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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu.

1. Aprovació actes
S’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió ordinària de 3 de juliol
de 2012 i sessió extraordinària i urgent de 10 de juliol de 2012.
2. Aprovació protocol de salut en els centres educatius de Sant Quirze del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
La salut te una importància cabdal en la vida de les persones, però especialment en la
dels infants i és fonamental per a la convivència de les persones. L’escola, com a espai
de convivència, ha de donar unes pautes per als nens i les seves famílies per tal de
disminuir el contagi de les malalties infeccioses i assegurar, si cal, una correcta
administració dels medicaments a l’escola.
D’acord amb l’informe de la tècnica de Salut de 5 de juliol de 2012, en el qual s’exposa la
conveniència d’aplicar aquest protocol de salut en els centres educatius de Sant Quirze
del Vallès, dintre de la línia de treball del Pla d’Atenció Comunitària Municipal (PACOM) i
amb l’objectiu de disminuir la freqüència de contagi de les malalties infeccioses entre
l’alumnat dels centres educatius del municipi.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.
Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública (DOGC núm. 5495 de 30/10/2009)
Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal de règim local de Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el Protocol de salut en els centres educatius de Sant Quirze del
Vallès següent:

“Protocol de salut en els centres educatius de Sant Quirze del Vallès
Introducció
La salut té una importància cabdal en la vida de les persones, però especialment en la
dels infants i és fonamental per a la convivència de les persones. L’escola, com a espai
de convivència, ha de donar unes pautes per als nens i les seves famílies per tal de
disminuir el contagi de les malalties infeccioses i assegurar, si cal, una correcta
administració dels medicaments a l’escola.
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Alumne amb malaltia lleu i/o febre
Si l’alumne té febre o no es troba bé, cal que no assisteixi a l’escola i es faci un
seguiment per part dels pares i/o alguna persona de la seva confiança ja que pot estar
iniciant un procés infecciós.
Es recomana que el nen no es reincorpori fins que no hagin passat 24 hores sense febre.
Alumne amb malaltia crònica
Si l’alumne té un trastorn o malaltia crònica només caldrà informar al centre si la família
així ho vol. En cas que aquesta malaltia porti implícita una atenció especial en la cura
d’aquest nen sí que s’haurà de notificar.
Malalties transmissibles
Les malalties infeccioses que es poden transmetre d’una persona a una altra per
qualsevol mecanisme (malalties transmissibles) són freqüents en nens escolaritzats.
A continuació es resumeixen les malalties infeccioses més freqüents en nens en edat
escolar, agrupades segons les seves manifestacions clíniques i les pautes a seguir
d’acord amb els criteris de no assistència de l’alumnat a causa de malalties
transmissibles establerts pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Malalties respiratòries
Malaltia
Infecció respiratòria aguda de
vies altes

Període de no assistència
Fins que el nen no hagi deixat de
tenir febre i comenci a tolerar
l’activitat general
Fins a 24 hores després que el
nen hagi iniciat el tractament i
que hagi deixat de tenir febre

Mesures addicionals

Malaltia
Diarrea per Salmonella

Període de no assistència
Fins a 48 hores després que les
deposicions s’hagin normalitzat

Mesures addicionals
Supervisió del rentat de mans
dels
nens.
En
nens
de
preescolar, l’epidemiòleg ha de
valorar la necessitat o no
d’obtenir abans de la seva
readmissió dues mostres de
femta negatives.

Diarrea per Shigella

Fins a 48 hores després que les
deposicions s’hagin normalitzat

Diarrees per E. Coli 0157:H7

Fins a 48 hores després que les
deposicions s’hagin normalitzat

En
cas
d’S.
Boydii,
S.
Dysenteriae o S. Flexneri en
nens de preescolar, fins a
l’obtenció de dues mostres de
femta negatives (amb un interval
de 24 hores).
En nens de preescolar fins a
l’obtenció de dues mostres de
femta negatives (amb un interval

Faringitis estreptocòcica

-

-

Malalties gastrointestinals

3/22

Diarrees per Giardia lamblia
Diarrees
per
rotavirus,
adenovirus o altres virus
Diarrees per Campylobacter
Oxiürosi (cucs)

Fins que les deposicions no
s’hagin normalitzat
En general, fins que les
deposicions
no
s’hagin
normalitzat
Fins que les deposicions no
s’hagin normalitzat
Fins que el nen no hagi fet el
tractament

de 48 hores).
Fer el tractament i obtenir un
resultat negatiu
-

Observacions: En el cas que les diarrees siguin superiors a 10 dies, els nens es podran
reincorporar a l’escola amb un informe mèdic que ho justifiqui.
Malalties que cursen amb erupció cutània
Malaltia
Escarlatina
Eritema infecciós
Varicel·la

Rubèola
Xarampió

Període de no assistència
Fins a 24 hores després que el
nen hagi iniciat el tractament
No cal excloure el nen de
l’escola
Fins a 6 dies després que hagi
aparegut l’exantema, o abans, si
les lesions s’han assecat i han
fet crosta
Fins a 7 dies després que hagi
aparegut l’exantema
Fins a 4 dies després que hagi
aparegut l’exantema

Mesures addicionals
-

Quan es confirma un cas de
xarampió, cal excloure tots els
nens susceptibles no vacunats,
fins que puguin presentar una
prova d’immunitat (vacunació) o
fins que el risc de contagi hagi
passat (fins 21 dies després de
l’inici de l’exantema del darrer
cas de la malaltia).

Malalties de la pell i annexos
Malaltia
Impetigen contagiós
Molluscum contagiosum

Pediculosi (polls)
Tinya
Escabiosi

Període de no assistència
Fins a 24 hores després que el
nen hagi iniciat el tractament
No cal excloure el nen de
l’escola

Fins a 24 hores després que el
nen hagi iniciat el tractament
No cal excloure el nen de
l’escola, si fa el tractament
Fins que el nen no hagi acabat la
primera tanda del tractament

Mesures addicionals
Excloure el nen de pràctiques
esportives que impliquin un
contacte cutani estret (lluita lliure
o similars)
-

Altres malalties causades per bacteris
Malaltia
Conjuntivitis purulenta
Tos ferina

Tuberculosi

Període de no assistència
Fins a 24 hores després que el
nen hagi iniciat el tractament
Fins a 5-7 dies després que el
nen hagi iniciat el tractament
antibiòtic adequat
Fins que el metge del nen o
l’autoritat sanitària corresponent
no determini que no és infecciós
(com a mínim 2-3 setmanes

Mesures addicionals
-

-
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Aftes de la boca
Mononucleosi infecciosa
Galteres

Hepatitis A

després que el nen hagi iniciat el
tractament)
Fins que les lesions no s’hagin
assecat i hagin fet crosta
Fins que el nen no comenci a
tolerar l’activitat general
Fins a 9 dies després de la la
inflamació de les glàndules
paròtides
Fins a 7 dies després de l’inici
dels símptomes i fins que el nen
no comenci a tolerar l’activitat
general

-

-

Administració de medicaments als alumnes del centre
Quan un alumne que assisteix a l’escola hagi de prendre alguna medicació, cal seguir les
següents pautes marcades pel Departament de Salut de la Generalitat:
o Cal evitar al màxim l’administració de medicació durant el temps de permanència en el
centre.
o Si l’interval de temps d’administració de la medicació és de 8 hores, cal administrar-la
abans de portar el/la nen a l’escola i després de recollir-lo.
o Al centre educatiu no s’administrarà cap medicació sense recepta mèdica que
especifiqui la dosi i l’horari d’administració i la forma de conservació. Així mateix,
també s’haurà d’aportar un escrit on autoritzeu el personal del centre educatiu perquè
li administri la medicació receptada.
o Tret d’excepcions molt puntuals, no porteu medicació que calgui conservar en fred, ja
que a les classes no hi ha nevera.
o Si al llarg de la jornada escolar un/a alumne/a presenta febre s’avisarà a la família. Els
antitèrmics només es podran administrar per indicació expressa de la família.
o En cas d’al·lèrgia o qualsevol altra característica específica relacionada amb la salut
dels /de les vostres fills/es, cal comunicar-ho al centre escolar mitjançant un certificat
mèdic. En cas que sigui necessari l’ús de l’adrenalina, cal autorització escrita per part
de la família per subministrar-la eximint de tota responsabilitat a la persona que
l’injecta i al centre.
o Si un alumne té un problema d’al·lèrgia i té prescrita l’adrenalina com a medicació de
xoc, cal contactar, a l’inici del curs, si s’escau, amb els serveis mèdics perquè
expliquin els símptomes d’un xoc anafilàctic, com s’ha d’actuar davant una crisi i com
s’ha d’administrar la medicació.
o Respecte als infants amb diabetis, cal comunicar-ho al centre escolar mitjançant un
informe mèdic. La família ha de lliurar una ampolla de glucagó i ha d’autoritzar la seva
administració en situacions d’emergència.
o En el cas d’infants no autònoms que es queden a dinar al centre educatiu, l’escola
amb la col·laboració de la família, ha de determinar la persona que en l’espai del
migdia ha de realitzar el control de glucosa i l’administració d’insulina. El Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya facilitarà l’ensinistrament de les persones que
hagin de dur a terme el control i l’administració d’insulina a través de l’Associació de
Diabètics de Catalunya.
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Alimentació
Si el/la nen/a requereix una dieta especial, cal una indicació mèdica per escrit, del tipus
de dieta i del temps que cal mantenir-la.
Farmaciola
Seguint les recomanacions del Departament d’Educació i de Salut de la Generalitat de
Catalunya cal tenir present les següents indicacions:
o En cada centre hi ha d’haver una farmaciola en un lloc conegut i visible,
preferiblement fresc i sec, a l’abast del personal, tancada però no amb clau, no
accessible als alumnes i pròxima a un punt d’aigua.
o El contingut de la farmaciola s’ha de revisar periòdicament per tal de reposar el
material i controlar-ne les dates de caducitat i cal guardar-lo en el seu envàs original
(amb el seu prospecte si en porta). El contingut de la farmaciola ha de ser el següent:
Material
Gases estèrils
individuals)

(si

és

possible

en

bosses

Benes de diferents mides (5, 7 i 10 cm)
Esparadrap, preferiblement antial·lèrgic
Caixa de tiretes
Sabó líquid
Sèrum fisiològic
Aigua oxigenada
Termòmetre
Tisores de punta rodona
Pinces
Antisèptic d’ús extern: solució aquosa de povidona
iodada al 10% o clorhexidina
Alcohol 70%
Producte per a les picades
Guants d’un sol ús

Utilitat
Per comprimir o cobrir la ferida
Per netejar i cobrir les ferides un cop s’ha posat
l’antisèptic
Per subjectar les gases estèrils que cobreixen la
ferida neta
Per subjectar les gases o les benes amb què es
cobreix la ferida
Per cobrir ferides lleus i poc extenses
Per rentar les mans i les ferides lleus
Per netejar tota mena de ferides
Per aturar les hemorràgies
Per conèixer la intensitat de la febre
Per extreure cossos estranys
Per protegir les ferides un cop estiguin ben netes
Per desinfectar el material i per a la pell intacta
(sense ferides)
Per alleujar la coïssor
Per fer servir sempre que realitzem una cura

o La relació del contingut de la farmaciola ha d’estar en un lloc visible al costat de la
farmaciola així com unes instruccions bàsiques de primers auxilis, les quals de
manera orientativa, poden ser les que el Departament de Salut facilita als centres
mitjançant el document La farmaciola escolar i que són les següents:
Davant d’una ferida lleu cal actuar de la següent manera:
1. Renteu-vos les mans amb aigua i sabó abans de començar la cura
2. Utilitzeu els guants d’un sol ús
3. Netegeu abundantment amb aigua i sabó la ferida de dins cap a fora
4. Traieu els cossos estranys visibles:estelles, sorra...
5. Si hi ha hemorràgia, premeu sobre la ferida amb una gasa durant 3 minuts
6. Aplicar-hi l’antisèptic
7. Protegiu la ferida amb una tireta o una gassa (en aquest cas subjecteu amb una bena o esparadrap)
8. Per acabar, renteu-vos les mans amb aigua i sabó
Telèfons d’urgència:
Emergències: 112
Centre Nacional de Toxicologia: 91 562 04 20
Sanitat Respon: 902 111 444”

Segon .-

Notificar aquest acord als interessats.
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3. Llicència d'obra major, exp. núm. OMA2012/000011 per a la reforma interior
d'una nau industrial per adequar-la com a restaurant musical

Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la mesa.

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 15 de febrer de 2012, 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
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
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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.

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:
-

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.
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f)

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
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.
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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.
- 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.
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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.

4. Llicència d’obra major, exp. núm. OMA2012/000024, canvi d'ús de garatge a
local comercial
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 7 de maig de 2012, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, llicència urbanística ( N.RGE.: 2012006177) per el canvi d'ús de
garatge a local comercial, emplaçat a dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 28/05/2012del qual es
desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades següents:
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1) El canvi d’ús del garatge es concedeix com a despatx-oficina d’ús particular del
propietari i associat a l’actual vivenda.
3. Considerant l’informe jurídic de data 09/07/2012.
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 OMA2012/000024 a dades protegides
per el canvi d'ús de garatge a local comercial a dades protegides d’aquest municipi,
amb subjecció a les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se li uneix
com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, dos anys per a acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i
divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el termini per a iniciar
o executar l’obra, la llicència caducarà.
Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
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Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201231637 / 0

Concessió de Plaques i patents

12,18 €

201231638 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

75,64 €

201231639 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Setè .-

500,74 €

Notificar el present acord als interessats.

5. Llicència s’obra major, exp. núm. OMA2012/000033, construcció de piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 18 de juny de 2012, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012008209) per a la
construcció de piscina, emplaçat al C/ dades protegides , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 02/07/2012 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades següents:
1) El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte d’execució de la
piscina s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica
d’aplicació. Durant la realització de les obres no s’alterarà el nivell de terres actual
de la parcel·la i el recinte de la depuradora es construirà enterrat.
2) 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 438,73 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.
3. Considerant l’informe jurídic de data 09/07/2012.
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.
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- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme, 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 OMA2012/000033 a dades protegides per
a la construcció de piscina al C/ dades protegides, d’aquest municipi amb subjecció a
les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se li uneix com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, dos anys per a acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i
divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el termini per a iniciar
o executar l’obra, la llicència caducarà.
Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201231643 / 0

Concessió de Plaques i patents

201231644 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

383,93 €

201231645 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Setè .-

12,18 €

Notificar el present acord als interessats.
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6. Llicència d’obra major, exp. núm. OMA2012/000034, canvi d'ús d'escola bressol
a Habitatge
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 25 de juny de 2012, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012008504) per el canvi d'ús d'escola
bressol a habitatge, emplaçat a dades protegides , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 29/06/2012 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades següents:
1) El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
3. Considerant l’informe jurídic de data 09/07/2012.
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.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2012/000034 a dades protegides
per el canvi d'ús d'escola bressol a habitatge a 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

201231633 / 0

Concessió de Plaques i patents

12,18 €

201231634 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

80,00 €

201231635 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Setè.- Notificar el present acord als interessats.

7. Llicència s’obra major, exp. núm. OMA 2012/000023, reforma i ampliació
d'habitatge unifamiliar
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 4 d’abril de 2012, dades protegides, en representació de dades
protegides, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència
urbanística ( N.RGE.: 2012004627) per a la reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar,
emplaçat al C/ dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 28/06/2012 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades següents:
1) Garantir la reposició de la urbanització del tram de vorera del carrer Lleida, en el
tram on està situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de
600,00 €.
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2) 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
3) El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
3. Considerant l’informe jurídic de data 09/07/2012.
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 OMA2012/000023 a dades
protegides, per a la reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar al C/ dades
protegides
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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

201231641 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201231642 / 0

LIQUIDACIONS VARIES

Setè .-

Import
1.409,80 €
355,04 €

Notificar el present acord als interessats.

8. Llicència d’obra major, exp. núm. OMA2012/000028, construcció de piscina i
reforma mur en façana
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 31 de maig de 2012, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, llicència urbanística ( N.RGE. 2012007388) per a la
construcció de piscina i reforma de mur en façana, emplaçat al C/ dades protegides ,
d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 03/07/2012 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades següents:
1) 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 990,00 euros.
2) 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.
3) Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics
afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està
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situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 625,00 euros,
a retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.
4) 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
5) El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
3. Considerant l’informe jurídic de data 09/07/2012.
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:
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Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2012/000028 a dades
protegides per a la construcció de piscina i reforma de mur en façana al
C/dades protegides d’aquest municipi, amb subjecció a les condicions tècniques que
consten a l’informe tècnic que se li uneix com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, dos anys per a acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i
divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el termini per a iniciar
o executar l’obra, la llicència caducarà.
Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201231630 / 0

Concessió de Plaques i patents

201231631 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

676,83€

201231632 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74€

Setè .-

12,18€

Notificar el present acord als interessats.

9. Exp. 05/07 Ampliació termini llicència municipal ambiental per a la instal·lació
d'una activitat de fabricació de circuits integrats situada al c. Illes Medes, nau
11. Concessió pròrroga.
ANTECEDENTS DE FET
En data d’entrada 22 de febrer de 2012 en el Registre d’aquesta corporació, amb NRG:
2012002388, NOVATEK CIRCUITOS IMPRESOS, SL, ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès ampliació per dos anys del termini per acabar les obres i/o
instal·lació d’ adequació de la seva activitat, tant a l’anterior LIIA (Llei d’Intervenció
Integral de l’Administració Ambiental), com a la normativa en vigor, que manté la condició
de llicència ambiental de l’activitat, Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.
L’enginyer municipal ha emès informe tècnic favorable en data 23 de maig de 2012 del
qual es desprèn que no hi ha inconvenient tècnic per que se’ls concedeixi l’ampliació del
termini per tal de que puguin acabar les obres i/o instal·lacions d’ adequació de l’activitat.
Considerant l’informe jurídic favorable, de la TAG Assessora Jurídica, de data 27 de juny
de 2012.
FONAMENTS DE DRET
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L’ampliació del termini per executar l’adequació es fonamenta en el que preveu l’article
53.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener
Atesa la greu situació de crisi econòmica i les dificultats de l’empresa sol·licitant de la
pròrroga per afrontar el cost derivat de les obres i/o instal·lacions que resten per la seva
adaptació a la llicència ambiental, és adient atorgar la pròrroga per un termini màxim de 2
anys comptadors des de la data de sol·licitud de la pròrroga (22 de febrer de 2012)
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, la competència per proposar a la Junta de Govern Local l’atorgament de
les llicències correspon al tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Habitatge.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Concedir l’ampliació del termini per un termini màxim de dos anys, a comptar
des de la data de sol·licitud de la pròrroga (22 de febrer de 2012)
Segon.- Notificar els presents acords als interessats.

10. Exp. 06/07. Sol·licitud adequació llicència ambiental per instal·lació activitat de
fabricació de circuits integrats al carrer Illes Medes, nau 7
ANTECEDENTS DE FET
En data d’entrada 22 de febrer de 2012 en el Registre d’aquesta corporació, amb NRG:
2012002388, NOVATEK CIRCUITOS IMPRESOS, SL, ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès ampliació per dos anys del termini per acabar les obres i/o
instal·lació d’ adequació de la seva activitat, tant a l’anterior LIIA (Llei d’Intervenció
Integral de l’Administració Ambiental), com a la normativa en vigor, que manté la condició
de llicència ambiental de l’activitat, Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.
L’enginyer municipal ha emès informe tècnic favorable en data 23 de maig de 2012 del
qual es desprèn que no hi ha inconvenient tècnic per que se’ls concedeixi l’ampliació del
termini per tal de que puguin acabar les obres i/o instal·lacions d’ adequació de l’activitat.
Considerant l’informe jurídic favorable, de la TAG Assessora Jurídica, de data 27 de juny
de 2012.
FONAMENTS DE DRET
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L’ampliació del termini per executar l’adequació es fonamenta en el que preveu l’article
53.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener
Atesa la greu situació de crisi econòmica i les dificultats de l’empresa sol·licitant de la
pròrroga per afrontar el cost derivat de les obres i/o instal·lacions que resten per la seva
adaptació a la llicència ambiental, és adient atorgar la pròrroga per un termini màxim de 2
anys comptadors des de la data de sol·licitud de la pròrroga (22 de febrer de 2012)
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, la competència per proposar a la Junta de Govern Local l’atorgament de
les llicències correspon al tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Habitatge.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Concedir l’ampliació del termini per un termini màxim de dos anys, a comptar
des de la data de sol·licitud de la pròrroga (22 de febrer de 2012)
Segon.- Notificar el present acord als interessats.

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