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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. Acatament sentència recurs apel·lació contra sentència
d'emparament ordinari 278/2010, promogut per dades protegides

del

recurs

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acatar la sentència dictada en data 13 de juliol de 2011, per part de la Secció
Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que a la seva part dispositiva desestima el recurs d’apel·lació interposat
per dades protegides contra la sentència del jutjat contenciós administratiu número 7 de
Barcelona de 20 de gener de 2011, que declarava la inadmissibilitat per extemporani
del recurs d’amparament ordinari núm. 278/2010, promogut per l’ara apel·lant.
Aquest recurs núm. 278/2010 s’interposava per instar la cessació de les actuacions
municipals que exposa en el recurs i que, segons també s’indica, vulneraven el dret a la
igualtat i integritat moral de l’apel·lant. La sentència fa expressa condemna en costes a
l’apel·lant.
Segon.- El compliment de la sentència indicada correspon a la regidora delegada de la
Subàrea de Serveis Interns.
Tercer.- Notificar el present acord al Jutjat Contenciós administratiu 7 de Barcelona.

2. Aprovació de procediment validat per la Comissió de Gestió Informativa i
Tramitació Municipal (CGITM)
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar els procediments municipals, junt amb la seva documentació
degudament complementada i validada pels membres de la Comissió de Gestió
Informativa i Tramitació Municipal (CGITM), que es detallen a continuació:
Alcaldia Presidència
C3X030 Sol·licitud de celebració de matrimoni civil a l’Ajuntament
Segon.- Aprovar la informació vinculada dels tràmits dins del Manual de Procediments,
Carpeta Ciutadana i a l’apartat corresponent de la pàgina electrònica corporativa
(www.santquirzevalles.cat).
Tercer.- Notificar el present acord als membres de la Comissió.
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3. Acceptació de la subvenció del programa anem al teatre, en conveni amb la
Diputació de Barcelona, dirigit a l'alumnat dels centres educatius, per al curs
2011-2012
ANTECEDENTS DE FET
1. Les escoles públiques de Sant Quirze participen des del curs 2002-2003 en la
campanya escolar de teatre, dansa i música, junt amb diversos ajuntaments del Vallès
Occidental, promoguda per la Diputació de Barcelona.
2. La Junta de Govern Local del 15-2-10 va aprovar el conveni que es va subscriure amb
la Diputació de Barcelona per a la realització de la campanya Anem al teatre, que ofereix
en horari escolar espectacles de teatre, música i dansa per a alumnes d’educació infantil,
primària i secundària del municipi de Sant Quirze, curs 2009-2010. Amb data 8 de
novembre la Junta de Govern Local va aprovar la primera pròrroga de l’esmentat conveni
per un nou curs escolar.
4. La Junta de Govern Local del 4-10-11 va aprovar la nova pròrroga del conveni de
col·laboració, per al curs escolar 2011-2012, proposat per l’Àrea de Coneixement i Noves
Tecnologies de la Diputació de Barcelona.
5. Considerant l’informe de la tècnica d’Educació de data 5 de gener de 2012,

FONAMENTS DE DRET
-

Acord de la Diputació de Barcelona per Junta de Govern de data 11 de juny de
2009.

-

Acord de la JGL de data 15 de febrer de 2010 d’acceptació del conveni entre
l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.

-

Pacte Desè del conveni subscrit en data 17 de desembre de 2009 entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, referent a la
vigència d’un curs escolar (2009-2010), amb la possibilitat de pròrroga expressa
per un període de dos cursos escolars més.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per import de
4.180,00€ amb la següent distribució: 2.090,00€ del pressupost de la Diputació de l’any
2011 i 2.090,00€ del pressupost 2012, per al programa Anem al teatre que ofereix, en
horari escolar, espectacles de teatre, música i dansa per a alumnes d’educació infantil,
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primària i secundària del municipi de Sant Quirze, curs escolar 2011-2012, proposat per
l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, per a la
realització del programa de promoció, difusió i formació de les arts per a infants i joves.
Segòn.- Incorporar l’import de la subvenció indicada a la partida d’Activitats Educació
núm. 5101 3200 226 09 00 del pressupost 2012.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona i als Serveis Econòmics de
l’Ajuntament.

4. Aprovació bases del concurs de disfresses i comparses del Carnestoltes 2012
ANTECEDENTS DE FET
Com anys anteriors, la regidoria de Cultura està preparant pel proper 18 de febrer la
celebració de la festa del Carnestoltes, amb l’objectiu de potenciar les festes tradicionals i
participatives del municipi, tant del centre del poble com del barri de les Fonts.
Es tracta d’una de les festes en les que la participació de les entitats i veïns és més
nombrosa. El nombre de comparses que participen ha anat en augment any rera any, així
com el de concursants a nivell individual.
Per tal de regular la participació dels ciutadans en el concurs de disfresses i de
comparses, s’han elaborat unes bases que recullen la forma d’inscripció, el lloc de la
concentració, el recorregut i les categories dels premis que s’atorgaran, així com la
composició del jurat que els determinarà. Aquestes bases, com cada any, es proposa que
siguin aprovades per la Junta de Govern Local per tal de que puguin ser publicades al
tauler d’anuncis municipal.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, articles 58 i 59

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les Bases del concurs de disfresses i comparses per al Carnestoltes de
l’any 2012:
BASES CONCURS DE CARNESTOLTES ANY 2012
1. Convocatòria
El Carnestoltes amb la seva rua, el concurs de disfresses i el ball de màscares formen
part dels actes habituals del calendari festiu de Sant Quirze del Vallès.
Aquest any es celebra el 18 de febrer de 2012.

2. Categories i requisits
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Per tal de poder participar en qualsevol de les tres modalitats, és imprescindible la
inscripció per participar al concurs de disfresses.
Modalitats:
Individuals


Categoria de 0 a 7 anys



Categoria de 8 a 17 anys



Categoria de 18 anys o més.

Comparses


Categoria única: per participar en aquesta categoria no hi ha límit d’edat, i és
necessari que estigui formada per un mínim de 15 participants per comparsa.

Paradetes
Per tal de poder optar al muntatge d’una paradeta, és necessària la inscripció per
participar al concurs de disfresses.
Per tal de participar al concurs i muntar una paradeta, és imprescindible anar disfressat i
guarnir la paradeta en funció de la temàtica escollida.
Es muntaran 17 paradetes. L’assignació de la paradeta i de l’ ubicació, es realitzarà
mitjançant sorteig, que es durà a terme el dia 9 de febrer de 2012 a les 19,30 a la Sala
d’actes del Centre Cívic Can Feliu.

3. Participants
A les modalitats individuals i comparses, hi podrà participar tothom que estigui
empadronat a Sant Quirze del Vallès i que s’inscrigui com a participant al concurs del
Carnestoltes.
En el moment de la inscripció es lliurarà el número de participant, segons la categoria en
la què participi. Aquesta identificació haurà de ser visible durant tota la rua.
A les comparses, els concursants menors de 10 anys hauran d’anar acompanyats d’una
persona adulta durant el recorregut.
A la modalitat de paradetes, hi podrà participar qualsevol entitat inscrita al Registre
Municipal d’Entitats. En el moment de la inscripció es lliurarà el número de participant.
Amb aquest número es participarà al sorteig, si s'escau.
4 . Inscripcions
Es poden fer les inscripcions del 23 de gener al 5 de febrer de 2012 a qualsevol de les
oficines d’atenció al ciutadà següents:
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Presencialment mitjançant el formulari :
Oficina d'Atenció Ciutadana de Sant Quirze del Vallès
Telèfon: 937216800
Ubicació: Plaça de la Vila, 1
Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 20 h. Dissabtes de 9 a 14 hores.
Oficina d'Atenció Ciutadana de Les Fonts de Sant Quirze – Torre Julià
Telèfon: 937840136
Ubicació:Passeig dels Ferrocarrils s/n
Horari: Divendres de 9 a 14h.
A través de la carpeta ciutadana: http://www.santquirzevalles.cat/
5. Composició del jurat
El jurat del concurs de comparses estarà format per 5 persones del municipi vinculades al
món de la cultura i sota la presidència de l’alcaldessa o en qui delegui.
6. Criteris de valoració
El jurat valorarà l’originalitat de les disfresses, la confecció pròpia, la coreografia i la
gresca durant tot el recorregut de la rua. També valorarà l’originalitat i la confecció de la
carrossa, així com en la categoria de paradetes.
És competència del jurat, si així ho considera, declarar el premi desert.
7. Normes i obligacions dels participants
Comparses i participants individuals:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

L’ordre de desfilada es correspondrà amb el número que en el moment de la
inscripció es proporcioni. Tanmateix, l’organització es reserva la facultat de
modificar sobre la marxa l’ordre de la desfilada per raons tècniques.
El número 1 es reservarà al guanyador de l’any anterior.
Els participants individuals hauran de portar a un lloc visible el número de
participant.
Les comparses que portin qualsevol tipus de vehicle a motor, hauran de disposar
de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil i el seu conductor n’assumirà
la responsabilitat. En aquest cas, caldrà presentar també la documentació i
l’assegurança en vigor del vehicle.
No està permès cap element de foc, pirotècnia o similar.
Les carrosses hauran de dur un extintor amb una eficàcia mínima de 21A/113B, la
qual cosa serà imprescindible per sortir a la rua.
Les distàncies entre les carrosses i les comparses les marca l’organització. Els
conductors de les carrosses i els membres de les comparses han de seguir en tot
moment les seves indicacions.
Es realitzarà una verificació de seguretat, el mateix dia 18 de febrer, a mesura que
vagin arribant les carrosses al lloc de concentració.
L’Ajuntament es reserva la facultat de modificar determinats detalls de comparses
o carrosses, per motius de seguretat pública.
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L’ incompliment dels requisits i el no seguiment de les pautes que l’organització
marqui durant els preparatius i durant la rua, suposarà la desqualificació en el
concurs.

Paradetes:
•
•
•
•
•

Cada paradeta ha de tenir un rètol visible amb el nom que la identifica, en funció
de la temàtica escollida. Aquest rètol serà confeccionat pel mateix grup.
A les paradetes s’haurà de disposar d’un extintor amb una eficàcia mínima de
21A/113B.
No està permès cap element de foc, pirotècnia o similar.
A fi i efecte de poder organitzar els muntatges de paradetes, es indispensable
respectar els horaris establerts per l’organització.
L’ ubicació de les paradetes vindrà donada per sorteig. No obstant, l’organització
es reserva la facultat de modificar sobre la marxa la seva distribució per raons
tècniques.

L’ incompliment dels requisits i el no seguiment de les pautes que l’organització
marqui, suposarà la desqualificació en el concurs.

8.- Premis del concurs:

1er PREMI

2n PREMI
INDIVIDUALS

3er PREMI

De 0 a 7
anys

90 €

25€

20€

(Xec regal)

(Xec regal)

(Xec regal)

De 8 a 18
anys

35 €

25 €

25 €

(Xec regal)

(Xec regal)

(Xec regal)

A partir de
18 anys

225 €

160 €

110 €

PARADETES
135 €

90 €

45 €

COMPARSES
450 €

225 €

110 €

Als premis en metàl·lic els serà d’aplicació la retenció corresponent segons la normativa
fiscal aplicable.
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9.- Horaris i itinerari:
L’horari i l’itinerari es donaran a conèixer en el Programa del Carnestoltes 2012.
10.- Participació:
La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació de despesa
fons a justificar (PJ_ADO) per l’import de 1.680 € a càrrec de la partida “Festes Populars”
5110/3380/2260902.
Tercer.- Publicar les presents bases al tauler d’anuncis municipal.

5. Concessió de beneficis fiscals a la societat municipal COMU Sant Quirze del
Vallès en relació a l'expedient d'obra major núm. 15/2008.
Aquest punt es retira de l’ordre del dia.
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 2 de maig de 2011 va acordar
atorgar la llicència d’obres majors amb número d’expedient 15/2008 a COMU SANT
QUIRZE DEL VALLÈS, SL per a la construcció d’un edifici plurifamiliar de 43
habitatges i aparcament emplaçat al carrer Clementina Arderius, núm. 6 cantonada
amb el carrer Frederica Montseny (bloc A), d’aquest municipi. En aquest acord també
es van aprovar liquidar els tributs meritats per aquest atorgament.
2. En data 18 de maig de 2011 el senyor dades protegides amb DNI dades protegides
– R en nom i representació de COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, SL va sol·licitar la
bonificació sobre la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions i obres
de l’expedient 15/2008, per considerar-se obres d’interès especial.
3. En data 4 de novembre de 2011 el senyor Juli Clopés Vallsm amb DNI dades
protegides en nom i representació de COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, SL va
sol·licitar la bonificació sobre la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions i obres donat que es tracta d’habitatges de règim general segons la
qualificació provisional de la Direcció General de Promoció de l’Habitatge.
4. Considerant l’informe d’intervenció de data 30 de desembre de 2011.
FONAMENTS DE DRET
Article 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 2.5 de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres, regulador dels beneficis fiscals de caràcter potestatiu, estableix:
“1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació en la quota de
l’impost en els termes que a continuació s’indiquen:
1.1 Per habitatges protegits:
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a) Bonificació del 95% per cent quan es tracti d’obres d’habitatges protegit en règim
especial.
b) Bonificació del 81% per cent quan es tracti d’obres d’habitatges protegit en règim
general.
c) Bonificació del 43% per cent quan es tracti d’obres d’habitatges protegit en règim
concertat.
1.2 Quan no siguin habitatge:
Bonificació de fins al 95%, previ informe tècnic.”
Per tant, el percentatge de bonificació que en el seu cas es vulgui aplicar dependrà del
règim que tinguin les obres. Consta a l’expedient la qualificació provisional de règim
general realitzada per la Direcció General de Promoció de l’Habitatge per tant la
bonificació de la qual pot gaudir aquesta promoció és del 81% de la quota tributària.
Segons l’establert al punt 1.2 d’aquest mateix article “La declaració d’especial interès o
utilitat municipal correspondrà al Ple i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu,
per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.”
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 .- Declarar d’especial interès municipal per raons socials les obres de
construcció d’un edifici plurifamiliar de 43 habitatges i aparcament emplaçat al carrer
Clementina Arderius, núm. 6 cantonada amb el carrer Frederica Montseny (bloc A),
d’aquest municipi, promogut per COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, SL.
Segon .- Atorgar a l’Empresa Municipal COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, SL la
bonificació del 81% en la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres a
la liquidació derivada de les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar de 43 habitatges
i aparcament emplaçat al carrer Clementina Arderius, núm. 6 cantonada amb el carrer
Frederica Montseny (bloc A), d’aquest municipi.
Tercer .- Anul·lar la liquidació provisional número 201129462 en concepte d’ Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per import de 89.810,03 €.
Quart .Determinar la nova liquidació provisional número 201200033 en concepte del
19% sobre l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per import de 17.063,91 €.
Cinquè .- Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.

6. Renúncia a l'expedient d'obra major 94/2008 per a la construcció d'edifici
plurifamiliar entre mitgeres, de 4 habitatges i 2 locals.
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ANTECEDENTS DE FET
1. En data 24 d’abril de 2008, FRANCESC CONTRERAS HERNANDEZ en representació
de K GENIAL investmen, SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
llicència urbanística ( N.RGE. 2008005907) per a la construcció d’un edifici plurifamiliar
entre mitgeres, de 4 habitatges i 2 locals, emplaçada al carrer Josep Ribas, núm. 14,
d’aquest municipi.
2. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària,
2009, va atorgar la llicència d’obres
representació de K GENIAL Investmen, SL
plurifamiliar entre mitgeres, de 4 habitatges i 2
protegides, d’aquest municipi.

que va tenir lloc el dia 6 de juliol de
majors a dades protegides en
per a la construcció d’un edifici
locals, emplaçada al carrer dades

3. En data 17 d’octubre de 2011, dades protegides en representació de K
GENIAL investmen, SL va presentar un escrit al registre municipal (N. RGE.
2011015556) en els quals sol·licitava la renúncia de la llicència per
impossibilitat de realitzar les obres.
4. Considerant l’informe de l’arquitecte municipal de data 7 de novembre de 2011 en el
qual es fa constar que no hi ha cap activitat d’inici d’obres a la parcel·la.
5. Considerant l’informe d’intervenció de data 23 de desembre de 2011, del qual es
desprèn:
-

L’article 102del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix
que l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres “ se devenga en el
momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia”.

-

Acreditat mitjançant informe de l’arquitecte municipal de 7 de novembre de 2011
que les obres en qüestió no han estat iniciades, procedeix l’anul·lació de la
liquidació número 200930436 de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres.

-

Quan a la taxa d’obres, l’article 6 de l’Ordenança Fiscal que la regula preveu que
el seu meritament es produeix quan s’inicia l’activitat municipal que constitueix el
fet imposable, entenent-se iniciada en la data de presentació de la sol·licitud de la
llicència urbanística. En conseqüència, atès l’acord d’atorgament de la llicència
d’obres majors de la Junta de Govern Local, de data 6 de juliol de 2009, s’entén
que la liquidació número 200930437 corresponent a la taxa per llicències d’obres
s’ha emès i cobrat correctament.

-

Per la seva banda, l’article 2 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les plaques,
estipula que el fet imposable està determinat pel lliurament o concessió de
plaques, patents o altres distintius anàlegs, exigits per qualsevol reglamentació
municipal. Acreditat que no s’ha realitzat el lliurament de la placa, procedeix a
l’anul·lació i devolució de la liquidació número 200930438.
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FONAMENTS DE DRET
-

Articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions públiques i Procediment administratiu comú.

-

Article 102, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

-

Ordenança fiscal 2.5 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres.

-

Ordenança fiscal número 4.2 reguladora de la Taxa sobre concessions de
plaques, patents i altres distintius.

-

Ordenança 4.3 reguladora de la Taxa per la tramitació de llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’Urbanisme.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la renúncia de la llicència urbanística, número 94/2008 atorgada a
dades protegides en representació de K GENIAL investmen, SL per a la construcció
d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, de 4 habitatges i 2 locals, emplaçada al carrer
dades protegides núm. dades protegides, d’aquest municipi, atorgada per la Junta de
Govern Local de data 6 de juliol de 2009.
Segon .- Anul·lar la liquidació número 200930436 de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres per import de 7.881,14 €.
Tercer .- Retornar a dades protegidesen representació de K GENIAL investmen, SL
l’import de 7.881,14 €.
Quart .Anul·lar la liquidació número 200930438 de Concessió de plaques per import
de 11,83 €.
Cinquè .- Retornar a dades protegides en representació de K GENIAL investmen, SL
l’import de 11,83 €.
Sisè .Desestimar el requeriment d’anul·lació de la liquidació número 200930437
corresponent a la taxa per llicència d’obres de l’expedient 94/08.
Setè .Advertir l’execució de les obres sense llicència urbanística constitueix una
infracció urbanística prevista a l’article 215 del Text Refós d’urbanisme, aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Vuitè .-

Comunicar el present acord als Serveis Econòmics.

Novè .-

Notificar el present acord als interessats.

7. Llicència d'obra major núm. OMA2011/000041 per a la pròrroga de la llicència
d'obres 77/09 per reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar
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ANTECEDENTS DE FET
1. En data 12 de desembre de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011017899) per a 1A
Prórroga de la llicència d'obres 77/09 per reforma i ampliació d'habitatge
unifamiliar.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 23/12/2011 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 27/12/2011.
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 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
L’article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei d'Urbanisme preveu que les persones titulars d’una llicència urbanística tenen
dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament
de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti.
Atès l’article 64 de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl,
el termini per a iniciar les obres es compta des de l’endemà de la notificació de la
mateixa; i el termini per a executar les obres es compta des de el moment efectiu de l’inici
de les mateixes. En defecte, d’assenyalament específic, s’estableix amb caràcter general
per a les llicències d’obres majors el termini d’un any per a iniciar-les; dos anys per a
acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i divuit mesos per als
altres casos.
Per la qual cosa procedeix l’atorgament d’una pròrroga per a la meitat dels terminis fixats
en el paràgraf anterior.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la pròrroga de la llicència d’obres majors OMA2011/000041 a
dades protegidesper a la reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar emplaçat al
carrer dades protegides, núm. dades protegides d’aquest municipi amb subjecció a les
condicions tècniques que consten a l’informe tècnic i jurídic 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 .tercers.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de

Quart .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació
201200001 / 0

Concepte
Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Import
126,06
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201200002 / 0

Concessió de Plaques i patents

12,18

Cinquè .- Notificar el present acord als interessats.

8. Llicència d'obra major. Exp. núm. 32/2010. Renúncia de la llicència atorgada per
a la construcció habitatge unifamiliar aïllat
ANTECEDENTS DE FET
1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 8 de novembre de 2010 es va
atorgar la llicència urbanística a dades protegides per a la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat emplaçat al carrer dades protegides, núm. dades protegides,
d’aquest municipi.
2. En data 15 de juliol el senyor dades protegides ha presentat la renúncia a dita
llicència per impossibilitat de realitzar les obres.
3. Considerant l’informe de l’arquitecte municipal de data 7 de novembre de 2011 del
qual es desprèn que no s’han iniciat les obres.
4. Considerant l’informe d’intervenció de data 29 de desembre de 2011 del qual es
desprèn:
“L’article 102 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals estableix que
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres “se devenga en el momento de
iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la
correspondiente licencia”.
Acreditat mitjançant informe de l’arquitecte municipal de 7 de novembre de 2011 que les
obres en qüestió no han estat iniciades, procedeix l’anul·lació de la liquidació número
201039094 de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i Obres.
Quan a la taxa d’obres, l’article 6 de l’Ordenança Fiscal que la regula preveu que la seva
meritació es produeix quan s’inicia l’activitat municipal que constitueix el fet imposable,
entenent-se iniciada en la data de presentació de la sol·licitud de la llicència urbanística.
En conseqüència atès que el litigi sobre la legitimitat de la sol·licitud no afecta l’acord
d’atorgament de la llicència d’obres majors de la Junta de Govern Local, s’entén que la
liquidació número 201039095 corresponent a la taxa per llicències d’obres s’ha emès
correctament.
Per la seva banda, l’article 2 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les plaques estipula
que el fet imposable està determinat pel lliurament o concessió de plaques, patents o
altres distintius anàlegs, exigits per qualsevol reglamentació municipal. Acreditada la
manca de lliurament de la placa, procedeix l’anul·lació de la liquidació número
201039093.”
5. Considerant l’informe de la lletrada de l’Àrea de Territori de data 9 de gener de 2012.
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FONAMENTS DE DRET
-

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

-

Ordenança Fiscal reguladora de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres.

-

Ordenança Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques.

-

Ordenança Reguladora de la Taxa per concessió de plaques.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la renúncia del senyor dades protegides de la llicència d’obres
majors número 32/2010 per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat,
emplaçat al carrer dades protegides, d’aquest municipi atorgada per acord de la
Junta de Govern Local de data 8 de novembre de 2010.
Segon .- Anul·lar la liquidació número 201039094 de l’impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, a nom de dades protegides per import de
15.864,46 €.
Tercer .- Desestimar el requeriment d’anul·lació de la liquidació número 201039095
corresponent a la taxa per llicències urbanístiques per import de 6.742,39 €.
Quart .Anul·lar la liquidació número 201039093 de la taxa per concessió de plaques
i patents per import de 11,83 €, a nom de dades protegides.
Cinquè .- Comunicar el present acord als Serveis d’Intervenció i Tresoreria.
Sisè .-

Notificar aquest acord a l’interessat.

9. Exp. 33/08. Llicència ambiental per instal·lació fotovoltaica ubicada a les
cobertes dels dipòsits que ATLL té al municipi al c/. de la Gripia.
ANTECEDENTS DE FET
En data 4 de juny de 2008 , ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA (ATLL), ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència municipal ambiental (N.RGE.:
2008009377) per instal·lació fotovoltaica al carrer de la Grípia, s/n, d’aquest municipi.
A la sol·licitud de llicència s’adjunta projecte amb les següents dades:
- Redactor: dades protegides ( enginyer
industrial) - Núm. Col·legiat: 5.523
- Núm de visat: 391223
- Data del visat: 21/02/08
L’Enginyer municipal ha emès informe tècnic favorable en data 2 de juny de 2008, del qual
es desprèn que es tracta d’una activitat de serveis tècnics, independent, situada al voltant
i a sobre d’un dipòsit d’abastament d’aigua, amb una instal·lació de plaques solars
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fotovoltaiques amb una superfície de captació de 13.730 m2, inicialment, i modificat
posteriorment amb la documentació presentada.
L’Arquitecte municipal i Cap d’Àrea de Territori, ha emès informe tècnic favorable amb
condicions, en data 18 de setembre de 2008.
El Tècnic municipal de Medi Ambient ha emès informe tècnic favorable en data 7 de juliol
de 2008 del qual es desprèn que no troba cap perjudici mediambiental a la concessió de
la llicència municipal.
La cap local de Sanitat informa favorablement en data 17 de juliol de 2008, 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 al·legació.
Atès l’avaluació favorable de l’expedient efectuada per la Ponència ambiental, de data 21
de desembre 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. Disposició transitòria primera de la Llei de Prevenció i
Control Ambiental de l’Administració (LPCAA)
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-

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,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Atorgar la llicència municipal ambiental a ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA CCT
(ATLL), per a la instal·lació d’una planta fotovoltaica de generació d’energia, emplaçada al
c/. De la Grípia, s/n, 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.- Aprovar les liquidacions núm. 201140963 i 201140964, per un import de 1.848,50 €
i 62.738,00 € respectivament, pel concepte de diferents taxes meritades per aquest
atorgament, amb un import total de 64.586,50 €.
Número liquidació
201140963 ID

201140964 ID

Concepte

Import

1 Certificat Compatibilitat urbanística

326,22 €

4 Llicència ambiental municipal B

978,60 €

10 Control inicial II.2 i III

543,68 €

Taxa Tramitació Llicència d’obertura establiments

62.738,00 €

Total

64.586,50 €
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Setè.- Notificar els presents acords als interessats i donar trasllat de l’anterior acord a
l’Àrea de Serveis Econòmics.

10. Aprovació inicial del Pla especial del sector can Corbera per a la instal·lació
d'una planta de valorització de residus no perillosos
ANTECEDENTS DE FET
1.

El ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 5 de maig de
2005, va aprovar inicialment el Projecte de Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de dotacions i assignació d’usos a l’àmbit de Can Corbera,
promogut per l’empresa Contenidors Vilà-Vilà i redactat per ECO.ESTUDIS Territori
i Medi Ambient , S.A.

2.

El projecte de Modificació Puntual del PGOU aprovat inicialment, va ser tramès
juntament amb l’informe ambiental al Departament de Medi Ambient i Habitatge,
l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per
el seu pronunciament. Tots els informes van ser favorables amb excepció de les
prescripcions que va imposar l’Agència Catalana de l’Aigua, en relació amb
aspectes de sanejament, abastament i inundabilitat.

3.

En data 1 de febrer de 2006 es varen incorporar a l’expedient els informes tècnics
favorables en referència a les prescripcions sol·licitades per aquest organisme:
Plànol de cota d’emplaçament dels serveis fora de la cota d’inundabilitat,
documentació relativa a la xarxa existent de clavegueram i justificació de la
capacitat de subministrament d’aigua potable. Donat que simultàniament a
l’aprovació de l’acord relatiu a l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del PGOU
a l’àmbit de Can Corbera, s’estava tramitant el Pla Especial de dotacions i
assignació d’usos al mateix àmbit, i que durant el termini d’audiència l’Agència
Catalana de l’aigua va remetre informe de data 16 de desembre de 2005 en relació
amb el Pla Especial i la Modificació Puntual del PGOU, es va decidir tramitar
conjuntament la Modificació Puntual del PGO i el Pla Especial de Dotacions i
assignacions d’usos, d’acord amb els informes de l’arquitecte municipal de data 10
de febrer de 2006 i de la Lletrada de l’Àrea de Territori de data 13 de febrer de
2006. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària que va tenir lloc el dia 9 de
març de 2006 va aprovar provisionalment el Projecte de Modificació Puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana i dotacions i assignació d’usos a l’àmbit de Can
Corbera. (document de març de 2005 a l’expedient de planejament).

4.

En data 22 de maig de 2006 i en compliment dels acords plenaris de l’Ajuntament
es va trametre des de l’Àrea de Secretaria el projecte tècnic i CD corresponent per
la seva aprovació definitiva per la Comissió Territorial d’Urbanisme. En data 23 de
juny de 2006 la Secretaria de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va
emetre informe en relació a l’expedient esmentat, considerant que perquè la
Comissió Territorial d’Urbanisme pugues adoptar la resolució corresponent calia
aportar el projecte tècnic per separat, és a dir un document que inclogués la
modificació puntual del Pla General d’ordenació i un altre document amb el Pla
especial.
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5.

Un cop presentada la documentació dels projectes tècnics per separat del Pla
Especial i la Modificació puntual, es va tramitar la proposta d’acord de plenari
referida al desglossament dels dos instruments de planejament que va ser
informada desfavorablement pel Secretari municipal en data 22 de març de 2007.

6.

A l’expedient de planejament consta informe del 17 de març de 2008, on el
Secretari Municipal informa favorablement un nou document presentat per EcoEstudis Territori i Medi Ambient, S.A. corresponent a la Modificació Puntual del
P.G.O. per a la instal·lació d’una planta per a la valorització de residus no perillosos
(document de novembre de 2006 diligenciat pel Secretari municipal a l’expedient de
planejament ). El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia
27 de març de 2008 va acordar aprovar provisionalment la Modificació puntual dels
usos permesos al sector de Can Corbera, i va elevar el procediment a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

7.

En data 7 de juliol de 2008 la comissió Territorial d’Urbanisme va resoldre
suspendre l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General
d’ordenació presentada fins que no s’incorporin les prescripcions de la Proposta
Tècnica de la Comissió.

8.

En data 10 de Setembre de 2010, el senyor Lluís Llumà en representació de
Contenidors Vilà Vila S.L. va presentar tres copies del Text Refós i la Memòria
Ambiental recollint les prescripcions de la Comissió d’Urbanisme. El text refós per
triplicat i degudament verificat i diligenciat es va traslladar a la comissió per la seva
aprovació definitiva.

9.

En data 12 d’abril de 2011 la Comissió Territorial d’urbanisme, vista la nova
proposta de la Ponència tècnica va acordar:

1. Retornar a l’ajuntament l’expedient de la modificació puntual del PGO per tal que
es completi el tràmit d’avaluació ambiental mitjançant la tramesa a l’òrgan
ambiental de la documentació que contempla l’article 25 de la Llei 6/2009 de 28
d’abril d’avaluació de plans i programes i l’obtenció de la resolució de conformitat
de la memòria ambiental.
Aquesta tramitació s’està realitzant en l’expedient de la modificació puntual del
PGO. de dotacions i assignació d’usos a l’àmbit de can Corbera. L’òrgan
ambiental haurà de dictar resolució en que manifesti el seu acord, si s’escau,
amb la memòria ambiental que incorpora la modificació del PGO.
2. Indicar a l’ajuntament que la subsegüent resolució definitiva restarà supeditada a
la presentació d’un text refós per triplicat, degudament verificat i diligenciat, que
incorpori les prescripci0on següents:
2.1. Cal sol·licitar informe a la Direcció General d’Energia i Mines, en relació amb la
línia elèctrica que travessa l’àmbit i incorporar a al proposta, si s’escau, ,les
prescripcions que se’n derivin.
L’informe ja ha estat emès i s’ha incorporat tant a la modificació puntual del PGO
com al document del Pla Especial.
2.2. Cal completar la documentació per tal que el text refós que es sotmeti a
aprovació definitiva integri, en un únic text , el document inicial i les seves
esmenes incorporades amb posterioritat.
S’ha redactat un nou text refós que s’ha diligenciat per tramitar a Comissió
d’Urbanisme
2.3 Cal incorporar les prescripcions de l’informe de la Direcció General de
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Carreteres, de 31 de març 2011, i en conseqüència modificar l’apartat 1.2 de les
normes urbanístiques, per tal que aquest contempli la necessitat de tramitar un
pla especial urbanístic per desenvolupar l’actuació.
S’ha modificat l’apartat 1.2 de la modificació puntual del PGO en tràmit i s’ha
redactat aquest Pla Especial Urbanístic per desenvolupar l’actuació.
10.

Considerant l’informe de l’arquitecte municipal de data 8 de setembre de 2011, del
qual es desprèn:
En data 1 de setembre de 2011, el Sr. dades protegides en
representació de Contenidors Vila-Vila, S.L. ha entrat documentació relativa al
Pla Especial del Sector Can Corbera per a la instal·lació d’una planta
de valorització de residus no perillosos.
L’empresa promotora és Contenidors Vila-Vila S.L. i ha estat redactat per
Ecofandos, Enginyeria de Serveis.
La documentació esmentada te com a objectiu la instal·lació d’una planta per la
valorització de residus no perillosos a l’àmbit de Can Corbera del barri de Les
Fonts, l’activitat consisteix en una planta de separació, triatge de residus no
perillosos i condicionament d’algunes fraccions.
La modificació del planejament general en tràmit qualifica de serveis tècnics (St)
la part dels terrenys que en l’actualitat reben la qualificació de sòl d’interès
agrícola (clau 8) i que la modificació puntual del planejament aprovada
provisionalment en data 27-03-08 qualificava com a agrícola amb l’admissió d’ús
de reciclatge i valorització de residus no perillosos (clau 8*).
Comparant el planejament vigent amb la proposta del text refós de la modificació
puntual del PGO, les superfícies que formaran l’àmbit son:

TIPUS DE SOL

Sol urbanitzable

Qualificació

Naus aïllades

Clau

5

Total
Sistemes

Superfície

Superfície

planejament

text refós

vigent (m2)

(m2)

0

0

0

0

Sistema viari

V

1.171,00

1.774,33

Sistema d'Espais

P

223,48

709,86

lliures: Places i
passeigs urbans
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Total
Sol no
urbanitzable

Zona
agrícola

d’interès

8

1.394,48

2.484,19

18.311,49

5.548,65

0

0

Zona
d’interès
ecològic Protecció 10B
de Ribera
Serveis Tècnics

S

11.673,13

Total

18.311,49

17.221,78

TOTAL

19.705,97

19.705,97

Amb l’ordenació proposada es pretén ampliar considerablement la zona de
protecció de ribera ja existent, amb l’aportació i adequació d’una franja important
de terreny de la banda oest, que queda qualificada com a zona d’interès agrícola
(8), per tal de respectar el sistema hídric determinat per l’ACA.
El projecte tècnic preveurà la revegetació amb plantes autòctones de totes les
zones que ho requereixin per evitar erosions i no afavorir avingudes, sobre tot en
aquesta franja de protecció de ribera, el projecte preveu també, per emmascarar
l’activitat d’observadors externs, plantar vegetació de ribera en aquesta franja de
protecció que limita amb la Riera de Rubí.
Les normes urbanístiques del text refós de la modificació puntual del PGO fixen
les separacions mínimes obligatòries que definiran el gàlib i que el Pla Especial
haurà de complir:
8 m. al límit amb la Riera de Rubí
3 m. al límit amb el terme municipal e Rubí
3 m. al límit amb les parcel·les d’ús industrial
3 m. al límit amb el carrer
L’alçada màxima de les dues plantes serà de 7 m.
D’acord amb les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme s’haurà de
mantenir la distància de 3 m. al llindars tenint en compte que aquest paràmetre
s’ha d’aplicar també als estocatges de contenidors petits i grans.
El document del Pla Especial incorpora el plànol de proposta d’ordenació on es
fixen aquests paràmetres.
L’ocupació màxima no superarà el 10 % i l’edificabilitat serà d’acord amb la
proposta de 0,10 m2 sostre/m2 sol, amb una alçada màxima de dues plantes (7
metres), que pot variar en aquelles instal·lacions especials els requeriments
tècnics de les quals exigeixin una alçada superior o en el cas de la col·locació de
plaques tèrmiques o fotovoltaiques.
D’acord amb l’ informe de la direcció General de Carreteres de data 31-03-11, el
Pla Especial ha de tenir en compte l’ increment de la mobilitat afegida pels nous
usos i haurà d’adequar en conseqüència l’accés a l’actual àmbit.
En el punt 7.7 del document del Pla Especial es considera que l’accés actual a
traves del Polígon Industrial de can Corbera, amb un vial pavimentat des de la
carretera BP-1503 i amb una rotonda amb un radi de gir idoni pel transit de
vehicles pesats, és adequat.
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En el punt 13 del document del Pla Especial es justifica l’increment de la
mobilitat afegida pels nous usos, arribant a la conclusió de que l’incremnt de
vehicles diaris pels nous usos no comporta cap necessitat d’ampliar o replantejar
l’accés en el vial del polígon ni en la rotonda.
D’acord amb el requeriment de la Comissió d’urbanisme de data 12 d’abril de
2011 i l’informe de la Direcció General de Carreters de data 31 de març de 200,
la concreció de l’accés a l`’àmbit del Pla Especial requerirà l’informe favorable
vinculant del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona.
.
Les obres d’urbanització i construcció necessàries per a dur a la pràctica les
determinacions del Pla Especial, en quan a la construcció de la Planta de
valorització de residus no perillosos, seran objecte del corresponent projecte
constructiu i d’urbanització, que haurà d’incloure la construcció dels accessos a
l’inerior de l’activitat i les obres d’urbanització i cessions de sol públic
necessàries, per adequar-se o complementar les executades en el polígon
industrial, en funció del informe vinculant del Servei Territorial de Carreteres de
Barcelona.
11.

Considerant l’informe jurídic relatiu al projecte de Pla especial del sector Can
Corbera per a la instal·lació d’una planta de valorització de residus no perillosos de
data 12 de setembre de 2011.

12.

Considerant l’informe de la secretària General sobre l’aprovació inicial del Pla
Especial del sector de Can Corbera, per a la instal·lació d’una planta de valorització
de residus no perillosos, de data 12 de gener de 2012.

FONAMENTS DE DRET
-

Decret Legislatiu 1/2010, de 5 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.

-

Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Quirze del Vallès, aprovat definitivament
el 22 de març de 2000.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar inicialment el Pla Especial del sector de Can Corbera per a la
instal·lació d’una planta de valorització de residus no perillosos.
Segon .- Sotmetre la modificació puntal del Pla Especial del Sector de Can Corbera per
a la instal·lació d’una planta de valorització de residus no perillosos a informació pública
pel termini d’un mes mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris
de més divulgació del municipi, al tauler d’anuncis de la Corporació així com a la web
municipal www.santquirzevalles.cat a fi que qualsevol persona que ho desitgi pugui
examinar-lo i formular les al·legacions que consideri oportunes.
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Tercer .- Sol·licitar l’informe als organismes que segons els serveis tècnics municipals
puguin estar afectats per raó de llurs competències sectorials, d’acord amb l’article 85.5
del D. Leg. 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.
Quart .-

Notificar el present acord als interessats.

11. Pla especial per la nova ordenació de la zona de rentat de cotxes a l'estació de
serveis situada a la ronda Arraona cantonada amb el carrer Clementina Arderiu
ANTECEDENTS DE FET
1. En febrer de 1999 es va aprovar definitivament l’Estudi de Detall de l’estació de
Serveis situada a la Ronda Arraona d’aquest municipi, sobre la parcel·la de propietat
municipal per adjudicació lliure de càrregues i gravàmens, en compliment de les
cessions obligatòries a l’administració a realitzar per la Junta de Compensació del pla
Parcial de Mas Duran – Can Feu. Els terrenys formaven part de la finca número 63 de
l’inventari de bens, parcel·la número 47 del text refós del projecte de compensació del
Pla Parcial Mas Duran – Can Feu.
2. Posteriorment el Pla General d’Ordenació Urbana va qualificar la parcel·la, en les
determinacions del sector Mas Duran, com a Sistema Viari amb qualificació (Vs)
Serveis viaris, on es permet la instal·lació d’estacions de serveis en sòls de titularitat
pública, d’acord amb l’article 85 de les Normes urbanístiques del PGO aprovat
definitivament per resolució de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona del dia 22 de
març de 2000 i publicada al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 11 de
maig de 2000.
3. En data 30 de novembre de 2011 mitjançant escrit amb registre d’entrada 2011017545
el senyor dades protegides en representació de Repsol Comercial de productos
petrolíferos, SA amb NIF A80298839 ha presentat documentació relativa a la
modificació de l’Estudi de Detall aprovat inicialment, mitjançant la presentació tres
còpies del Pla Especial per la nova ordenació de la zona de rentat de cotxes a l’estació
de serveis situada a la ronda Arraona cantonada amb el carrer Clementina Arderiu,
d’aquest municipi.
4. Considerant l’informe de l’arquitecte municipal de data 13 de desembre de 2011, del
qual es desprèn:
“La
documentació
ha
estat
redactada
per
l’empresa
DOYMO,
Desarrollo Organización Movilidad, i signat per l’enginyer industrial dades
protegides, i el promou la societat mercantil Repsol Comercial de
Productos Petroífers, adjudicataris de la concessió mitjançant concurs de l’ús
del sòl per la implantació de l’Estació de Serveis en terrenys municipals.
La documentació esmentada té com a objectiu modificar l’ordenació de la zona
de rentat de cotxes dins de la parcel·la de l’Estació de Serveis, allunyant-la de la
zona residencial, es proposa modificar l’ordenació dins de la parcel·la de
l’Estació de Serveis de forma que part de l’ocupació de zones de rentat actual
passin a ser espai lliure per la circulació de vehicles, proposant una nova
ordenació de zones de rentat a l’altre costat de l’edifici auxiliar, de manera que
les instal·lacions de box de rentat quedin allunyades de la zona residencial més
propera.
La documentació aportada s’ajusta al que determinen els articles 67 i 68 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme i l’exigia per l’article 69.1 d’aquest text refós.
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D’acord amb l’article 5 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril d’avaluació ambiental de
plans i programes, el pla especial no estaria sotmès a avaluació ambiental, ja
que el planejament derivat en tràmit no constitueix una modificació substancial
de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia dels plans i
dels programes, i no es produeixen diferències apreciables en les
característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient.
El Pla Especial no altera cap precepte mediambiental respecte de l’actual
situació, ja que solament es tracta d’una nova regulació de l’ordenació dins de la
parcel·la. Aquesta nova situació no comporta alteracions paisatgístiques ni
d’impacte en el territori diferents a les que es produirien aplicant l’actual
regulació.
La proposta del Pla Especial per modificar l’ordenació interior de la parcel·la
tampoc comporta un augment de mobilitat obligada, donat que es destina als
mateixos usuaris d’aquest servei, i es resolen el nombre de places d’aparcament
necessàries.
D’acord amb l’article 68.4 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme el Pla Especial
es compatible amb el planejament urbanístic general, i no se’n requereix la
modificació prèvia.
D’acord amb l’article 67.2 del Text Refós de la llei d’Urbanisme l’aprovació dels
plans especials urbanístics habilita a l’administració competent per executar les
obres i les instal·lacions corresponents, sense perjudici d ‘exigibilitat de les
llicències i autoritzacions administratives que siguin preceptives i sens perjudici
del que estableix la legislació sectorial. En aquest cas caldrà tramitar la llicència
d’obres per a la construcció de la nova zona de rentat i la corresponent llicència
ambiental (Annex II) que caldrà tramitar d’acord amb el marc normatiu integrat
per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, i la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Atès tot l’anteriorment exposat, entenc que es pot iniciar el procediment
administratiu per l’aprovació del Pla Especial, garantint la participació ciutadana
mitjançant la informació pública d’un mes, una vegada aprovada inicialment la
Proposta per la Junta de Govern Local, sol·licitant també si és necessari els
informes als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, i
incorporant-se qualsevol observació o modificació adient derivada de la
informació pública. “
5. Considerant l’informe jurídic de la TAG de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge
de data15 de desembre de 2011,
6. Vist l’informe jurídic emès per la secretària de la corporació en data 12 de gener de
2012.
FONAMENTS DE DRET
La iniciativa de la tramitació és de l’empresa REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTES
PETROLÍFERS, S.A., de conformitat amb l’ article 101 del Text Refós de la Llei
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d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 d’agost, que faculta la iniciativa
privada, i contenir la documentació determinada a l’article 102 del TRLUC.
L’objecte del Pla especial que es proposa és modificar l’ordenació de la zona de rentat
de cotxes dins de la parcel·la de l’estació de serveis que explota com a concessionari
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTES PETROLÍFERS, S.A., allunyant-la de la zona
residencial de manera que eviti la producció de sorolls i molèsties als veïns.
La documentació aportada és la exigida pels articles 67 i 68 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
No és necessari sotmetre el projecte de Pla especial a cap avaluació ambiental, de
conformitat amb l’article 5 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes, no modificant cap element mediambiental, atès que es tracta de la nova
regulació de l’ordenació dins de la parcel·la.
No afecta tampoc a la mobilitat, que continua essent la mateixa, i el Pla especial és
conforme al Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Quirze del Vallès.
De conformitat a l’article 67.2 del TRLUC, és exigible una vegada aprovat el Pla especial,
les llicències i autoritzacions administratives que siguin preceptives i sens perjudici de la
legislació sectorial, per tant, s’haurà de sol·licitar la preceptiva llicència d’obres per la
nova instal·lació de les màquines de rentat, així com la llicència, autorització, o
comunicació que sigui adient segons la Llei de Prevenció i Control Ambiental de les
activitats, per poder desenvolupar l’activitat la màquina de rentat no compresa a la
llicència ambiental inicial.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar inicialment el Pla Especial per la nova ordenació de la zona de rentat
de cotxes a l'estació de serveis situada a la ronda Arraona cantonada amb el carrer
Clementina Arderiu, d’aquest municipi.
Segon .- Sotmetre el Pla Especial a informació pública pel termini d’un mes mitjançant
anunci al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació del municipi,
al tauler d’anuncis de la Corporació així com a la web municipal www.santquirzevalles.cat
a fi que qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-lo i formular les al·legacions que
consideri oportunes.
Tercer .- Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, en compliment de
l’article 85.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme, informe als organismes afectats per raó
de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes.
Quart .-

Notificar el present acord a REPSOL Comercial de productes petrolífers.

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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