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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

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

2011000014
Ordinària
4 de juliol de 2011
12:00
12:45

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Jordi Vidal Perez
Antoni Rebolleda Calendario
Jaume Cols Petit
Edelmiro Balboa Blanco
Josep Antoni Delgado Rivera

CIU
CIU
PSC
PP
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.
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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. Acatament de la sentència dictada en el recurs C-A 475/2009-E, interposat per
Valeria Ventas e Inversiones, S.L.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acatar la sentència dictada en data 11 d’abril de 2011, per part del Jutjat
contenciós administratiu 13 de Barcelona, que a la seva part dispositiva estima
parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 475/2009-E, promogut per Valeria
Ventas e Inversiones, S.L, contra el decret número 521-S/2009, de 15 de juny,
confirmatori del decret 442-S/09, de 29 de maig, que declarava desistida a la part actora
en la seva sol·licitud d’advertiment de la voluntat d'iniciar el procediment d'apreuament
per ministeri de la Llei en relació a l’afectació derivada de la rampa d’accés a
l’aparcament de la plaça d’Anselm Clavé.
La sentència estima parcialment el recurs en tant anul·la els dos decrets impugnats, se’ns
perjudici de les precisions que es contenen en els tres últims paràgrafs del fonament
jurídic tercer, que determinen que l’acció instada per l’actora en via administrativa pugui
ser considerada com l’advertència inicial del procediment d’apreuament per ministeri de la
Llei al qual es refereix l’article 108.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme. La sentència
és desestimatòria en la resta de pretensions de l’actora i no efectua pronunciament sobre
la imposició de costes processals.
Segon.- El compliment de la sentència suara indicada correspon al tinent d’alcalde
delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge.

2. Desestimació reclamació per responsabilitat patrimonial, expedient dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 26 de març de 2010, la Sra. dades protegides va presentar escrit de reclamació
patrimonial pels danys físics soferts per la caiguda ocorreguda a la via pública, en
concret a l’alçada del número dades protegides del carrer dades protegides, com a
conseqüència de, segons manifesta a l’escrit esmentat, “ausencia de pavimento en dicha
acera y de la más que deficiente iluminación de la misma”. Figura com a entrada al
número 2010004326 del registre general municipal.
Instruït l’expedient per la secretària 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 21 i 24 de maig 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 municipals. En concret, de l’anàlisi d’aquesta
documentació no queda provat que la caiguda es produís efectivament en terrenys
municipals.
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Mitjançant decret número 2011000318, de 14 de febrer, es va atorgar tràmit d’audiència a
la reclamant durant el termini de deu dies hàbils des de l’endemà de la recepció de la
notificació de l’esmentat decret. Exhaurit aquest termini en data 7 de març de 2011,
no s’ha presentat cap al·legació, documentació o justificació per part de la Sra.
dades protegides donant compliment a aquest tràmit.
FONAMENTS DE DRET
I. Article 25.2 de la Llei reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció
vigent.
II. Articles 89.3 i 139 i concordants de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la seva redacció en
vigor.
III. Article 13 del Reial decret 429/1993, de 26 de març, que aprova el reglament dels
procediments de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Desestimar la petició de responsabilitat patrimonial reclamada per la Sra.
dades protegides, mitjançant instància registrada d’entrada amb data 26 de març de
2010, i número d’anotació 2010004326. S’uneix a aquesta resolució còpia compulsada
dels informes de l’Àrea de Via Pública, Transports i Serveis Urbans i de la Unitat
de Policia Local de dates 21 i 24 de maig de 2010, com a motivació de la decisió.

3. Desestimació reclamació per responsabilitat patrimonial, exp. dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 21 de febrer de 2011 la Sra. dades protegides va presentar davant del
registre general municipal la sol·licitud que va generar l’assentament
d’entrada 2011003045, en la qual demanava la responsabilitat de l’Ajuntament pels
danys en un parell de guants de pell que hauria patit com a conseqüència de les
actuacions de repintat de les dades protegides de les dades protegides del dades
protegides de dades protegides el dia 15 de febrer de 2011.
El dia 14 de març de 2011, per mitjà de provisió de la secretària municipal es va requerir
l’esmena de les deficiències que presentava la sol·licitud. La reclamant ha donat
compliment a aquest requeriment mitjançant escrit de 8 d’abril de 2011.
FONAMENTS DE DRET
I. El servei de gestió del complex esportiu municipal es presta en règim de gestió indirecta
mitjançant concessió administrativa pel contractista Iniciatives per a la Gestió Esportiva,
S.L. i, d’acord amb l’article 198 de la Llei de contractes del sector públic, la responsabilitat
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dels danys i perjudicis que es causin a un tercer com a conseqüència de la prestació del
servei, si s’escau, haurà de ser exigida al contractista i no a l’Administració, llevat que es
degui a una ordre directe de l’Administració o a un vici del projecte.
Del relat dels fets de la reclamació resulta inequívoc que si hi ha hagut una producció
d’un dany no es deu a cap de les dues causes de l’article 198 indicat (ordre directe de
l’Administració o vici del projecte) com a generadores de responsabilitat patrimonial per
l’Administració.
II. Atesa la clàusula 30.1.2.b., en relació amb la 22.2., del Plec de clàusules
administratives particulars reguladores del contracte de gestió del servei públic
municipal del dades protegides de Sant Quirze del Vallès.
III. Atès l’article 89 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
IV. Atès l’article 13 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, de procediments en
matèria de responsabilitat patrimonial.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Desestimar la petició de responsabilitat patrimonial reclamada per la Sra.
dades protegides, mitjançant escrit registrat d’entrada en data 21 de febrer de 2011
amb el número 2011003045 al registre general municipal, d’acord amb els
arguments exposats a la motivació de la present resolució.
Segon. Declarar que l’Ajuntament no és responsable dels danys que hauria patit la
sol·licitant, i que les pretensions de reclamació de responsabilitat s’haurien d’exercir
davant del contractista de la gestió del servei públic municipal del Complex Esportiu
Municipal de Sant Quirze del Vallès per les vies pròpies de la responsabilitat civil.

4. Exp. 44-06. Adequació de la llicència municipal ambiental per activitat
d'emmagatzematge de residus, al c/. Empordà, 3
Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la mesa.
ANTECEDENTS DE FET
En data 9 de maig de 2006, dades protegides, en representació de CONSENUR, SA ha
presentat avaluació ambiental i informe de verificació de les instal·lacions a l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès per donar compliment a la tramitació i a llicència municipal
ambiental (N.RGE.: 2006008605) per a l’adequació de la instal·lació d’un
emmagatzematge de residus catalogat com a activitat industrial de 3a categoria al carrer
Empordà, núm. 3 d’aquest municipi.
L’Enginyer municipal ha emès informe tècnic favorable en data 22 de novembre de 2006
del qual es desprèn que l’activitat està classificada com activitat industrial de 3ª categoria,
segons el Text Refós del Pla General d’Ordenació.
D’acord amb l’informe de l’Enginyer municipal esmentat, l’activitat està inclosa en l’annex
II.1 (codi 10.2) del Reglament de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
Intervenció Integral de l’Administració Ambiental sotmesa al règim de llicència municipal
ambiental. Així mateix es preveu que l’activitat té llicència segons els expedients núm.
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97/2003 i 36/1994. Les condicions de la documentació presentada són les mateixes que a
la llicència.
L’Aparellador municipal ha emès informe tècnic favorable en data 5 de maig de 2008 del
qual es desprèn que l’activitat és industrial de 3ª categoria, la qual consta en els usos
previstos per la normativa urbanística d’aplicació a la zona on està emplaçat el local,
segons el vigent Pla General d’Ordenació Urbana, qualificada com a Zona de Naus
Aïllades (clau 5a9), en el sector Can Casablancas..
El Tècnic de medi ambient ha emès informe tècnic favorable en data 7 de novembre de
2007 del qual es desprèn que no hi ha inconvenients des del punt de vista ambiental per
a l’atorgament de la llicència municipal.
La cap local de Sanitat ha emès informe favorable en data 5 de juny de 2008 del qual es
desprèn que l’activitat projectada no té repercussió sobre la sanitat ambiental atès que els
residus s’emmagatzemen en contenidors tancats hermèticament.
En dia 23 de novembre de 2007 s’ha emès l’informe integrat sobre la documentació
d’avaluació ambiental de l’activitat per la Unitat Tècnica Territorial de l’Oficina de Gestió
Ambiental Unificada de Barcelona
Durant el tràmit preceptiu d’informació veïnal, mitjançant l’exposició pública, no s’ha
presentat cap reclamació i/o al·legació.
En data 9 de febrer de 2011, l’enginyer municipal va realitzar l’Acta de Control de
l’activitat , resultant favorable.

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 els articles 19 i següents de l’Ordenança
Municipal d’Activitats, pels quals es regula el règim de la llicència municipal ambiental de
les activitats i instal·lacions.
Atès allò que disposen els articles 92 i 93 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals; els articles 24 i
següents de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració
Ambiental; i concordants de la Llei de Prevenció i Control Ambiental de les activitats.
Atesos els articles 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, amb la incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003,
de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
DISPOSICIÓ
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, actuant per
delegació de l’alcaldessa, proposa a Junta de Govern Local que adopti l’acord següent:
Primer.- Atorgar la llicència municipal ambiental a la societat CONSENUR, SA, per a
l’adequació de la instal·lació d’un emmagatzematge de residus catalogat com a activitat
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industrial, emplaçat al carrer Empordà, núm. 3, d’aquest municipi, amb subjecció al
projecte presentat i a les condicions tècniques que consten als informes tècnics que se li
uneixen com a annex.
Segon.- L’activitat restarà sotmesa a un control periòdic que es practicarà, el primer,
quatre anys després de l’atorgament de la llicència i, la resta, quatre anys després de la
realització de la corresponent revisió, malgrat que aquesta s’hagi pogut practicar de forma
anticipada. Aquest control ha de ser sol·licitat per part del titular de la llicència.
Tercer.- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de
tercers
Quart.- Notificar la present resolució als interessats.

5. Exp. 07/07. Desistiment sol·licitud adequació ambiental
per activitat
d'elaboració, fabricació i cura de productes càrnics al c/. dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant escrit registrat d’entrada a l’Ajuntament el dia 29 de desembre de 2006,
amb número d’anotació 2006020729, el Sr. dades protegides en representació
de JAMONES SALA, SA, va sol·licitar l’adequació de la llicència ambiental
d’elaboració, fabricació i curació de productes càrnics al carrer dades protegides.
Instruït el procediment i amb caràcter previ a la seva resolució per l’òrgan competent, la
representació de la interessada en data 10 de maig de 2011 presenta escrit amb número
d’anotació 2011007858 on manifesta que no continuen amb l’activitat objecte del
procediment i demana que es declari el desistiment de la sol·licitud.
Considerant l’informe jurídic favorable , de data 2 de juny de 2011.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 87.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la seva redacció
vigent.
Atesos els articles 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Declarar el desistiment de la sol·licitud d’adequació de la llicència ambiental
d’elaboració, fabricació i curació de productes càrnics al carrer dades
protegides, núm. dades protegides, formulada pel Sr. dades protegides, en
representació de JAMONES SALA, SA, mitjançant escrit registrat d’entrada amb
número d’anotació 2006020729.
Segon.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.
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6. Exp. 09/07. Desistiment sol·licitud d'adequació ambiental per
productes càrnics al c/. dades protegides c /. dades protegides

magatzem de

ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant escrit registrat d’entrada a l’Ajuntament el dia 29 de desembre de 2006,
amb número d’anotació 2006020733, el Sr. dades protegides en representació
de JAMONES SALA, SA, va sol·licitar l’adequació de la llicència ambiental del
magatzem de productes càrnics situat al carrer dades protegides- carrer dades
protegides.
Instruït el procediment i amb caràcter previ a la seva resolució per l’òrgan competent, la
representació de la interessada en data 10 de maig de 2011 presenta escrit amb número
de registre 2011007859 on manifesta que no continuen amb l’activitat objecte del
procediment i demana que es declari el desistiment de la sol·licitud.
Considerant l’informe jurídic, de data 2 de juny de 2011.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 87.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la seva redacció
vigent.
Atesos els articles 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Declarar el desistiment de la sol·licitud d’adequació de la llicència ambiental
del magatzem de productes càrnics situat al carrer dades protegides- carrer dades
protegides, formulada pel Sr. Josep Sala Albalate, en representació de JAMONES
SALA, SA., mitjançant escrit registrat d’entrada amb número d’anotació 2006020733.
Segon.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.

7. Exp. 08/07. Desistiment sol·licitud d'adequació de la llicència ambiental
d'elaboració, fabricació i curació de productes càrnics al c/. dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant escrit registrat d’entrada a l’Ajuntament el dia 29 de desembre de 2006,
amb número d’anotació 2006020730, el Sr. dades protegides en representació
de
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JAMONES SALA, SA, va sol·licitar l’adequació de la llicència ambiental
d’elaboració, fabricació i curació de productes càrnics al carrer dades protegides.
Instruït el procediment i amb caràcter previ a la seva resolució per l’òrgan competent, la
representació de la interessada en data 10 de maig de 2011 presenta escrit amb número
de registre 2011007857 on manifesta que no continuen amb l’activitat objecte del
procediment i demana que es declari el desistiment de la sol·licitud.
Considerant l’informe jurídic favorable, de data 2 de juny de 2011.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 87.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la seva redacció
vigent.
Atesos els articles 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Declarar el desistiment de la sol·licitud d’adequació de la llicència ambiental
d’elaboració, fabricació i curació de productes càrnics al carrer dades protegides,
núm.dades protegides, formulada pel Sr. dades protegides, en representació de
JAMONES SALA, S.A., mitjançant escrit registrat d’entrada amb número d’anotació
2006020730.
Segon.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.

8. Llicència d'obra Major, Núm. Exp. OMA2011/13 per a la FASE 1: Treballs
d'adequació del terreny, fonaments, murs i construcció de la planta soterrani.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 21 de març de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011004539) per a la
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat. FASE 1 consistent en els treballs
d’adequació del terreny, fonaments, murs i construcció de la planta soterrani, emplaçat
al carrer dades protegides, núm. dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 23 de juny de 2011,
del qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica
d’aplicació, amb les condicions següents:
-

Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de
vorera del carrer dades protegides, en el tram on està situada la parcel·la, amb el
dipòsit d’un aval bancari d’un import de 1.905 €. Caldrà preveure les
canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia,
enllumenat i electricitat que afectin a la façana del tram de vorera on està situada
la parcel·la. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris
per preveure aquestes canalitzacions amb les respectives companyies i
d’acord amb l’Enginyer municipal.
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-

S’han de realitzar les obres corresponents als projectes d’execució dels sistemes
d’espais lliures públics a que fa referència la proposta d’enjardinament dibuixada
en el plànol 21 del projecte d’urbanització aprovat.

-

S’ha de presentar el projecte en suport informàtic.

-

S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la
llicència i sol·licitar el corresponent permís abans de la llicencia d’ús.

-

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

-

La llicència, d’acord amb la sol·licitud feta pel promotor es concedirà per la Fase 1,
que inclou totes les obres sota rasant i per tant no afectades per la servitud
aeronàutica. La concessió de la segona fase de la llicencia no es podrà concedir
fins l’informe favorable per la concessió de la servitud aeronàutica per part de
l’Agència Estatal de Seguritat Aèria.

3. Considerant l’informe jurídic de data 27/06/2011.
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:
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Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors a dades protegides per a per a la FASE 1
consistent en els treballs d'adequació del terreny, fonaments, murs i construcció de
la planta soterrani d'un habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat al carrer dades
protegides, núm. 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

Concepte

201131413 / 0

Concessió de Plaques i patents

201131414 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201131415 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Setè .-

Import
11,83 €
2.198,87 €
935,52 €

Notificar el present acord als interessats.

9. Llicència d'Obra Major. Exp. Núm. OMA2011/000023 per a la construcció d'una
piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 20 de maig de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011008699) per a la construcció
d'una piscina emplaçada al passeig de dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 21/06/2011 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.
3. Considerant l’informe jurídic de data 27/06/2011.
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.
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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 dades protegides per a la
construcció d'una piscina emplaçada al passatge dades protegides, núm. 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

Concepte

201131416 / 0

Concessió de Plaques i patents

201131417 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Import
11,83
206,00
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201131418 / 0
Setè .-

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74

Notificar el present acord als interessats.

10. Modificació del projecte per a la construcció de l'aparcament soterrat
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 15 de febrer de 2011, amb número de registre d’entrada 2011002694
l’empresa Construcciones LaHoz, SL ha presentat plànols modificats del projecte
d’execució d’obres de l’aparcament soterrat de la futura plaça de la vila d’acord amb
els plecs particulars que incorpora el contracte de concessió administrativa adjudicat
pel Ple de l'Ajuntament.
2. La documentació presentada, redactada pels arquitectes dades protegides i dades
protegides, modifica el projecte d’obres aprovat definitivament per la Comissió de
Govern Local en data 18 de desembre de 2006.
3. En data 21 de febrer de 2011 l’arquitecte municipal ha emès informe favorable a la
construcció d’un nou accés a l’aparcament existent, condicionat a que abans de
l’aprovació definitiva s’aporti la següent documentació:
a) Presentar l’Estudi de Seguretat d’acord amb el RD 1627/97 de 24 d’octubre.
Tenint en compte que el conjunt d’operacions a realitzar duran les obres
d’urbanització s’emmarcaran en la zona de mes representativitat del centre de
Sant Quirze, l’estudi de seguretat haurà de definir clarament la delimitació i les
proteccions necessàries en funció de les diferents fases d’execució de l’obra,
delimitant les zones d’acció de la maquinaria i fixant les zones d’aplec de
materials. El pas de persones i vehicles haurà de quedar perfectament senyalitzat
i protegit.
b) Cal aportar el projecte d’execució visat pel Col·legi oficial d’Arquitectes amb la
memòria descriptiva i constructiva, l’estat d’amidaments, el plec de condicions
tècniques i facultatives, el pressupost amb la justificació de preus, i la justificació i
càlcul de l’estructura i les instal·lacions amb els corresponents plànols i detalls
constructius.
c) Els plànols del projecte d’execució incorporaran totes les prescripcions que les
companyies subministradores determinin en els seus respectius estudis per
traslladar les xarxes de subministrament que es trobin afectades per la
modificació.
d) Cal aportar el programa de control de qualitat. (Decret 375/1988 d’1 de desembre i
ordres de 25 01.89, 13.09.89 i 16.04.92 on es desplega aquest decret).
e) Des del punt de vista de l’ordenació projectada, en el projecte d’execució caldrà
proposar un sistema de proteccions integrada en el entorn, que permeti garantir
la seguretat de la utilització del tram de plaça situada a sobre del nou accés a
l’aparcament.
f)

El projecte d’execució haurà d’incloure un Planning de l’execució de les obres,
amb el programa detallat de les diferents fases de realització dels treballs.

4. Considerant l’informe de la Lletrada d’Urbanisme de data 24 de febrer de 2011.
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5. Considerant l’informe tècnic de l’enginyer municipal de data 1 de març de 2011.
FONAMENTS DE DRET
-

-

-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, amb la
incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la modificació del projecte d’obres aprovat inicialment en data
23/10/2006 i definitivament en data 18/12/2006, per a la construcció de l’aparcament
soterrat de la Vila, pel que fa al nou accés a l’aparcament existent.
Segon .- Exposar l’acord i el projecte mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província
(BOP) i al taulell d’anuncis municipal per un termini de 30 dies per tal de que els
interessats puguin presentar les al·legacions que considerin adients.
Tercer .- Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si no s’efectuen
al·legacions durant la informació pública i l’audiència
Quart .-

Notificar el present acord als interessats.

11. Aprovació dels avantprojectes de les dues escoles bressols municipals
Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la mesa.
ANTECEDENTS DE FET
1. Un dels projectes prioritaris municipals és la creació de les escoles bressols
necessàries per abastar les necessitats dels infants del municipi.
2. La mancança de places per infants és molt gran, per la qual cosa des de les Àrees
d’Educació i Territori s’ha elaborat i coordinat juntament amb el Departament
d’Educació de la Generalitat l’ ubicació i el dimensionat de dos escoles bressol en el
terme municipal de Sant Quirze del Vallès.
3. Considerant l’informe del Cap d’Àrea de Territori de data 12 de maig de 2011.
4. Considerant l’informe de secretaria número 20/2011, de data 3 de juny de 2011.

13/18

FONAMENTS DE DRET
-

-

-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, amb la
incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic.

DISPOSICIÓ
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge actuant per
delegació de l’alcaldessa, proposa a Junta de Govern Local que adopti l’acord següent:
Primer .- Aprovar l’avantprojecte de l’escola bressol municipal emplaçada a El
Castellet, redactat pels Serveis tècnics municipals.
Segon .- Aprovar l’avantprojecte de l’escola bressol municipal amb emplaçament al
barri de les Fonts, elaborat pels Serveis tècnics municipals.

12. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut per l'actuació recuperació de la bassa i el
conreu d'hora a la Masia de Can Barra mitjançant la captació d'aigua freàtica
Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la mesa.
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 4 d’abril de
2011 va aprovar la memòria valorada per la recuperació de la bassa i el conreu d’horta
a la Masia Can Barra mitjançant la captació d’aigua freàtica, redactat per l’arquitecte
tècnic municipal dades protegides, representant un pressupost total de
l’actuació de 34.917,91 € amb l’IVA inclòs.
2. Per tal de dur a terme l’actuació, l’arquitecte tècnic municipal dades protegides
ha redactat el Pla de Seguretat i Salut que té com a objectiu evitar que es
produeix qualsevol tipus d’accident laboral durant l’execució de l’obra.
3. Aquest Pla de Seguretat i Salut comprèn tots els treballs necessaris per a l’execució
de l’actuació.
FONAMENTS DE DRET
RD 1627/97 de 21 de febrer de 1990.
DISPOSICIÓ
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, actuant per
delegació de l’alcaldessa, proposa a Junta de Govern Local que adopti l’acord següent:
Primer .- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut per l’actuació de recuperació de la Bassa i
el conreu d’hora a la Masia de Can Barra mitjançant la captació d’aigua freàtica.
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13. Assumptes sobrevinguts

13.1.

Llicència d’obra major. Exp. núm. OMA2011/13 - construcció piscina

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 27 de juny de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011010454) per a la construcció de
piscina emplaçada al carrer dades protegides, núm. dades protegides, d’aquest
municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 04/07/2011 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.
3. Considerant l’informe jurídic de data 04/07/2011.
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:
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Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors a dades protegides per a la
construcció d’una
piscina emplaçada al carrer dades protegides,núm. 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

Concepte

Import

201131673 / 0

Concessió de Plaques i patents

201131674 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

539,00 €

201131675 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Setè .-

13.2.

11,83 €

Notificar el present acord als interessats.

Llicència d'obra majors. Exp. núm. OMA2011/22 - Construcció piscina

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 23 de juny de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011010353) per a la
construcció d’una piscina, emplaçada al carrer dades protegides, número dades
protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 04/07/2011 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.
3. Considerant l’informe jurídic de data 04/07/2011.
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
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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 emplaçada al C 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
201131670 / 0

Concepte
Concessió de Plaques i patents

Import
11,83 €
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201131671 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

397,20 €

201131672 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Setè .-

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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