la tècnica d’Educació de data 2 de setembre,
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FONAMENTS DE DRET
-

Article 22 de la Llei de Bases de Règim Local

-

Plec de Condicions administratives clàusula núm. 17

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Autoritzar a l’empresa concessionària Suara Cooperativa la realització del servei
complementari Minuts Menuts, que es durà a terme a l’Escola Bressol Municipal, durant
els mesos d’octubre a desembre de l’any 2010.
Segon.- Aprovar la tarifa d’ 1 euro/hora per al servei complementari de l’Escola Bressol
Municipal El Patufet, Minuts Menuts, que es realitzarà d’octubre a desembre de 2010.
Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor de SUARA COOP. per
import de 6.000€, a càrrec de la partida 5120 2300 227 99 00 del pressupost de Benestar
Social, de l’any 2010.
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Escola Bressol Municipal, a l’empresa Suara coop. i
als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

3. Resolució desestimatòria reclamació patrimonial amb número expedient 114010-005
ANTECEDENTS DE FET
En data 11 de març de 2010, el Sr. dades protegides ha presentat escrit de
reclamació patrimonial pels danys soferts en vehicle de la seva propietat matrícula
dades protegides en data 9 de març de 2010, quan circulava pel carrer dades
protegides, com a conseqüència, segons manifesta literalment el reclamant, “d’un
forat considerable a la calçada sense senyalitzar”. Figura com a entrada al número
2010003570 del registre general municipal.
Instruït l’expedient pel secretari municipal, de les actuacions practicades i dels informes
emesos per l’Àrea de Via Pública, Transports i Serveis Urbans en dates 25 de març i 8
d’abril de 2010, i per la Unitat de la Policia Local en data 28 de març de 2010, es conclou
que no queda provat que el fet causant del resultat danyós sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis municipals. En concret, els informes de
l’Àrea de Via Pública, Transports i Serveis Urbans constaten que les característiques dels
sots existents a la via pública no justifiquen els desperfectes ocasionats a la roda del
vehicle.
En data 11 de juny de 2010, el Sr. dades protegides presenta al·legacions dins del tràmit
d’audiència, que no desvirtuen les valoracions de judici tècnic efectuades als
informes de Via Pública i de la Policia Local suara indicats.
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FONAMENTS DE DRET
Article 25.2 de la Llei reguladora de les bases de règim local (redactada conforme a la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, amb la incorporació de les modificacions vigents introduïdes per
les lleis orgàniques 1/2003, de 10 de març i 14/2003, de 20 de novembre, per les lleis
34/1988, de 7 d’octubre, 11/1999, de 21 d’abril, 55/1999, de 29 de desembre, 14/2000, de
29 de desembre i 57/2003, de 16 de desembre).
Articles 89.3 i 139 i concordants de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (amb la incorporació de les modificacions
vigents introduïdes per la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre i per les lleis 4/1999,
de 13 de gener, 24/2001, de 27 de desembre, 57/2003, de 16 de desembre, 62/2003, de
30 de desembre).
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Denegar la responsabilitat administrativa municipal reclamada pel Sr. Eduard
Bosch Subirana, mitjançant instància registrada d’entrada amb data 11 de març de 2010,
i número d’anotació 2010003570. S’uneix a aquesta resolució còpia compulsada dels
informes de l’Àrea de Via Pública, Transports i Serveis Urbans de dates 25 de març i 28
d’abril de 2010 i de la Unitat de la Policia Local de 28 de març de 2010, com a motivació
de la decisió.
Segon. Notificar aquesta resolució a l’interessat.

4. Resolució de desistiment de
patrimonial número 114-10-017

l'interessat

en

expedient

responsabilitat

ANTECEDENTS DE FET
El dia 18 de juny de 2010, el Sr. dades protegides, en representació de la Sra.
dades protegides, va formular reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys
físics causats, segons manifestava, com a conseqüència d’una caiguda a la sortida del
comerç denominat dades protegides al centre comercial dades protegides, en
data 7 de juny d’enguany. Figura al registre general municipal amb el número
d’entrada 2010008738.
El dia 7 de juliol de 2010, per mitjà de provisió del secretari municipal es va requerir
l’esmena de les deficiències que presentava la sol·licitud. Aquest requeriment va ser
notificat al reclamant en data 16 de juliol de 2010.
En data 28 de juliol d’enguany, s’ha exhaurit el termini de deu dies hàbils atorgat pel
requeriment de referència sense que s’hagin esmenat les deficiències detectades per part
de la persona interessada.
FONAMENTS DE DRET
Aquest acte es dicta de conformitat amb l’article 71 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (redactada conforme a la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, amb la incorporació de les modificacions vigents
introduïdes per la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre i per les lleis 4/1999, de 13
de gener, 24/2001, de 27 de desembre, 57/2003, de 16 de desembre, 62/2003, de 30 de
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desembre, i interpretada quant als preceptes afectats per la sentència del Tribunal
Constitucional 50/1999, de 6 d’abril de 1999).
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Tenir per desistit el Sr. dades protegides, en representació de la Sra. dades
protegides, en la seva reclamació de responsabilitat patrimonial formulada el dia 18 de
juny de 2010, que figura al registre general municipal amb el número d’entrada
2010008738 i arxivar les actuacions.

5. Resolució desestimatòria de la reclamació de responsabilitat patrimonial amb
número d'expedient 114-010-007
Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la mesa.
ANTECEDENTS DE FET
En data 31 de març de 2010, el Sr. dades protegides va presentar escrit de reclamació
patrimonial pels danys soferts en vehicle de la seva propietat matrícula dades protegides
en data 24 de març de 2010, quan circulava per la dades protegides en el tram
comprès entre l’avinguda dades protegides i el carrer dades protegides, com a
conseqüència, segons manifesta el reclamant, de la col·lisió amb un dels pivots que
es troben situats longitudinalment a sobre de la calçada. Figura com a entrada al
número 2010004532 del registre general municipal.
Instruït l’expedient pel secretari municipal, de les actuacions practicades i dels informes
emesos per l’Àrea de Via Pública, Transports i Serveis Urbans i per la Unitat de la Policia
Local en dates 4 i 10 de juny de 2010, respectivament, es conclou que no queda provat
que el fet causant del resultat danyós sigui conseqüència del funcionament normal o
anormal dels serveis municipal. En concret, l’informe de l’enginyera de l’Àrea de Via
Pública, Transports i Serveis Urbans de 4 de juny d’enguany acredita que la instal·lació
de l’enllumenat de la via era correcte i l’informe de la Policia Local suara indicat fa esment
a que no consta als arxius informàtics de gestió policial cap mena d’intervenció que pugui
acreditar que es van produir els danys pels quals es reclama.
En data 20 de juliol de 2010, la representació del Sr. dades protegides presenta
al·legacions dins del tràmit d’audiència, que no desvirtuen les valoracions de judici
tècnic efectuades als informes de Via Pública i de la Policia Local suara indicats.
L’asseguradora de l’Ajuntament, com a interessada en el procediment, aporta informe
datat a 21 de juliol de 2010 que conclou que no existeix nexe causal entre el dany
reclamat i el funcionament normal o anormal d’aquesta administració.
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FONAMENTS DE DRET
Article 25.2 de la Llei reguladora de les bases de règim local (redactada conforme a la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, amb la incorporació de les modificacions vigents introduïdes per
les lleis orgàniques 1/2003, de 10 de març i 14/2003, de 20 de novembre, per les lleis
34/1988, de 7 d’octubre, 11/1999, de 21 d’abril, 55/1999, de 29 de desembre, 14/2000, de
29 de desembre i 57/2003, de 16 de desembre).
Articles 89.3 i 139 i concordants de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (amb la incorporació de les modificacions
vigents introduïdes per la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre i per les lleis 4/1999,
de 13 de gener, 24/2001, de 27 de desembre, 57/2003, de 16 de desembre, 62/2003, de
30 de desembre).
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Denegar la responsabilitat administrativa municipal reclamada pel Sr. dades
protegides, mitjançant instància registrada d’entrada amb data 31 de març de 2010, i
número d’anotació 2010004532. S’uneix a aquesta resolució còpia compulsada dels
informes de l’Àrea de Via Pública, Transports i Serveis Urbans i de la Unitat de la
Policia Local de 4 i 10 de juny de 2010, respectivament, i de l’informe de
l’asseguradora Zurich España Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A de 21 de juliol
de 2010, com a motivació de la decisió.
Segon. Notificar aquesta resolució al reclamant i a l’asseguradora de l’Ajuntament.

6. Resolució desestimatòria de la reclamació patrimonial amb número d'expedient
114-010-015
ANTECEDENTS DE FET
El dia 27 de juny de 2010, la Sra. dades protegides, va formular reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys físics causats per una caiguda al carrer
dades protegides, a l’alçada del número dades protegides com a conseqüència, segons
manifesta la reclamant, d’una rajola de la vorera del carrer que es trobava molt
sobresortida. Figura al registre general municipal amb el número d’entrada 2010008004.
El dia 25 de juny de 2010, per mitjà de provisió del secretari municipal es va requerir
l’esmena de les deficiències que presentava la sol·licitud. Aquest requeriment va ser
notificat a la reclamant en data 6 de juliol de 2010.
En data 14 de juliol de 2010 la reclamant ha presentat escrit mitjançant el qual s’ha
esmenat la deficiència relativa a la formulació de l’avaluació econòmica de la
responsabilitat patrimonial, però no la relativa a la formulació de la proposició de prova
mitjançant la concreció dels mitjans dels quals es pretén valdre.
FONAMENTS DE DRET
Aquest acte es dicta de conformitat amb l’article 71 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (redactada conforme a la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, amb la incorporació de les modificacions vigents
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introduïdes per la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre i per les lleis 4/1999, de 13
de gener, 24/2001, de 27 de desembre, 57/2003, de 16 de desembre, 62/2003, de 30 de
desembre, i interpretada quant als preceptes afectats per la sentència del Tribunal
Constitucional 50/1999, de 6 d’abril de 1999).
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Tenir per desistida la Sra. dades protegides, en la seva reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada el dia 27 de juny de 2010, que figura al
registre general municipal amb el número d’entrada 2010008004 i arxivar les actuacions.

7. Resolució desestimatòria reclamació de responsabilitat patrimonial expedient
114-10-014
ANTECEDENTS DE FET
El dia 7 de maig de 2010, la Sra. dades protegides, en representació d’dades
protegides, va formular reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys físics
causats com a conseqüència d’una caiguda a l’enreixat adjacent al camp de bàsquet del
lloc anomenat dades protegides del municipi. Figura al registre general municipal
amb el número d’entrada 2010006742.
El dia 21 de maig de 2010, per mitjà de provisió del secretari municipal es va requerir
l’esmena de les deficiències que presentava la sol·licitud. Aquest requeriment va ser
notificat a la reclamant en data 25 de maig de 2010.
En data 7 de juny de 2010 la representació del reclamant ha presentat escrit, datat el 2 de
juny d’enguany a una oficina de Correus, mitjançant el qual s’han esmenat les
deficiències relatives a la formulació de la proposició de prova, a la formulació de
l’avaluació econòmica, a la especificació de les circumstàncies en què va ocórrer
l’incident i la fonamentació de la presumpta relació de causalitat entre el servei públic i la
producció del dany, però no s’acredita, mitjançant poder fefaent, la representació legal de
la sol·licitant sobre el menor presumptament lesionat, tal i com exigeix l’article 32.3 de la
Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment adminsitratiu
comú.
0.
FONAMENTS DE DRET
Aquest acte es dicta de conformitat amb l’article 71 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (redactada conforme a la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, amb la incorporació de les modificacions vigents
introduïdes per la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre i per les lleis 4/1999, de 13
de gener, 24/2001, de 27 de desembre, 57/2003, de 16 de desembre, 62/2003, de 30 de
desembre, i interpretada quant als preceptes afectats per la sentència del Tribunal
Constitucional 50/1999, de 6 d’abril de 1999).
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Tenir per desistida la Sra. dades protegides en representació de dades protegides,
en la seva reclamació de responsabilitat patrimonial formulada el dia 7 de maig de 2010,
que figura al registre general municipal amb el número d’entrada 2010006742 i arxivar
les actuacions.

8. Resolució desestimatòria reclamació responsabilitat patrimonial amb número
expedient 114-09-008
ANTECEDENTS DE FET
En data 16 d’abril de 2009 i mitjançant instància registrada d’entrada amb el número
d’anotació 2009005461, el Sr. dades protegides va presentar reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys físics soferts com a conseqüència de la
caiguda que va patir quan circulava en bicicleta pel carrer dades protegides d’aquest
municipi, en data 9 d’abril de 2009. El reclamant manifestava que la caiguda es va
deure a l’impacte amb brancada i troncs que es trobaven a la via suara indicada.
Instruït per complert el procediment administratiu i atorgat audiència a l’interessat, resulta
el següent:
1. No resulta acreditat que els fets ocorreguessin en la forma que manifesta el reclamant.
Ni tan sols que s’hagués acceptat la testifical proposada improcedentment, el caràcter
únic d’aquest testimoni seria insuficient com a element probatori quan l’interessat no l’ha
pogut recolzar-ho malgrat ha tingut la oportunitat processal per a fer-ho en altres
antecedents probatoris.
2. Queda acreditat que el camí tenia una naturalesa rústica, tal i com resulta de l’informe
del tècnic de medi ambient que consta a la pàgina 49 de l’expedient administratiu i
ratifica novament a l’informe del mateix tècnic que figura a la pàgina 66 del mateix
expedient.
3. Tal i com resulta també del mateix informe, el camí per on circulava el reclamant es
trobava en un estat que s’ha de considerar que compleix l’estàndard exigible per un camí
rural. De fet, l’Ajuntament havia procedit a realitzar treballs de retirada del brancam
caigut a conseqüència d e les ventades que havien afectat al municipi el 24 anterior i
aquests treballs havien conclòs en la data en què hauria tingut lloc l’accident, per la qual
cosa no es pot considerar que hi hagués en el camí una situació de manca de cura en el
seu manteniment que pogués contribuir a l’accident. Aquestes declaracions del tècnic de
medi ambient desvirtuen totalment l’afirmació no sustentada en cap proba segons la qual
el reclamant havia patit l’accident a conseqüència d’haver topat amb una branca caiguda.
Les fotografies fetes per la Policia Local i que consten a aquest informe a la pàgina 18 de
l’expedient administratiu deixen ben clar que el camí e s trobava lliure d’obstacles i que
les branques tallades es troben a la vora del sender i fora d’aquest pròpiament dit.
4. Fins i tot, si hi hagués hagut alguna branca caiguda en el camí posteriorment a que la
brigada realitzés els treballs de neteja, aquest fet s’ha de considerar perfectament
previsible en un camí forestal i aquesta previsibilitat , d’una banda que no es pugui exigir
a l’Ajuntament una conducta de retirada de les branques cada vegada que cauen de
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manera immediata, i de l’altra que per les condicions de visibilitat que presentava l’indret
l’interessat perfectament hauria pogut veure l’obstacle i evitar-lo
5. El reclamant havia de conèixer els riscos que comportava circular en bicicleta per un
camí forestal i prendre la deguda diligència per evitar-se danys. Amb tota claredat, de tot
això resulta que l’interessat pateix la caiguda a conseqüència de la seva pròpia
conducció.
6. Tampoc no queda provat que els danys patits per l’interessat es deguessin al fet de
caure sobre el brancam tallat i situat fora del camí. I a banda d’improbat és un fet
perfectament habitual l’existència de branques dins del terrenys forestals. De les
fotografies que consten a la pàgina 18 de l’expedient administratiu fetes per la Policia
Local resulta que aquestes es trobaven col·locades d’una manera que no es pot
considerar inadequada. Al mateix criteri arriba l’informe del Tècnic de Medi Ambient en
els seus dos pronunciaments suara indicats.
Per tant, no concorre ni l’acreditació dels fets lesius ni pot existir segons el mateix relat
fàctic del reclamant relació de causalitat entre la hipotètica lesió i el funcionament dels
serveis municipals.
FONAMENTS DE DRET
Articles 89.3 i 139 i concordants de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (amb la incorporació de les modificacions
vigents introduïdes per la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre i per les lleis 4/1999,
de 13 de gener, 24/2001, de 27 de desembre, 57/2003, de 16 de desembre, 62/2003, de
30 de desembre).
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Desestimar en els seus termes la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pel Sr. dades protegides el dia 16 d’abril de 2009, que figura al registre general
municipal amb el número d’entrada 2009005461 i arxivar les actuacions.

9. Llicència d'obres majors - Exp. 278/2006 - Modificació de la llicència per la
construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres d'11 habitatges, 11 places
d'aparcament i 6 trasters
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 20 de setembre de 2006, PROMOCIONES INMOBILIARIAS TAMARIT 2005
SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE.
2006015367) per a Construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres d'11 habitatges,
11 places d’aparcament i 6 trasters, emplaçat al carrer Orient, 31 – 33, d’aquest
municipi.
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2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 5 d’agost de 2010 del
qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació,
amb les condicions fixades a l’informe tècnic.
3. Considerant l’informe jurídic de data 16/08/2010.
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 180.2 del Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, amb la incorporació
de les modificacions introduïdes pel Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de Mesures
Urgents en Matèria Urbanística, sent d’aplicació a aquest efecte l’article 79 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
ens locals.
L’article 179 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme estableix que estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en
els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació,
de construcció o d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es manifesta l’article
234 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
L’apartat 2.b) de l’article 179 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina que resten
subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i
les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions
i
instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de contenir
necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix l’article
180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme; l’article 3 del Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la modificació de la llicència d’obres majors concedida a
PROMOCIONES INMOBILIARIAS TAMARIT 2005 SL per a la construcció d’un edifici
plurifamiliar entre mitgeres d'11 habitatges, 11 places d'aparcament i 6 trasters al carrer
Orient, 31 – 33, d’aquest municipi amb subjecció a les condicions tècniques que consten
a l’informe tècnic que se li uneix com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, dos anys per a acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i
divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el termini per a iniciar
o executar l’obra, la llicència caducarà.
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Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201031891 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

428,38 €

201031892 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Setè .-

Notificar el present acord als interessats.

10. Llicència d'obra Major. Exp. 14/2008.- Construcció d'un edifici plurifamiliar de 36
habitatges i aparcament
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 20 d’octubre de 2008, COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, S.L. ha sol·licitat
a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2008014192),
per a la construcció d’un edifici plurifamiliar de 36 habitatges i aparcament.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 22 de març de 2010
del qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica
d’aplicació, amb les condicions fixades a l’informe tècnic.
3. Considerant l’informe jurídic de data 16/08/2010.
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 180.2 del Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, amb la incorporació
de les modificacions introduïdes pel Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de Mesures
Urgents en Matèria Urbanística, sent d’aplicació a aquest efecte l’article 79 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
ens locals.
L’article 179 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme estableix que estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en
els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació,
de construcció o d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es manifesta l’article
234 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
L’apartat 2.b) de l’article 179 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina que resten
subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i
les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions
i
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instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de contenir
necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix l’article
180 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme; l’article 3 del Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors a COMU SANT QUIRZE DEL VALLES, SL
per a la construcció d'un edifici plurifamiliar de 36 habitatges i aparcament emplaçat al
carrer Joan Oliver, 1 – 3 cantonada carrer Frederica Montseny (bloc C), d’aquest municipi
amb subjecció a les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se li uneix
com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del Títol
IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, dos anys per a acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i
divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el termini per a iniciar
o executar l’obra, la llicència caducarà.
Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201031893 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

61.993,95 €

201031895 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

26.347,43 €

201031896 / 0

Concessió de plaques i patents

Setè .-

11,83 €

Notificar el present acord als interessats.

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