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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-PM
PP
CIU
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARIA
Núria Mompel Tusell.
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.

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 31 de gener de
2012.
2. Exp. resp. pat. 114-011-010 - dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
El dia 16 de novembre de 2011, la Sra. dades protegides, va formular reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys físics soferts com a conseqüència d’haver caigut
el dia 31 d’octubre al carrer dades protegides a causa, segons les seves manifestacions,
de que hi ha un desnivell. Figura al registre general municipal amb el número
d’entrada
2011016905.
Atès que la sol·licitud no reunia els requisits que exigeix l’article 6 del Real decret
429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, el dia 18 de
novembre de 2011, per mitjà de provisió de la secretària municipal es va atorgar a la
interessada un termini de 10 dies hàbils per l’esmena de les deficiències que presentava
la sol·licitud, tot advertint-li que si desatenia el requeriment es declararia el seu
desistiment. Aquest requeriment va ser notificat a la reclamant en data 22 de desembre
de 2011.
El termini de reparació d’esmenes finalitzava el dia 4 de gener de 2012 sense que la
interessada les hagi esmenat per la qual cosa s’ha exhaurit el termini de deu dies hàbils
atorgat pel requeriment.
FONAMENTS DE DRET
Real decret 429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Tenir per desistida la Sra. dades protegides en la seva reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada el dia 16 de novembre de 2011, per manca de reparació dels
defectes de la sol·licitud, d’acord amb allò que preveu l’article 6 del Real decret 429/1993,
de 26 de març i arxivar les actuacions.

3. Exp. resp. pat. 114-011-008 - dades protegides
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ANTECEDENTS DE FET
El dia 31 d’octubre de 2011,
dades protegides va formular reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys físics soferts com a conseqüència de fer-se un
esquinç al peu esquerre amb una tapa de claveguera al carrer dades protegides el dia
26 d’octubre a causa, segons les seves manifestacions, que la tapa estava mal
col·locada. Figura al registre general municipal amb el número d’entrada 2011016267.
Atès que la sol·licitud no reunia els requisits que exigeix l’article 6 del Real decret
429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, el dia 18 de
novembre de 2011, per mitjà de provisió de la secretària municipal es va atorgar a la
interessada un termini de 10 dies hàbils per l’esmena de les deficiències que presentava
la sol·licitud, tot advertint-li que si desatenia el requeriment es declararia el seu
desistiment. Aquest requeriment va ser notificat al reclamant en data 11 de gener de
2012.
El termini de reparació d’esmenes finalitzava el dia 23 de gener de 2012 sense que
l’interessat les hagi esmenat per la qual cosa s’ha exhaurit el termini de deu dies hàbils
atorgat pel requeriment.
FONAMENTS DE DRET
Real decret 429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial
Aquest acte es dicta de conformitat amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Tenir per desistit a dades protegides en la seva reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada el dia 31 d’octubre de 2011, per manca de reparació dels
defectes de la sol·licitud, d’acord amb allò que preveu l’article 6 del Real decret 429/1993,
de 26 de març i arxivar les actuacions.

4. Acceptació de la subvencions en el marc del Pla de concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011: Reforma de places i parcs
ANTECEDENTS DE FET
1. La Diputació de Barcelona dins de l’àmbit del Pla de Concertació XBmQ 2008-2011 va
notificar que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès disposava dels recursos
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econòmics per desenvolupar infraestructures i equipaments locals per a la reforma de
places i parcs per import de 28.000,00 €.
2. En data 1 de desembre de 2011 es va presentar a la Diputació de Barcelona el
preacord, d’acord amb les instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a
les infraestructures i els equipaments del Pla de concertació.
3. En data 18 de gener de 2012 l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona va notificar l’aprovació de l’atorgament de la subvenció amb Codi XBMQ
11/X/78981 per l’actuació Reforma de places i parcs per import de 28.000 €.
FONAMENTS DE DRET
-

Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
2008 – 2011.

-

De conformitat amb el que disposa l’article 21 de la Llei7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
que la modifica.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, en el marc del
Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 per l’actuació núm.
11/X/78981 per a la reforma de places i parcs per import de 28.000 €.
Segon .- Notificar el present acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona.

5. Llicència d'obres majors. Exp. Núm. OMA2012/000001 per a la reparació de
patologies a la coberta.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 16 de gener de 2012, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012000511) per a la reparació de
patologies a la coberta, emplaçat a C dades protegides , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 26/01/2012 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades següents:
-

Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics
afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està
situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 240,00 €., a
retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.

-

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

D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció i
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, s’ha establert una fiança municipal que
s’ha de dipositar quan s’obté la llicència d’obres de 58,52 euros.

-

El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra,
els certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest
certificat serà necessari per al retorn de la fiança municipal.

-

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

3. Considerant l’informe jurídic de data 27/01/2012.
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 OMA2012/000001 a dades
protegides per a la reparació de patologies a la coberta 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

Concepte

Import

201212022 / 0

Concessió de Plaques i patents

201212024 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

145,97 €

201212025 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Setè .-

12,18 €

Notificar el present acord als interessats.

6. Llicència d'obres majors. Exp. Núm. OMA2012/00002 per a la construcció d'una
piscina.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 20 de gener de 2012, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012000824) per a la construcció
d'una piscina, emplaçat a C dades protegides , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 26/01/2012 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades següents:
-

D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, s’ha establert una fiança municipal que s’ha de dipositar
quan s’obté la llicència d’obres, de 351,59 euros.
El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra,
els certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest
certificat serà necessari per al retorn de la fiança municipal.
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3. Considerant l’informe jurídic de data 27/01/2012.
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 OMA2012/000002 a dades
protegides per a la construcció d'una piscina a 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.
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Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201212026 / 0

Concessió de Plaques i patents

201212027 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

254,00 €

201212028 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Setè .-

12,18 €

Notificar el present acord als interessats.

7. Llicència d'obres majors. Exp. Número: OMA2011/000042 per a la reforma i
ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 16 de desembre de 2011, dades protegides ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE.
2011018140) per a la reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat al
carrer dades protegides, núm.dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 26 de gener de 2012
del qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica
d’aplicació, amb les condicions fixades següents:
-

Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics
afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està situada la
parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 1.200,00 €., a retornar prèvia
inspecció dels serveis tècnics municipals.
-

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

-

D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció i
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, s’ha establert una fiança municipal
que s’ha de dipositar quan s’obté la llicència d’obres de 590,15 euros.
El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra,
els certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest
certificat serà necessari per al retorn de la fiança municipal.

-

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

8/12

3. Considerant l’informe jurídic de data 27/01/2012.
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 OMA2011/000042 a dades
protegides per a la reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat a C 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.
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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

201212031 / 0

Concessió de Plaques i patents

201212032 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201212033 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Setè .-

Import
12,18
1552,04
659,62

Notificar el present acord als interessats.

8. Exp. 44/10 Llicència ambiental annex II.2, codi 12.21, per instal·lació d'una
activitat de magatzem de distribució i venda a l'engròs d'articles diversos i de
ferreteria situada en una nau industrial del Polígon de dades protegides al c/.
dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 28 de juliol de 2010, el Sr. dades protegides, en representació de la societat
BONCI, SL, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència municipal
ambiental (N.RGE.: 20100106336) per instal·lació d’una activitat de magatzem i
distribució situada en una nau al carrer de la dades protegides, d’aquest municipi.
A la sol·licitud de llicència s’adjunta projecte amb les següents dades:
-

Redactor: dades protegides ( perit industrial)
Núm. Col·legiat: 3.389
Núm de visat: 2010919748
Data del visat: 23/07/2010

L’Enginyer municipal ha emès informe tècnic favorable en data 25 d’octubre de 2010, del
qual es desprèn que es tracta d’una activitat industrial de magatzem i distribució situada
en una nau industrial del Polígon Can Torras-Can Llobet.
Vist l’informe urbanístic favorable de data 13 de desembre de 2010, del qual es desprèn
que l’activitat consta en els usos previstos per la normativa urbanística d’aplicació.
El Tècnic de Medi Ambient ha emès informe tècnic favorable en data 16 de desembre de
2010 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 informa favorablement en data 7 d’octubre de 2010, que l’activitat
proposada no té repercussió sobre la sanitat ambiental.
Durant el tràmit preceptiu d’informació veïnal, mitjançant l’exposició pública, no s’ha
presentat cap reclamació i/o al·legació.
Atès l’informe favorable emès per la Direcció General de Prevenció d’Incendis.
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Atès l’avaluació favorable de l’expedient efectuada per la Ponència Tècnica Municipal, de
data 28 de febrer de 2011.
FONAMENTS DE DRET

-

El planejament general urbanístic aplicable és el Pla general d’ordenació urbana
de Sant Quirze del Vallès. Aquest Pla va se aprovat definitivament per resolució
de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el dia 22 de març de 2000, publicada al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3137, del dia 11 de maig de
2000. Es correspon amb l’expedient 1995/002246/B de la Comissió.

-

Les normes urbanístiques del Pla general es van publicar en compliment de la
resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 22 de setembre
de 2005, en virtut de l’edicte de la secretària d’aquesta Comissió, de 9 de
desembre de 2005, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4548,
d’11 de gener de 2006. Aquesta publicació incorpora el règim urbanístic derivat de
la resolució del Conseller identificada al paràgraf precedent. La publicació es
correspon amb l’expedient 2005/018880/B de la Comissió.

-

El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme.

-

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.

-

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats
i Serveis dels ens locals.

-

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental
i el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de
l’Administració Ambiental, aplicable segons la disposició transitòria segona de la
Llei de Prevenció i Control Ambiental de l’Administració .

-

Ordenança Municipal d’Activitats (BOP núm. 298 del 14 de desembre de 1999).

La competència per proposar a la Junta de Govern Local l’atorgament de les llicències
municipals ambientals correspon el tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Territori,
Sostenibilitat i Habitatge, 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; i el cartipàs municipal vigent,
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Atorgar la llicència municipal ambiental a la societat BONCI, SL , per a la
instal·lació d’un magatzem de distribució i venda a l’engròs d’articles diversos i de
ferreteria, emplaçada al c/. dades protegides, 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.- Notificar la present resolució als interessats, comunicant-los que en el termini
d’un mes haurà de presentar certificat tècnic, que acrediti que la instal·lació s’ha efectuat
d’acord amb el projecte aprovat, i que s’han complert les mesures correctores imposades,
i sol·licitar que s’efectuï el control inicial de l’activitat.
Tercer.- L’activitat restarà sotmesa a un control periòdic que es practicarà, els primers,
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.
Quart.- Comunicar als interessats que la present llicència no autoritza la posada en
funcionament de l’activitat fins que no s’acompanya de la corresponent acta de posada en
servei favorable.
Cinquè.- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de
tercers.
Sisè.- Notificar els presents acords als interessats.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Núria Mompel Tusell, 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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