D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les indicacions de
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta de
Govern Local publicades no incorporen dades de caràcter personal identificades o
identificables. No obstant això, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a través dels tràmits relacionats www.santquirzevalles.cat

ACTA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:
Aixecament:

2011000009
Ordinària
2 de maig de 2011
16:15
16:30

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Antoni Rebolleda Calendario
Pep Llamas i Gironés
Lluïsa Cobo i Fernández
Àngels Ponsa i Roca
Edelmiro Balboa Blanco

CIU
PSC
CIU
PSC
CIU
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.

ADNSQ-03a
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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 acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 18 d’abril de 2011.
2. Acceptació de la subvenció del Consell Comarcal del Vallès Occidental pel
transport adaptat
ANTECEDENTS DE FET
Atès el contracte programa subscrit entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania
(DASC) i el Consell comarcal del Vallès Occidental corresponent al quadrienni 20082011, aprovat en data 23 de juliol de 2008, amb número de Decret 103/08, per a la
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social, entre ells, el transport adaptat.
Atès el protocol addicional al contracte programa subscrit entre el Departament d’ Acció
social i Ciutadania i el Consell Comarcal corresponent a l’ any 2010, en data 12 de juliol
de 2010, on es concreten els objectius i les accions, entre d’ altres, del transport adaptat.
Atès que, d’ acord amb els criteris per a les bases de distribució de la subvenció del
transport adaptat, aprovats per la Comissió de Seguiment del PALMSS, es contempla
distribuir el 75% de l’ import da la subvenció sobre la despesa justificada pels
ajuntaments en el període d’ 1 de gener al 30 de setembre de 2010; i distribuir el 25%
restant de l’ import de la subvenció en funció del número de sol·licitants de transport
adaptat de cada municipi.
Considerant l’informe tècnic de data 13 d’abril de 2011.
Considerant l´informe favorable d’intervenció (D.R).
FONAMENTS DE DRET
•
•

•
•

Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials.
Contracte Programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i col·laboració en
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, aprovat
per decret 103/08 de data 23 de juliol de 2008, i ratificat al ple ordinari del dia 9 d’
octubre de 2008.
Protocol Addicional per a l’ any 2010 al Contracte Programa on s’ hi detallen els
acords i les accions a desenvolupar.
Criteris per a les bases de distribució de la subvenció del transport adaptat.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Acceptar la subvenció concedida al municipi de Sant Quirze del Vallès pel
transport adaptat per un import de 2.501,08 €.
Segon .- Imputar aquesta subvenció a la partida 5120/2310/48000002 per tal que els
usuaris que han justificat despesa per aquest concepte es puguin beneficiar d’ aquesta
subvenció.
Tercer .- Notificar aquesta resolució al Consell comarcal i a Serveis Econòmics de
l’Ajuntament .

3. Aprovació de preu públic per cobrir la despesa de transport de persones grans
al Casal d'Avis municipal
ANTECEDENTS DE FET
El projecte de transport de persones grans al Casal d’Avis, neix dins el programa marc
d’atenció a la dependència, i s’adreça a prevenir i treballar l’ aïllament social de persones
més grans de 65 anys que viuen en barris perifèrics del municipi i que tenen dificultats per
traslladar-se al casal d’ avis.
L’objectiu és que aquelles persones que veuen limitada la seva vida social, no quedin
excloses de participar en els diferents serveis i recursos que ofereix el municipi.
Per tal de donar resposta a aquesta necessitat, s’ha previst posar en marxa un servei
pilot de transport en col·laboració amb Creu Roja Sabadell. Es tracta d’un vehicle que
recollirà a les persones grans i les acompanyarà al Casal d’Avis a realitzar activitats
organitzades dos dies a la setmana: dimecres i divendres.
El servei es vol posar en marxa el dia 4 de Maig i finalitzarà el dia 23 de desembre de
2011. Es respectaran els períodes de realització de les activitats organitzades pel Casal
(no es realitzarà el servei el mes de juliol i agost)
El vehicle podrà desplaçar un mínim de sis persones i un màxim de dotze persones. El
cost per part de l’ entitat serà el mateix: 431,34 €/mes.
S’ ha detallat en el projecte els criteris d’inclusió i exclusió per a determinar les persones
que podran fer ús d’ aquest servei (s’ adjunta projecte)
En cas que la demanda superi l’oferta, es crearà una llista d’espera i es determinaran
períodes concrets per a poder gaudir d’ aquest servei, i d’ aquesta manera permetre que
tots els interessats i possibles beneficiaris es puguin beneficiar.
El pressupost que ens ha donat Creu Roja Sabadell: vehicle per a transportar de 6 a 12
persones dos dies per setmana, els mesos de maig, juny, setembre, octubre, novembre i
desembre a realitzar activitats organitzades al Casal d’ avis (s’ adjunta pressupost)

3/19

S’ ha valorat positivament establir una aportació dels usuaris que serà equivalent a la
despesa que suposaria utilitzar l’ autobús interurbà. Es tractarà d’ una quantitat mensual
fixa de 12 euros.
L’aportació econòmica per part dels beneficiaris dependrà del nombre total de persones
que utilitzin el servei i això també determinarà l’aportació de l’Ajuntament.
Cost total

Cost pels beneficiaris

Aportació Ajuntament

2600€

Entre 432€ i 864 €

Entre 1.736 € i 2.168 €

S’ imputarà el total del cost del projecte de servei de transport de persones grans al Casal
d’ avis, a la partida de subvenció transport adaptat, 5120/2310/4800002 i les aportacions
que faran els usuaris revertiran en aquesta mateixa partida.
Considerant l’informe tècnic de data 26 d’abril de 2011.
FONAMENTS DE DRET
Capítol VI del Títol I del Text Refós de la Llei d’ Hisendes Locals, articles 41 a 47.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el preu públic per un import de 12€/mes per alumne per beneficiar-se
del servei de transport de persones grans al Casal d’ avis.
Segon .- Aprovar el document comptable d’autorització i disposició de pagament per
import de 2.600 € a càrrec de la partida de Subvenció de transport adaptat,
5120/2310/4800002.
Tercer .- Penjar el present acord en el tauler d’anuncis municipal, durant el període
d’un mes.

4. Bases i condicions de participació a la XI Mostra Gastronòmica de Sant Quirze
del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
D’acord amb la necessitat d’establir les bases i condicions de participació a la XI Mostra
Gastronòmica que tindrà lloc els dies 16, 17 i 18 de juny a Sant Quirze del Vallès,
Vist l’informe tècnic de l’Àrea d’Economia, Indústria, Comerç i Promoció de la Ciutat,
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les Bases i condicions de participació a la XI Mostra Gastronòmica,
següents:
BASES I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
XI MOSTRA GASTRONÒMICA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Objecte de la Mostra.
La Mostra es constitueix com un element dinamitzador del municipi amb l’objectiu de
donar a conèixer, al teixit socioeconòmic local i comarcal, l’oferta gastronòmica de Sant
Quirze del Vallès, i és considerat un esdeveniment d’interès públic i cultural.
Dates de celebració i horaris de l’esdeveniment.
La mostra tindrà lloc els dies:
- 16 de juny a l’entorn i al Celler de la Masia de Can Barra entre les 19.00h i les 22.00h
- 17 i 18 de juny a l’entorn de la Masia Can Feliu entre les 20.00h i les 24.00h.
Els participants i establiments del municipi, podran organitzar durant la setmana, prèvia
sol·licitud i autorització, activitats complementàries, relacionades amb l’esdeveniment i
seran programades.
Condicions de participació.
La participació dels expositors es durà a terme d'acord amb els apartats següents:
3.1. Inscripcions:
Per a participar com a expositor caldrà presentar la sol·licitud de participació segons
el model adjunt, en el registre general de l’Ajuntament adreçat a l’Àrea d’Economia,
Indústria, Comerç i Promoció de la Ciutat, o per e-mail, com a màxim el dia 6 de maig.
3.2. Muntatge i desmuntatge del interior de l’espai i dels estants, a realitzar per
l’expositor:
Muntatge:

A partir de les 17.00h del dijous 16 de juny a la Masia Can Barra
A partir de les 9.00h del divendres 17 de juny a la Masia Can Feliu

Desmuntatge: A partir de les 23.00h del dijous 16 de juny a la Masia Can Barra
A partir de les 1.00 hores del diumenge 19 de juny i fins a les 14.00 h.
del mateix dia a la Masia Can Feliu.
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3.3. Preus públics:
Els preus d’ocupació d’espais per a la instal·lació dels estants s’entenen per metres
quadrats i per tota la durada de la Mostra.
Lloguer de l’estant a la Masia Can Feliu:
- Establiment de Sant Quirze del Vallès

0 euros

- Bodegues i estants de vins i cava de fora de
Sant Quirze del Vallès
Lloguer de l’espai a la Masia Can Barra:

200 euros
0 euros

Consumicions:
Tast de vins i caves 16 de juny, Masia Can Barra:
Entrada i tast (de tots els productes presentats pels expositors)

6 euros

El preu de les entrades revertiran el 100 % a l’Ajuntament en concepte de despeses
d’organització.

Tast Gastronòmic els dies 17 i 18 de juny, Masia Can Feliu:
Plat (inclou: pa, safata, coberts, plat i tovalló)

6 euros

(el pa, inclòs en el plat, és a càrrec del expositor)
Entrant o Postres

3 euros

Beguda (beguda gasosa, aigua)

1,50 euro

Cafè
Tast de vi o cava (3 tast i una copa de vidre)

1 euro
4 euros

Del total dels consums gastronòmics realitzats, el 20% es destinarà a l’Ajuntament de
Sant Quirze en concepte de despeses d’organització de la Mostra Gastronòmica, i el
80% restant es distribuirà entre els participants en funció de les vendes efectuades per
cada expositor, en un termini màxim de quinze dies hàbils a partir de l’acabament de la
Mostra.

Admissió i adjudicació d’espais:
L’admissió i adjudicació es farà en funció dels següents criteris:
-

Únicament seran admesos aquells establiments que desenvolupen una activitat
diària que correspon amb els objectius de la Mostra.
No seran admesos establiments de fora de Sant Quirze del Vallès, exceptuant
bodegues i oferta de vins i caves, i establiments convidats.
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-

Es considerarà la data de sol·licitud, l’antiguitat de l’expositor, metros quadrats i
qualsevol altra circumstància que a judici de l’organització incideixin a la millora
de la Mostra.

Un cop adjudicat l’espai es comunicarà a l’expositor la situació del mateix.
L’organització pot rescindir el contracte, sense previ avís, sempre que es demostri
que l’expositor incorre en competència deslleial o qualsevol infracció del dret
establert. En aquest cas l’expositor no podrà exigir drets d’indemnització.
L’expositor es compromet a tenir atès l’estant durant les hores d’obertura de la Mostra i
a exhibir i oferir productes.
L’expositor que ofereix alimentació, no podrà oferir ni vins ni caves, si hi ha a la Mostra
com a mínim 3 estants exclusius de degustació de vins i caves.

Assegurança de responsabilitat civil, incendi i robatori
L’expositor es farà càrrec de l’assegurança del material que tingui a l’estant en cas de
robatori, així com en cas d’incendi i de responsabilitat civil.
Competències de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès:
Servei de neteja:
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es farà càrrec de la neteja del recinte:
mantenir netes les taules i el servei de WC, els bidons de les deixalles i l’entorn de la
Masia.
La neteja interna de l’estant serà realitzada pel propi expositor.
Serveis tècnics:
Totes les instal·lacions elèctriques de connexió general i de l’interior dels estants
hauran de ser realitzades pels serveis de l’Ajuntament o per personal contractat a tal
efecte.
Sonorització del recinte i actuació musical.
S’instal·larà el servei de taules i cadires necessari, així com l’espai i el personal
habilitat per la venda de tiquets.
Control per part del tècnic de sanitat per garantir les adequades condicions
higièniques al recinte.
-

Servei de vigilància
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L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès contractarà el servei de seguretat que vigilarà
el recinte firal i els seus estants des de les 15.00 h. del dijous 16 de juny fins a les
9.00h del dilluns 19 de juny a la Masia Can Feliu.
El personal de la Policia Municipal serà present al recinte firal les hores d’obertura
dels estants dels expositors.
Els organitzadors no es responsabilitzen del material que cada expositor tingui dins el
seu estant, ni del risc que puguin córrer les persones dependents dels expositors, així
com les seves instal·lacions i mercaderies.
Catàleg i publicitat
L’Organització de la Mostra disposa del dret de redacció, publicació i difusió del
catàleg oficial de l’esdeveniment i de la comunicació als mitjans de comunicació
adients.
Les dades necessàries per a l’elaboració del catàleg seran aportades pels expositors
sota la seva responsabilitat i donats abans de la data límit d’inscripció.
L’Organització no es fa responsable d’omissions, errades de reproducció, de
composició o d’altres. L’Organització podrà refusar la inserció o modificar una
redacció, si no s’ajusta a les disposicions generals, o que puguin perjudicar a la resta
d’expositors o a la pròpia Mostra.
-

Estructures i material d’hosteleria

Masia Can Feliu: Estant de 4,00 m x 2,00 m (sense magatzem), rètol amb nom de
l’establiment, il·luminació amb fluorescent i quadre elèctric de 2.200 w i dos endolls
(cas de necessitar més potència s’ha d’especificar el consum). Un punt d’aigua de
servei per a tots els participants. Equipament de l’estant (1 nevera i un mostrador
cedit per Cobega). Taules i cadires per l’ocupació total del recinte (1.400 cadires).
Material hosteleria: plats de 22 i 17 cm., coberts, safates i copes, que es repartiran
als establiments participants, en funció de la seva demanda, una setmana abans de
la Mostra. El dia de la Mostra no es farà repartiment de material.
Masia Can Barra: una taula vestida de 80cmx1.80m, rètol amb nom de l’establiment,
bossa amb gel i 6 ampolles d’aigua, 1 nevera cedida per Cobega.
L’organització farà la venda de tiquets d’entrada al tast que inclourà la copa de vidre.
L’entrada dona dret al client a degustar tots els productes que les bodegues presentin
a l’esdeveniment.
Causa de força major:
Per circumstàncies de força major, l’Ajuntament de Sant Quirze podrà suspendre la
celebració de la Mostra sense dret per part dels expositors admesos a indemnització de
cap tipus.
Tots els participants, pel sol fet de signar la sol·licitud de participació a la Mostra,
estan obligats en tot al present reglament, que, respecte als expositors i en la part que els
és d’aplicació, constitueix el plec de condicions de contractació.
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XI Mostra Gastronòmica de Sant Quirze del Vallès
17 i 18 de juny de 2011
Full de reserva per a la participació a la XI Mostra Gastronòmica

Nom de l’establiment

Nom del responsable

Adreça de l’establiment

Codi Postal

Població

Telèfon

Fax

Preu estand 0 €
Estand de 4,00 m x 2,00 m (sense magatzem), rètol amb nom de l’establiment,
il·luminació amb fluorescent i quadre elèctric de 2.200 w i dos endolls (cas de necessitar
més potència s’ha d’especificar el consum). Un punt d’aigua de servei per a tots els
participants. Equipament de l’estand (1 nevera i un mostrador de la Coca Cola).
Elaboració del plats:
1er plat

2n plat

Postres

Observacions
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Firma i segell de l’establiment

Data

Remetre, abans del 6 de maig, al Servei d’Indústria, Comerç i Promoció de la Ciutat de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Masia Can Barra Pg, Can Barra, s/n – 08192 Sant
Quirze del Vallès – per e-mail: merce.clusellas@santquirzevalles.cat
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COMANDA DE MATERIAL

XI Mostra Gastronòmica de Sant Quirze del Vallès
17 i 18 de juny de 2011
Nom de l’establiment

Nom del responsable

Adreça de l’establiment (on es farà l’entrega del material)

Codi Postal

Població

Telèfon

Fax

Unitats
sol·licitades

Plats de 22 cm
Plats de 17 cm
Coberts (inclou tovalló, forquilla, ganivet i cullera)

11/19

Copes de vi o cava
Safates (s’entregaran el mateix dia de la Mostra donat el seu pes)

Observacions

Firma i segell de l’establiment

Data

Remetre, abans del 6 de maig, al Servei d’Indústria, Comerç i Promoció de la Ciutat de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Masia Can Barra Pg, Can Barra, s/n – 08192 Sant
Quirze del Vallès – per e-mail: merce.clusellas@santquirzevalles.cat

XI Mostra Gastronòmica de Sant Quirze del Vallès
Tast de vins i caves 16 de juny de 2011
Full de reserva per a la participació

Nom de l’establiment

Nom del responsable
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Adreça de l’establiment

Codi Postal

Població

Telèfon

Fax

e-mail

Preu espai 0 €
Material a disposició de l’expositor: una taula vestida de 80cmx1.80m, rètol amb nom de
l’establiment, bossa amb gel i 6 ampolles d’aigua, 1 nevera cedida per Cobega.
L’organització farà la venda de tiquets d’entrada al tast que inclourà la copa de vidre.
L’entrada dona dret al client a degustar tots els productes que les bodegues presentin a
l’esdeveniment.

Vins i caves:

Observacions
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Firma i segell de l’establiment

Data

Remetre, abans del 6 de maig, al Servei d’Indústria, Comerç i Promoció de la Ciutat de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Masia Can Barra Pg, Can Barra, s/n – 08192 Sant
Quirze del Vallès – per e-mail: merce.clusellas@santquirzevalles.cat

Segon.- Comunicar aquest acord als serveis Econòmics d’aquest Ajuntament i als
establiments participants a la Mostra.

5. LLicència d'Obra Major. Exp. 15/2008: Construcció edifici plurifamiliar de 43
habitatges i aparcament
ANTECEDENTS DE FET
En data 23 de gener de 2008, COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, SL ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística amb registre d’entrada
número 2008001276, per la construcció edifici plurifamiliar de 43 habitatges i aparcament
emplaçat al carrer Clementina Arderiu, 6 cantonada amb el carrer Frederica Montseny
(bloc A), d’aquest municipi.
El dia 22 de març de 2010 , l’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable 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.
Considerant l’informe jurídic de data 24/09/2010.
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 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 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.
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- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 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’esmentat article 187 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 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 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 VALLÈS, SL
per a la construcció d’un edifici plurifamiliar de 43 habitatges i aparcament emplaçat al
carrer Clementina Arderiu, 6 cantonada amb el carrer Frederica Montseny (bloc A),
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

201129462 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

89.810,03 €

201129463 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

38.169,26 €
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201129464 / 0
Setè .-

Concessió de plaques i patents

11,83 €

Notificar el present acord als interessats.

6. Llicència d'obra Major. Exp. OMA2011/000015 per a la construcció de piscina
ANTECEDENTS DE FET
En data 21 de març de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011004580) per a Construcció de
piscina emplaçada al carrer dades protegides, número dades protegides, d’aquest
municipi.
L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 13/04/2011 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.
Considerant l’informe jurídic de data 28/04/2011.
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, 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 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 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’esmentat article 187 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 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 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 dades protegides per a la construcció
d’una piscina al carrer dades protegides, número dades protegides, d’aquest
municipi amb
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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

201129446 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

201129447 / 0

Concessió de Plaques i patents

201129448 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Setè .-

Import
500,74 €
11,83 €
408,80 €

Notificar el present acord als interessats.

7. Llicència d'obra Major. Exp. núm. OMA2011/16 per a la construcció d'una
piscina
ANTECEDENTS DE FET
En data 5 d'abril de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011005376) per a la construcció
d'una piscina emplaçada al carrer dades protegides, número dades protegides,
d’aquest municipi.
L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 13/04/2011 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.
Considerant l’informe jurídic de data 28/04/2011.
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FONAMENTS DE DRET
- Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 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 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 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’esmentat article 187 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 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 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 dades protegides per a la
construcció d'una piscina al carrer dades protegides, número dades protegides,
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
201129451 / 0

Concepte
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Import
205,80 €
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201129453 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

201129449 / 0

Concessió de Plaques i patents

Setè .-

500,74 €
11,83 €

Notificar el present acord als interessats.

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