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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. Aprovació actes
S’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió ordinària de 20 de
desembre de 2011, sessió ordinària de 22 de maig de 2012, sessió extraordinària i urgent
de 30 de maig de 2012, sessió ordinària de 5 de juny de 2012 i sessió extraordinària i
urgent de 12 de juny de 2012.
2. Conveni Col·laboració Promoció Econòmica Sabadell, Vapor LLonch, pel
projecte cluster d'alimentació i indústria auxiliar de la Conca del Ripoll
ANTECEDENTS DE FET
1. L’any 2007 es va subscriure un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell
per a l’execució del Projecte Pla d’Innovació de la Conca del Ripoll, el qual va
permetre lligar elements comuns entre poblacions amb suficient massa crítica
d’empreses del sector alimentació i indústria auxiliar, per dissenyar una estratègia amb
l’objectiu d’incrementar la competitivitat del territori en aquest sector
FONAMENTS DE DRET
- Llei 30/192 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el conveni de col·laboració 2012 amb Promoció Econòmica de
Sabadell SL (Vapor LLonch) per a l’execució del projecte Clúster d’alimentació i indústria
auxiliar de la Conca del Ripoll, següent:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL,
SL I L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS PER A L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE Dinamització del clúster d’alimentació i indústria auxiliar de la conca
del Ripoll
Sabadell, 30 de gener de 2012-06-01
REUNITS
D’una part, el Sr. dades protegides, que actua en qualitat de Gerent de l’empresa
municipal Promoció Econòmica de Sabadell, SL, amb NIF B63394043, amb domicili
a dades protegides.
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D’altra part, el Sr. Jordi Vidal Pérez, que actua en qualitat de tinent d’alcalde de l’Àrea
d’Economia i Serveis Interns de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb NIF
P0823800H, amb domicili a la Plaça de la Vila, 6 de Sant Quirze del Vallès.
Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per acordar
voluntàriament el present conveni i,
MANIFESTEN,
I.- Que l’Ajuntament de Sabadell a través de Promoció Econòmica de Sabadell, SL
juntament amb els ajuntaments de Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Polinyà, Sant
Quirze del Vallès i Santa Perpètua de la Mogoda porten a terme l’execució d’un conjunt
d’accions de dinamització del clúster de packaging i maquinària d’alimentació.
Concretament durant l’any 2012 està previst el desenvolupament dels projectes següents:
-

Integracions dels mòduls de les línies de packaging de les empreses del
clúster als mercats internacionals.
Millora de processos industrials i de fabricació per empreses fabricants de
maquinària de packaging i alimentació.
Formació intensiva als EEUU per a clúster managers.

Per tal de garantir la bona execució dels projectes es contractaran diversos serveis
externs especialitzats en diferents àmbits que són objecte dels projectes i amb
experiència en les actuacions de dinamització que es proposen.
Després de que els municipis hagin executat de forma conjunta i prèviament durant l’any
2007 i 2008 un pla d’innovació del territori, i s’hagi presentat i desenvolupat en part el pla
d’acció durant els anys 2009, 2010 i 2011 es conclou la conveniència de seguir impulsant
i empenyent accions específiques relatives a la vinculació i cooperació en projectes
conjunts entre agents i empreses del clúster que permetin adquirir una dinàmica més
consolidada. Aquesta dinàmica respon a una estratègia que cerca incrementar la
competitivitat d’aquest territori, per la qual cosa es compta amb el suport d’ACC1Ó –
Generalitat de Catalunya, l’agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana.
II.- Que és d’interès comú per a les cuitats de Barberà del Vallès, Castellar del Vallès,
Polinyà, Sabadell, Sant Quirze del Vallès i Santa Perpètua de la Mogoda impulsar i donar
suport a les iniciatives per a la millora dels respectius teixits empresarials, per la qual
cosa aquests projectes es consideren una eina fonamental.
III.- Aquestes ciutats comparteixen la voluntat d’endegar accions que aportin elements de
millora i competitivitat a les empreses, mitjançant la seva aposta per la cooperació
interterritorial, com a factor que ha d’aportar eficiència en els resultats d’aquests projectes
i en aquest marc d’actuació.
Per tot això, les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a obligar les
respectives entitats que representen, i acorden voluntàriament formalitzar aquest conveni,
que es regirà per les següents:
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CLÀUSULES
Primera.- És objecte d’aquest conveni establir un acord de col·laboració entre Promoció
Econòmica de Sabadell, SL i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per el treball conjunt
en l’elaboració i execució dels projectes Integracions de mòduls de les línies de
packaging de les empreses del clúster als mercats internacionals, Millora de processos
industrials i de fabricació per empreses fabricants de maquinària de packaging i
alimentació i Formació intensiva als EEUU per a clúster managers, així com d’altres
accions de dinamització del clúster de packaging i maquinària d’alimentació, que permeti
millorar la competitivitat de l’esmentat clúster.
Segona.- L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i Promoció Econòmica de Sabadell, SL
es comprometen a participar en totes aquelles tasques necessàries per a l’adequació dels
projectes als objectius públics comuns, assumint-les des de l’inici dels projectes fins al
lliurament dels resultats finals.
Tercera.- Es determina com a objectiu i/o finalitat d’aquests projectes el donar suport i
participar activament a les iniciatives per a la millora dels respectius teixits empresarials,
tot i afavorint la innovació, el canvi estratègic i la cooperació empresarial i interterritorial.
Quarta.- Promoció Econòmica de Sabadell, SL, mitjançant els serveis del departament
de Promoció Econòmica i Comerç, es farà càrrec del següent:
a) Reunions de coordinació i seguiment de la marxa dels projectes.
b) Gestions de coordinació tècnica i econòmica.
c) Contractació i interlocució amb les empreses de serveis contractades.
Cinquena.- L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès assumeix envers l’execució dels
projectes el següent compromís:
-

Reunions de coordinació i seguiment de la marxa dels projectes.

Sisena.- Ambdues entitats designaran 2 responsables tècnics per tal de supervisar el
desenvolupament dels treballs, i d’assegurar el resultat final dels projectes.
Setena.- L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès assumeix fer-se càrrec de 600,00€ del
cost dels projectes que assumeix plenament Promoció Econòmica de Sabadell, SL.
Aquesta aportació econòmica de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es farà efectiva
mitjançant transferència a l’Ajuntament de Sabadell el mes d’abril de 2012. Aquesta quota
cobrirà el co-finançament dels tres projectes subvencionats per ACC1Ó-Generalitat de
Catalunya .
Vuitena.- Aquest conveni tindrà una vigència fins el 31 de desembre d’enguany i és
prorrogable per acord exprés d’ambdues parts.
Novena.- Sense prejudici de la resolució de mutu acord entre les parts, aquest conveni
quedarà sense efecte en cas d’incompliment per part de qualsevol de les parts, de les
obligacions contingudes en el mateix.
I perquè així consti, i en prova de conformitat, les parts signen el present conveni, per
duplicat i a un sol efecte, en el lloc que figura a l’encapçalament.
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Per Promoció Econòmica de Sabadell, SL
Gerent,

dades protegides

Per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Economia i
Serveis Interns,

Jordi Vidal Pérez”

Segon.- Aprovar l’autorització disposició i obligació de pagament de 600Euros a favor de
Promoció Econòmica de Sabadell SL, com aportació al projecte per part de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès.

3. Llicència d'obra major, exp. núm. OMA2012/1, per a la reforma interior d'una
nau industrial per adequar-la com a restaurant musical
Aquest punt es retira de l’ordre del dia d’aquesta sessió.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 15 de febrer de 2012, la senyora dades protegides, en representació de 2005
PATRIMONIAL FENUA A J, SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012001999) per a la reforma interior d'una nau
industrial per adequar-la com a restaurant musical, emplaçada al C dades
protegides, núm.dades protegides , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 06/05/2012 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades següents:
a) La qualificació urbanística és Naus aïllades, industrials antigues (clau 5a-10),
segons el vigent Pla General d’Ordenació, 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. 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, al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’11 de gener de 2006.
b) El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte d’execució
s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.
c) S’ha presentat la justificació tècnica necessària per incorporar l’energia solar
tèrmica a l’edifici seguint el criteri de l’ordenança reguladora municipal. D’acord
amb el punt 8 de l’annex tècnic, les instal·lacions d’energia solar incorporades al
projecte i regulades per aquesta ordenança no han d’alterar la perspectiva del
paisatge instal·lant els panells seguint sempre les pendents de la coberta amb la
mateixa inclinació del 30 %, en el cas de coberta inclinada. En cap cas els
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panells han de ser perceptibles en el pla de façana, les plaques per tant s’hauran
d’instal·lar integrades en la pendent de la coberta i l’equip acumulador s’haurà
d’incorporar a l’ interior de l’edifici i no podrà quedar vist a la coberta.
Obligatòriament amb el certificat de final d’obra, s’haurà d’emetre un certificat
signat per un tècnic instal·lador competent, que justifiqui el compliment de la
normativa tècnica d’aplicació (RITE, ITE10.1 i ITE 10.2). Si s’escau s’haurà de
presentar també el full d’acceptació d’encàrrec el tècnic responsable del projecte
de la instal·lació en cas de que sigui diferent del que signa el projecte
d’instal·lació.
d) L’activitat de Restaurant-Musical, d’acord amb la Llei 20/2009 del 4 de desembre
de prevenció i control ambiental de les activitats, la classifica com Annex IV:
“Activitats que, en el supòsit de no subjecció al règim de llicència establert per la
normativa administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, resten
subjectes al règim de llicència ambiental pel títol III d’aquesta llei”. En el punt 5 del
projecte presentat es classifica l’activitat segons l’annex IV de la llei 20/2009.
El Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives, en el seu article 124 del capítol sisè, inclou en els
seus apartats c) i d) els establiments oberts al públic destinats a espectacles
públics i activitats recreatives musicals i els establiments oberts al públic
d’activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150 persones,
sempre que no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire
lliure, com a supòsits en que és procedent la comunicació prèvia. Caldrà informe
de l’enginyer municipal en l’expedient de comunicació de l’activitat.
e) S’ha presentat el projecte ambiental corresponent a la comunicació de l’activitat
de restaurant (exp. 33/12), on es justifica que no s’utilitzarà cap terrassa com a
espai complementari a l’aire lliure. S’ha presentat en el projecte ambiental, com
annex I de forma separada , el projecte tècnic acreditatiu del compliment de la
normativa vigent en matèria de prevenció i extinció d’incendis. Cal informe de
l’enginyer municipal en relació al projecte ambiental presentat. Un cop acabades
les obres, el titular haurà de presentar tota la documentació de l’activitat i
comunicar la seva obertura aportant tots els certificats finals subjectes a
reglamentació especifica:
-

-

Certificat emès pel tècnic director conforme la instal·lació s’ha finalitzat i
aquesta coincideix amb la descrita al projecte aportat.
Contracte de lloguer dels elements de protecció i extinció d’incendis.
Butlletí i carpeta segellada per l ’EIC corresponent de la instal·lació
elèctrica.
Certificat de posta en marxa de totes aquelles instal·lacions amb
reglamentació especifica.
Informe favorable del Departament de Sanitat i Seguritat Social de la
Generalitat. (normes d’higiene relatives als productes alimentaris, normes
d’higiene per a l’elaboració distribució i comerç de menjars preparats,
normes relatives als manipuladors d’aliments, criteris sanitaris de la
qualitat de l’aigua)
El pla general estableix un paràmetre específic d’una plaça d’aparcament
per a cada 10 persones, per a edificis destinats a restauració (art. 297.6).
Es preveu d’ubicació de 6 places d’aparcament de mides 2,40x4,50 m dins
del pati posterior de la nau. Tenint en compte que la parcel·la no té espai
suficient per la previsió de les places d’aparcaments restants, caldrà
sol·licitar a la Policia Local, abans de l’ inici de l’activitat,
l’autorització necessària per preveure aparcaments al carrer dades
protegides i dades protegides.
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La comunicació s’haurà de formalitzar un cop acabades les obres i instal·lacions
necessàries. L’activitat no podrà iniciar-se mentre l’interessat no comuniqui a
l’ajuntament la finalització de la instal·lació mitjançant la certificació del tècnic
encarregat de l’execució del projecte, i no es disposi del preceptiu control inicial
que verificarà l’acompliment de les dades aportades, dels condicionants tècnics i
de la normativa aplicable. La comunicació prèvia del inici de l’activitat haurà d’anar
acompanyada de la documentació següent:

f)

-

Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els
requisits establerts per la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de
les activitats i el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

-

Declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances.

El projecte justifica les prestacions definides en el Document bàsic Seguret en
cas d’Incendi del codi Tècnic (CTE DB SI), i les del Decret 241/1994 de
Condicions urbanístiques i de protecció contra incendis.
L’ activitat no es troba inclosa en l’annex I, supòsits sotmesos al control preventiu
de l’Admnistració de la Generalitat, de la llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i per tant no es
necessari la tramitació del projecte a la Regió d’Emergències Metropolitana Nord,
per tal de que bombers verifiqui l’acompliment de la normativa vigent en matèria
de prevenció i extinció d’incendis, tal i com s’especifica en el projecte d’obres i en
el projecte ambiental presentat al tractar-se d’un Establiment d’activitat recreativa
o de publica concurrència de menys de 500 m2 de superfície construïa i aforament
inferior a 500 persones. Caldrà informe favorable de l’enginyer municipal en el
corresponent expedient de comunicació de l’activitat (exp. 33/12).

g) 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 1.720 euros, a
retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals. Si la parcel·la no disposa
de connexió optima a la xarxa general de clavegueram, la nova connexió s’haurà
d’incloure en la documentació de l ’as-built de l’obra i haurà de complir les
següents condicions: 1. Sempre que sigui possible la connexió serà a la part mes
baixa de la xarxa de clavegueram i mai el tub secundari s’introduirà en el principal.
2. A la memòria es farà constar el material de la connexió, definint el diàmetre de
la connexió, les capes de compactació (el reblert de a rasa s’executarà amb
material granular de tot-u-natural compactat al 98 % del PM), el tall de l’asfalt
s’executarà amb disc i es reposarà el paviment de la calçada en un franja de 1 m.
a banda i banda del tub i de l’amplada de tot el carrer en el tram afectat. 3.
Durant l’execució de les obres de connexió del clavegueram caldrà garantir la
circulació rodada i de vianants, caldrà disposar de les corresponents proteccions i
senyalitzacions, segons el previst per l’estudi de seguretat i el pla de seguretat
aprovat, i d’acord amb la policia local.
h) 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
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residus de la construcció, s’ha establert una fiança municipal que s’ha de dipositar
quan s’obté la llicència d’obres de 173,47 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.
i)

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.

j)

Les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia,
enllumenat, electricitat, que afecten a la façana del tram de vorera on està situada
la parcel·la hauran de quedar soterrades. No es permetrà cap xarxa aèria, totes
les canalitzacions aèries que passin per davant de la façana hauran d’anar
soterrades d’acord amb els projectes tècnics de les respectives companyies. En el
cas de telefònica s’haurà de sol·licitar l’estudi tècnic previ de canalització i
soterrament de les línies a l’adreça ingenieriaeste@telefonica.es. Quan l’espai de
la vorera no permeti la ubicació de les arquetes d’entrada que fixa la companyia
per obtenir la unió entre les xarxes d’alimentació dels serveis de
telecomunicacions dels diferents operadors i la infraestructura comú de
telecomunicacions de l’immoble, es realitzarà la conversió d’aèria a soterrada a
l’inici i final de façana i s’habilitarà un punt general d’entrada en funció de la
ubicació del RITI en el projecte.
S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per les connexions
amb les respectives companyies i d’acord amb l’enginyer municipal. En cas
d’impossibilitat del soterrament s’haurà de justificar tècnicament d’acord amb
l’enginyer municipal la solució adoptada per cada servei.

k) El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
3. Considerant l’informe jurídic de data 07/06/2012.
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, modificat
mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, 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, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, 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.
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- 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, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, l’article 3 del
Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, proposa a Junta
de Govern Local que, actuant per delegació de l’alcaldessa, de conformitat amb el
cartipàs vigent, adopti l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2012/000011 a 2005 PATRIMONIAL
FENUA A J, SL per a la reforma interior d'una nau industrial per adequar-la com
a restaurant musical emplaçada al 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.
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

201231121 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

5.900,80 €

201231122 / 0

LIQUIDACIONS VARIES

1.770,24 €

Setè .-

Notificar el present acord als interessats.
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4. Llicència d'obra major, exp. Núm. OMA2012/27 per a la reforma i ampliació
d'edifici plurifamiliar entre mitgeres
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 16 de maig de 2012, el senyor dades protegides en representació del
senyor dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
llicència urbanística ( N.RGE. 2012006745) per a la reforma i ampliació d'edifici
plurifamiliar entre mitgeres, emplaçat a dades protegides, núm. dades protegides ,
d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 11/06/2012 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades següents:
a) La vivenda plurifamiliar que es reforma i amplia, te una part construïda en volum
disconforme situada fora de la profunditat edificable màxima de 16,00 m. en planta
baixa, i 12,00 en plata primera i segona que fixa el PGO, d’acord amb les següents
edificabilitats:
Plata baixa:
Planta primera:
Plata golfes:

24,14 m2 edificats en volum disconforme
41,55 m2 edificats en volum disconforme
36,78 m2 edificats en volum disconforme

L’ampliació proposada no esgota l’edificabilitat i l’ocupació total permesa pel
planejament, per tant la llicencia s’atorgarà fent constar aquests volums
disconformes tenint en compte que, si en un futur es pretengués esgotar
l’edificabilitat total de la parcel·la de planta baixa, primera i segona, amb una alçada
reguladora de 10,20 m. s’haurien d’enderrocar aquests volums.
En els plànols de projecte es determinen gràficament les parts de l’edificació que
estan en volum disconforme i fora de la profunditat edificable màxima. Això no
impedirà la continuació del tràmit de la llicència d’obres, la llicencia s’atorgarà fent
constar aquests volums disconformes i es condicionarà a que si es vol esgotar la
edificabilitat total de la parcel·la de p.baixa, primera i sotacoberta, s’hauran
d’enderrocar aquests volums.
b) 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 160,60 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.
c) Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de
vorera dels carrers passeig dades protegides, en el tram on està situada la
parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 595,00 €. 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,
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obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i
complir les altres disposicions de policia aplicables.
d) Cal presentar el projecte en suport informàtic.
e) El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.

3. Considerant l’informe jurídic de data 12/06/2012.
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, modificat
mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, 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, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, 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, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, 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 OMA2012/000027 a dades protegides per
a la reforma i ampliació d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, emplaçat a 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.
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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

201231115 / 0

Concessió de Plaques i patents

201231116 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

613,57 €

201231117 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Setè .-

12,18 €

Notificar el present acord als interessats.

5. Llicència d'obra major. Exp. núm. OMA2012/29. 2a pròrroga per l'ampliació d'un
habitatge unifamiliar
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 28 de maig de 2012, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès pròrroga de la llicència urbanística ( N.RGE. 2012007272)
per a l’ ampliació d'habitatge unifamiliar, emplaçat a dades protegides, núm. dades
protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 12/06/2012 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, del
qual es desprèn:
a) La qualificació urbanística és cases aïllades, parcel·les mitjanes (clau 3b-2),
segons el text refós de la revisió 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. 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, al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’11 de gener de 2006.
b) La Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 3 de novembre de 2008 va
concedir llicència d’obres majors (Exp. 177/08) per la reforma i ampliació de
l’habitatge unifamiliar aïllat al carrer dades protegides. La Junta de Govern Local
que va tenir lloc el dia 22 de novembre de 2010 va concedir una primera
prorroga d’aquesta llicencia (Exp. 38/10).
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c) D’acord amb l’article 189.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de al Llei d’Urbanisme, les persones titulars d’una llicencia
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 que es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans
d’exhaurir-se els terminis establerts. D’acord amb aquest articulat no es possible
concedir una segona prorroga de la llicencia i per tant un cop transcorregut el
termini de la 1a pròrroga s’hauria de caducar la llicència.
d) D’acord amb la Disposició Transitòria Primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer,
de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, les persones titulars de
llicencies d’obres que hagin caducat a partir de l’1 de gener de 2008, i que hagin
incorregut en les circumstancies especificades en l’apartat 1 de la disposició
transitòria, com és el cas de la llicencia, poden sol·licitar-ne la rehabilitació i la
prorroga, que es concedirà fins el termini màxim del 31 de desembre de 2014.
e) S’ha presentat per part del tècnic redactor del projecte la certificació de l’obra
executada i la que resta per fer fins el final de l’obra. Obra executada en un70 % i
pendent d’executar en un 30 %, corresponent a 31.953,81 €. del pressupost
d’execució material aprovat.
3. Considerant l’informe jurídic de data 12/06/2012.
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 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat mitjançant
llei 3/2012, del 22 de febrer.
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, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, 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.
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Atès la Disposició Transitòria Primera de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, que modifica el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, estableix que “les persones titulars de
llicències d’obres en vigor, atorgades de conformitat amb la tècnica en matèria
d’edificació i d’habitatge anterior a la normativa aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta
llei, poden sol·licitar la pròrroga de la vigència en les circumstàncies següents:
a) Si, desprès d’haver iniciat l’execució de les obres autoritzades, no poden finalitzars’hi en els terminis fixats per causa de la conjuntura actual de crisi econòmica en
el sector de la construcció.
b) Si s’ha iniciat l’estructura de l’edifici i l’adaptació de les obres executades a les
exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge
aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei resulta inviable econòmicament.
c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament urbanístic
vigent en el moment de sol·licitar la pròrroga en tots els aspectes no relacionats
amb les exigències especificades per la lletra b.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la pròrroga de la llicència d’obres majors OMA2012/000029 a
dades protegides per a l’ampliació d'habitatge unifamiliar emplaçat al 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 i pel termini únic i màxim
de data 31 de desembre de 2014.
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 .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

201231118 / 0

Concessió de Plaques i patents

201231119 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Quart .-

Import
12,18 €
543,21 €

Notificar el present acord als interessats.

6. Adjudicació del contracte per al subministrament de gas i d'energia elèctrica
per als edificis i equipaments municipals i per a l'enllumenat públic de Sant
Quirze del Vallès

ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de maig de 2012, va aprovar l’expedient
de contractació, de tramitació urgent, i l’inici del procediment obert per a l’adjudicació del
contracte administratiu del subministrament de gas i d’energia elèctrica per als edificis
municipals i per a l’enllumenat públic,
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La mesa de licitació en sessió de data 7 de juny de 2012, va elevar proposta
d’adjudicació a favor del licitador, ENDESA ENERGIA, SAU,
Amb data 12 de juny de 2012, el licitador va lliurar, en resposta al requeriment previ a
l’adjudicació, els certificats on consta que es troba al corrent de les obligacions tributàries
amb la Hisenda Pública Estatal, amb l’Agència Tributària de Catalunya i amb la
Tresoreria de la Seguretat Social,
Atès que el contracte és de subministraments de béns consumibles, el lliurament i
recepció dels quals, s’efectua abans del pagament del preu, l’adjudicatari està exempt de
l’obligació de constituir garantia definitiva, en aplicació de l’art. 95.1 del TRLCSP,

FONAMENTS DE DRET
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions públiques, en tot allò que no contradiguin el Text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.
DISPOSICIÓ
S’adopta el següent acord:
Primer. Adjudicar el contracte per al subministrament de gas i d’energia elèctrica per als
edificis municipals i per a l’enllumenat públic, a la raó social ENDESA ENERGIA, SA, amb
CIF: A81948077, d’acord amb la proposta presentada i en els termes i requisits previstos
al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques aprovats
per l’Ajuntament, i, per un import, per a cadascun dels lots, de:
LOT 1. Energia elèctrica.
Import anual: 613.109,06€, dels quals 519.583,95€ corresponen al preu del contracte i
93.525,11€ a l’impost sobre el valor afegit (18%)
LOT 2. Gas.
Import anual: 171.189,70€, dels quals 145.076,02€ corresponen al preu del contracte i
26.113,68€, a l’impost sobre el valor afegit (18%)
Segon. Requerir l’adjudicatari per tal que, en els termes i terminis que estableix l’article
156.3 del TRLCSP, procedeixi a atorgar la formalització del contracte en document públic
administratiu autoritzat per la fe pública del secretari municipal.
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Tercer. Aprovar els documents comptables inherents a aquesta contractació.
Quart. Notificar aquesta resolució als interessats.

7. Pla d'autoprotecció sala de congressos dels Testimonis Cristians de Jehovà.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 4 de juny de 2012, va ser lliurat pels Testigos Cristianos de Jehová, amb NIF:
R2800029G el Pla d’Autoprotecció de la seva sala de congressos, situada al cr.
Moianès, 11, a través de la plataforma HERMES, amb núm. de registre
9017E/25453/2012.
2. Les deficiències detectades en l’anterior lliurament, d’acord amb l’informe de l’enginyer
municipal de data 27 de gener de 2012 han estat subsanades i així consta en nou
informe del dia 5 de juny de 2012, de forma que quedarà integrat en el sistema de
protecció civil.
FONAMENTS DE DRET
-

Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes
mesures.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Declarar homologable el PAU presentat pels Testigos Cristianos de Jehová,
de la sala de congressos situada al carrer Moianès, 11, de Sant Quirze del Vallès.
Segon .-

Notificar el present acord a l’entitat interessada.

8. Aprovació expedient i inici de licitació per a l'adjudicació de l'ús, la gestió i la
dinamització del bar del local social de la Plaça del Molí
ANTECEDENTS
Instruït expedient per a l’adjudicació del contracte administratiu especial per a l’ús, gestió,
explotació i dinamització del servei de bar i del local social de la Plaça del Molí,
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb l’informe preceptiu de Secretaria, amb l’informe d’Intervenció, el que es
disposa al plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes d’obres,
serveis i subministraments, a d’altres contractes administratius i als privats de la
Corporació, publicats al BOP núm. 172 de data 19 de juliol de 2002, sempre que no
contradiguin l’actual legislació en matèria de contractes, amb el Reial Decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la LCSP, el
Reglament general de la LCAP, en tot allò que aquestes normes reglamentàries no
contravinguin les previsions de rang legal vigents, amb la Llei reguladora de les bases de
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règim local i, en desenvolupament d’aquesta, amb la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació del
contracte especial per a l’ús, gestió, explotació i dinamització del servei de bar i del local
social ubicat a la Plaça de Molí, contractació que es regeix per les condicions definides al
plec de clàusules administratives particulars que forma part de l’expedient i s’aprova en
aquest acte.
Segon. Aprovar l’inici de la licitació de l’esmentat contracte, mitjançant publicació al
Butlletí Oficial de la Província, al perfil del contractant i al tauler d’anuncis municipal.

9. Assumptes sobrevinguts

9.1.

Proposta d’oferta formativa programes i preus públics pel curs 20122013 de l’Escola Municipal d’Adults

ANTECEDENTS DE FET
Vista la proposta d’oferta formativa presentada pel personal de l’Escola d’Adults i l’oferta i
preus públics de cursos anteriors.
Atès que la professora contractada al 50% de la jornada, finalitza la seva relació laboral el
proper dia 15/07/2012.
Vistes les dotacions pressupostàries municipals per l’exercici 2012 i donades les
previsions de subvencions a la formació d’adults per part del Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya.
Vist que els preus actuals d’algunes activitats, com ara anglès i informàtica no guarden
relació amb la càrrega d’hores lectives ni amb els nivells d’especialització.
FONAMENTS DE DRET
-

-

Llei 3/1991, de 18 de març, de Formació d’Adults
Decret 213/2002, d´1 d’agost, d’ordenació curricular de la formació bàsica de
les persones adultes.
Resolució de 7 de maig de 2010 i Resolució de 14 de maig de 2007, per la
qual s’estableixen els objectius i continguts dels ensenyaments inicials i bàsics
i de les competències per a la societat de la informació, d’aplicació a la xarxa
de centres i aules de formació de persones adultes, de titularitat de la
Generalitat de Catalunya.
Ordenança fiscal 5.3 sobre preu públic per a la prestació de cursos, tallers i
activitats
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
1. Modificar els preus públics dels cursos de l’Escola Municipal d’Adults “L’Olivera”,
adequant-los als objectius de graus formatius, a la càrrega d’hores lectives i al nivell
d’especialització.
2. Aprovar la oferta formativa bàsica que es detalla a continuació, que permeti que la
plantilla de professors i professores de l’Escola d’Adults pugui assumir en el marc de
la seva jornada ordinària de treball. Això sense perjudici que al llarg del curs es
puguin programar altres activitats formatives que complementin l’oferta actual i
responguin als objectius socioeducatius de l’Escola d’Adults.
PROPOSTA D’OFERTA FORMATIVA, PROGRAMES I TARIFES DEL CURS 2012-13
DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS “L’OLIVERA”
Bloc

Programa Formatiu

Lloc

Grups

Hores
Curs

Preus1
Hores
setmana

FORMACIÓ INSTRUMENTAL

SQ

1

230

8

35,00

GES

SQ

1

175

8

35,00

CATALÀ BÀSIC

LF/SQ

1

105

3

35,00

CASTELLÀ BÀSIC 1

LF

1

105

3

35,00

FORMACIÓ BÀSICA CASTELLÀ BÀSIC 2

LF

1

105

3

35,00

ANGLÈS BÀSIC 1

SQ

1

105

3

35,00

ANGLÈS BÀSIC 2

SQ

2

105

6

105,00

ANGLÈS BÀSIC 3

SQ

1

105

3

105,00

FRANCÈS BÀSIC1

SQ

1

105

3

35,00

GRAU MITJÀ

SQ

1

330

12

60,00

SQ

1

PREPARACIÓ PER A
LES PROVES DE
CICLES FORMATIUS

GRAU SUPERIOR
PART COMUNA
PART ESPECÍFICA

60,00

330
12
175

35,00

COMPETIC INICIAL
TRACTAMENT DE LA
INFORMACIÓ I LA COMPETIC 1
COMUNICACIÓ
COMPETIC 2

SQ

1

105

3

60,00

SQ

1

105

1,5

105,00

SQ

3

105

4,5

105,00

Tècniques i habilitats TALLER DE TÈCNIQUES
D’ESTUDI
d’estudi2

SQ

1

30

1

TALLERS I ALTRES
Al llarg del curs l’Escola podrà
ACCIONS
acollir altres activitats formatives.
FORMATIVES

LF = Les Fonts

1

35,00

Preus segons Ordenança fiscal 5.3 sobre preu
públic per la prestació de cursos, tallers i activitats

SQ = nucli de Sant Quirze

Els preus no inclouen material.

2

En no tractar-se d’un curs bàsic de l’oferta formativa, es realitzarà en funció de la demanda de
places i de la disponibilitat de personal docent.
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3. Qualsevol altre acció formativa (cursos, tallers, conferències, etc.) es podrà realitzar
en funció de la disponibilitat d’espais i de la demanda dels corresponents serveis
municipals, en especial de Participació.

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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