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

CIU
CIU
PSC-PM
PP
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Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu. Els assumptes sobrevinguts s’han inclòs a l’ordre del dia
també per acord unànime dels membres presents.

1. Aprovació bases reguladores del Premi Dona de Sant Quirze i calendari 2013
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 18 de desembre de 2012, la comissió del Premi Dona es va reunir per tal de
definir el calendari de treball del premi Dona 2013 i redactar les bases reguladores per al
2013.
2. Tenint en compte l’informe tècnic de data 21 de desembre de 2013.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .-

Aprovar el següent calendari de treball del Premi Dona 2013:

31/12/2012 o 8/01/2013: Presentació de les bases i el calendari a JGL
09/01/2013 a 08/02/2013: Període de presentació de candidatures.
12/02/2013 a les 19 hores: Reunió de la comissió per la valoració de les candidatures i
proposta de la guanyadora.
21/02/2013: Presentació a la comissió informativa de Serveis Personals.
28/02/2013: Presentació de la proposta al Ple
8/03/2013: Acte de lliurament del Premi Dona.

Segon .- Aprovar les Bases reguladores del premi dona Sant Quirze 2013 d’acord amb
la redacció següent:

PREMI DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Sant Quirze del Vallès
PRESENTACIÓ
El premi DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS s’atorga en el marc del 8 de març, Dia
internacional de les dones i té per objectiu reconèixer i visibilitzar socialment el valor del
treball realitzat per dones que hagin contribuït a millorar la situació de les dones del
municipi en tots els àmbits i a avançar cap a relacions equitatives entre dones i homes.
BASES DE PARTICIPACIÓ
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1.- Convocatòria.
Aquestes bases tenen per objecte la regulació de la concessió del premi DONA DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès atorga anualment com
a reconeixement públic a una dona del municipi.
El reconeixement DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS té caràcter exclusivament
honorífic.
2.- A qui s’adreça.
El premi DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS s’atorga amb caràcter individual a una
dona resident o que hagi desenvolupat en el poble activitats que impulsin el paper de la
dona en qualsevol àmbit social, cultural, polític, laboral, educatiu, esportiu, d’investigació
o que hagi contribuït en la defensa de la igualtat entre gèneres, i que sigui susceptible
d’un reconeixement públic.
3 . Presentació de candidatures.
Es poden presentar les candidatures durant el mes de gener, a qualsevol de les oficines
d’atenció al ciutadà municipals.
Per a la concessió del premi és necessari que s’instrueixi l’oportú expedient, en el qual
s’acrediti els mèrits i circumstàncies de la dona que es pretengui reconèixer.
La candidatura pot ser presentada per:
- La Presidència
- Mitjançant una proposició signada per la tercera part dels membres que integren
la Corporació Municipal
- Les entitats o institucions locals inscrites al Registre municipal d’Entitats, o
- per instància subscrita, si més no, per 50 residents del municipi.
En qualsevol dels supòsits, la proposta haurà d’anar acompanyada d’una valoració
motivada i de les dades sol·licitades en el formulari de proposta de candidatura (Annex 1).
Les bases i l´annex es publicaran a la web de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès de
la que podran ser descarregats (www.santquirzevalles.cat)
4. Comissió del Premi Dona de Sant Quirze del Vallès.
Les funcions d’aquest òrgan són: redactar i aprovar aquestes bases, acordar i aprovar el
calendari del premi, valorar les propostes presentades i seleccionar la guanyadora, elevar
la proposta seleccionada a l’òrgan municipal competent per a la seva aprovació i
resolució.
La Comissió del Premi Dona estarà integrada per:
President/a:
• Il·lustríssim/a Alcalde/ssa
Vocals:
• Regidor/a d’Igualtat
• Una persona representant de cada grup municipal existent
• Una persona representant de cada grup de dones inscrites en el Registre
Municipal.
Secretari/a:
• Tècnic/a d’Igualtat
5. Criteris de valoració de les candidatures.
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Aquesta Comissió estudiarà les propostes presentades, i n’elevarà la seleccionada al Ple
de la Corporació per a la seva resolució.
La puntuació màxima serà de 17 punts.
En la puntuació cal tenir en compte:
1- Mèrits de la premiada
• Rellevància de la seva tasca (5 punts):
1. Àmbit/s en els quals ha realitzat la seva tasca: laboral, social i/o polític,
educació, investigació, cultura i/o esports (3 punts)
- Un àmbit (1 punt)
- Més d’un àmbit (2 punt)
2. Repercussió de la seva tasca en l’avenç cap a l’equitat de gènere (2
punts)
- Amb la seva tasca ha contribuït a impulsar la presència de les dones en
un àmbit masculinitzat o en un àmbit on les dones estan
infrarrepresentades (1 punt)
- Amb la seva tasca ha contribuït a promoure la igualtat entre dones i
homes (1punt)
• Repercussió de la seva tasca al municipi (6 punts):
- Amb la seva tasca ha contribuït a impulsar la presència de les dones en
un àmbit concret al municipi (1.5 punts)
- Amb la seva tasca ha contribuït a promoure la igualtat entre dones i homes al municipi (2.5 punts)
- la seva tasca ha repercutit en benefici del conjunt del municipi (2 punt)
• Implicació social de la candidata (3 punts):
- Col·labora o és membre d’alguna entitat del municipi promovent la igualtat
entre dones i homes (3 punts)
• Coneixement i representativitat de la persona candidata (3 punts):
- Nombre d’entitats o persones que donen suport la candidatura
De 1 a 2 entitats o de 50 a 74 persones (1 punts)
De 3 o més entitats o a partir de 75 persones (2 punt)
2- Explicació raonada de les entitats o persones impulsores de la candidatura:
Per valorar els mèrits de la candidata es tindrà en compte l’explicació raonada presentada
per les entitats o persones impulsores de la candidatura.
Els/les membres de la Comissió podran sol·licitar a qui hagi presentant les candidatures,
els aclariments i la documentació complementària que creguin oportuna.
El veredicte de la Comissió serà inapel·lable podent declarar desert el premi si es
considera que no hi ha cap candidatura que reuneixi les valoracions descrites per a ser
premiada.
Qualsevol incidència que no prevegin aquestes bases l’haurà de resoldre la Comissió.
Si la persona guardonada modifica tan profundament la seva conducta que els seus actes
posteriors la fan no mereixedora del guardó, la Corporació pot revocar l’acte de
concessió, amb la instrucció prèvia d’un expedient, que tindrà les mateixes
característiques i garanties que per l’atorgament del premi.
6.- Premi del concurs.
El premi DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, es materialitza en una reproducció en
miniatura, de mides 28.5 cm, de resina amb peu de marbre, de l’obra realitzada per
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l’artista local Jaume Cases, anomenada Dona, situada al parc de les Morisques d’aquest
municipi.
7.- Lliurament del premi.
El lliurament del premi DONA DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS es farà en el decurs d’un
acte públic convocat en el marc de la celebració del Dia internacional de les Dones.
L’acte es celebrarà a un espai adequat per a aquest esdeveniment, amb assistència
d’aquelles autoritats i representacions que s’estimin convenients, ateses les
circumstàncies de cada cas.
8- Acceptació de les bases.
La participació en aquest premi suposa la total acceptació de les presents bases.
L’incompliment d'alguna de les condicions requerides suposarà no poder optar al premi
objecte de la convocatòria.
PER A MÉS IMFORMACIÓ
Oficina d’Atenció Ciutadana
Plaça de la Vila, 1
Sant Quirze del Vallès
Tel. 937216800
oac@santquirzevalles.cat
Tercer .-

Publicar les presents Bases al tauler d’anuncis i a la web municipal.

2. Assumptes sobrevinguts

2.1.

Llicència d'obra major. Exp. núm. OMA2012/00006 per a la construcció
d'una estació de servei emplaçada al passeig de la Bòvila, 4-8

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 1 de febrer de 2012, ALCAMPO SA ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012001342) per a la construcció d'una
estació de servei, emplaçat a PG BOBILA (DE LA) , d’aquest municipi.
2. Considerant l’informe tècnic favorable de l’arquitecte municipal de data 27 de
desembre de 2012 i del qual es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa
urbanística i tècnica d’aplicació, amb les condicions fixades a l’informe tècnic.
-

La qualificació urbanística és Edificació aïllada, subzona naus aïllades, comercials
(clau 5c), 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
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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.
L’ús dominant de la zona 5c és el comercial de gran superfície.
-

La Junta de Govern Local de l’ajuntament, en la sessió ordinària que va tenir lloc el
dia 19 de juliol de 2011, va aprovar el projecte de reparcel·lació en divisió
horitzontal del Polígon A del Pla Parcial zona industrial sud-oest preveient l’ús de la
benzinera per part de la societat Acampo en la finca Uno.Seis, resultant de la divisió
horitzontal de la parcel·la única comercial que fixa el planejament vigent i sobre la
qual s’estableix un complex immobiliari privat composat per diverses edificacions.
D’acord amb els informes jurídics emesos es justificava l’aplicació del Reial Decret
Llei 6/2000 de 23 de juny, de mesures urgents d’intensificació de la competència
en mercats de béns i serveis, que en el seu articulat permet l’ús de l’estació de
servei com un equipament indissociable del gran establiment comercial, i que no
solament va associat amb ell sinó que ell mateix te caràcter comercial.
La Junta de Govern Local en la sessió extraordinària i urgent que va tenir lloc el dia
6 d’octubre de 2011 i una vegada finalitzada l’exposició publica sense haver-se
presentat cap al·legació i/o reclamació, va aprovar definitivament el Projecte de
reparcel·lació.
El Ple extraordinari de l’Ajuntament en la sessió que va tenir lloc el dia 20 de
desembre de 2012 va aprovar inicialment la modificació puntual del PGO en relació
amb la regulació de la zona clau 5c (naus situades en Àrees de consolidació
moderna amb ús comercial), per tal d’admetre, expressament com a ús compatible,
l’ús d’estació de servei en la zona 5c.
D’acord amb els informes emesos per aquest tècnic municipal en l’aprovació inicial
de la modificació puntual del PGO, el que permet l’article 102.4 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme és
el següent: si en una zona de planejament es permeten certes edificacions i usos i
el nou planejament no les modifica, es poden atorgar les llicencies que s’ajustin a la
vegada als dos planejaments; per tant, aquest articulat seria d’aplicació a les
llicencies d’obres en tràmit a la resta de l’àmbit de la parcel·la única comercial que
fixa el planejament vigent del Polígon A del Pla Parcial. El nou ús de benzinera,
però, no estarà en vigor fins que es faci l’aprovació definitiva de la modificació
puntual, per tant, per poder aplicar l’article 102.4 del Reglament cal informe jurídic
en relació a l’ús de benzinera com un equipament indissociable del gran establiment
comercial, i que no solament va associat amb ell sinó que ell mateix te caràcter
comercial.
El projecte d’obres i el projecte ambiental justifiquen que les instal·lacions, els
equips i els components destinats a la protecció contra incendis en un magatzem de
carburants i combustibles líquids, s’ajusten a l’ establert en el vigent Reglament de
seguritat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI) (RD 2267/2004) i es
compleixen les prestacions definides en el Document bàsic Seguret en cas
d’Incendi del codi Tècnic (CTE DB SI).
L’ Agencia Estatal de Seguritat Àrea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008 de 8
de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives per a
obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds aeronàutiques
que tenia assignades la Direcció General d’Aviació Civil. Les servituds van ser
actualitzades el gener de 2010, mitjançant reial decret 184/2009 de 27 de
novembre (B.O.E. nº 25 de 29 de gener de 2010)
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La parcel·la es troba afectada per la servitud d’afectació entre la servitud horitzontal
interna i l’aeròdrom, aquests terrenys estan limitats per la senyal del gónio, servitud
radioelèctrica corresponent als sistemes d’ajuda de navegació que estan instal·lats
en el recinte de l’aeroport.
En la resolució de 21 de maig de 2012, emesa per l’Agència Estatal de Seguretat
Aèria (Ministeri de foment) s’autoritza la sol·licitud que va ser presentada
per l’entitat mercantil Alcampo S.A., representada pel Sr. dades protegides per a
l’avaluació en matèria de servituds aeronàutiques de la instal·lació d’una estació de
servei, inclòs la utilització de la grua necessari per aquests treballs, sempre que
es realitzi a l’emplaçament i amb les característiques assenyalades en els
documents que s’acompanyaven a la sol·licitud i amb les condicions i requisits
que s’indiquen en la resolució:
-

-

L’alçada màxima de la instal·lació projectada, inclosos tots els seus elements,
com antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes
d’ascensor, cartells, acabats decoratius, (cartells, il·luminació, etc.) o qualsevol
afegit sobre la construcció o instal·lació, no podrà sobrepassar l’alçada de cinc
metres i deu centímetres (5,10 m.). L’alçada màxima de la grua a utilitzar en
l’execució de la estació de servei no sobrepassarà els quinze metres (15,00),
sense que en cap cas s’excedeixi d’una elevació màxima de cent vuitanta metres
sobre el nivell del mar (180,00 m).
D’acord amb els informes emesos per aquest tècnic municipal en dates 4.05.11 i
7.12.11 l’empresa haurà de garantir l’ús públic de les places d’aparcament en
superfície i assumir totes aquelles intervencions necessàries per tal de garantir el
bon funcionament de l‘activitat, incloent l’execució de les infraestructures de
connexió de la instal·lació de la benzinera amb les xarxes d’instal·lacions i els
sistemes generals exteriors, d’acord amb els requisits i condicions que estableix
el planejament vigent, tal i com s’especifica en l’article 3c del Decret Llei 6/2000.

-

La resolució de l’atorgament de la llicencia ambiental es realitzarà prèvia o
simultània a l’atorgament de la llicencia d’obres, d’acord amb l’article 77 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

-

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 2.783,00 euros.

-

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

-

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

3. Considerant l’informe jurídic de data 28 de desembre de 2012.
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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 OMA2012/000006 a ALCAMPO SA per a la
construcció d'una estació de servei emplaçada al PG BOBILA (DE LA), núm. 4-8,
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
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201300043 / 0

Concessió de Plaques i patents

201300044 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201300045 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Setè .-

2.2.

12,56 €
11.652,11 €
4.952,15 €

Notificar el present acord als interessats.

Exp. 04/12. Llicència municipal d'activitats per instal·lació de l'activitat
d'estació de servei al Passeig de la Bòbila, 4-8

ANTECEDENTS DE FET
En data 1 de febrer de 2012, la societat ALCAMPO, SA, (NRGE: 2012001361) sol·licita
llicència municipal d’activitat per instal·lar una activitat d’estació de servei, al Passeig de
la Bòvila, 4-8, d’aquest municipi.
L’ enginyer municipal ha emès informe tècnic favorable en data 27 de febrer de 2012, del
qual es desprèn que l’activitat està classificada com activitat d’estació de servei, segons
PGO vigent, annex II, codi 12.20 (LPCAA) i sense classificar (municipal) (L3/2010), es
tracta d’una activitat situada en el polígon A de Can Canals, amb les mesures correctores
que s’indiquen en el mateix:
“L’establiment i les seves instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions indicades en la
documentació presentada que acompanya a la sol·licitud, en els aspectes que no s’hagin
fixat específicament en aquest informe.
Qualsevol sistema d’il·luminació que afecti a la via pública estarà subjecte al reglament de
desenvolupament de la llei 6/2001 sobre la contaminació lumínica (Decret 82/2005, de 3
de maig).
Cada màquina s’ha d’instal·lar sobre suports elàstics que privin la transmissió de
vibracions al pis o parets de l’edifici. Si convé, s’han de muntar sobre bancada de gran
massa aïllada del pis mitjançant material elàstic i absorbent, segons convingui, de
manera que privi que es transmeti el soroll als habitatges propers al local.
La connexió a la xarxa de clavegueram municipal ha de fer-se mitjançant pericó de
registre normalitzat pel Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs.
Hi ha d’haver un pericó de separació d’hidrocarburs i s’haurà de tramitar la corresponent
autorització d’abocament amb el Consorci.
L’activitat ha d’estar donada d’alta com a productora de residus.
La zona d’influència i circulació de l’activitat ha d’estar envoltada d’una reixa interceptora
per a qualsevol vessament d’hidrocarburs que es pugui generar en l’activitat, i aquesta ha
d’estar connectada al pericó de separació d’hidrocarburs.
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En tot moment s’ha de complir les disposicions de seguretat privada.
En tot moment s’han de complir les prescripcions de seguretat i protecció contra incendis
que fixa el RSCIEI i les ITC’s corresponents. S’ha d’instal·lar un hidrant i extintors.
Al sol·licitar la visita de comprovació, hom haurà d’aportar fotocòpia de la següent
informació:
- Contracte de manteniment dels elements d’extinció d’incendis o factura de l’última
revisió.
- Acta de posta en marxa o butlletí de la instal·lació elèctrica.
- Acta de comprovació o butlletí de la instal·lació de gas.
- Acta de posta en marxa o butlletí d’instal·lació d’aparells de pressió.
- Certificat final d’instal·lació, emes pel tècnic director fent especial menció amb el
compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis i instal·lació
elèctrica.
- Pla d’Autoprotecció, segons decret 82/2010, a efectes de tota l’àrea del centre
comercial.”
Vist l’ informe urbanístic de data 29 de febrer de 2012, i l’ informe de data 13 de març de
2012, del qual es desprèn que, segons el Reial Decret Legislatiu 6/2000 de 23 de juny, en
el seu article 3 i D.Tª 1ª, estableix la possibilitat que els establiments que tinguin la
consideració de gran establiment comercial, i tinguin llicència municipal en vigor, poden
incorporar als seus equipaments una instal·lació per subministrament de productes
petrolífers. Atès l’anàlisi sobre una sentència específica, en la que resol que el
planejament no és suficient per impedir la concessió de la llicència. El darrer informe
urbanístic, de data 13 de març de 2012 és favorable a la concessió de la llicència.
El tècnic de Medi Ambient ha emès informe tècnic favorable en data 2 de març de 2012,
segons el qual no troba cap perjudici mediambiental a la concessió de la llicència, i
proposa que en la visita de comprovació es presenti la el permís d’abocament del Consorci
per a la Defensa de la conca del riu Besòs i , i es recomana la substitució del PVC per
altres materials lliures d’halògens.
La Cap Local de Sanitat, emet informe favorable en data 23 de març de 2012, del qual es
desprèn que el projecte està d’acord amb la normativa sanitària exigida en la legislació
vigent.
En data 15 de març de 2012 i fins el 20 d’abril de 2012 es va exposar al tauler d’anuncis de
la corporació, i es va realitzar el tràmit preceptiu d’informació veïnal, mitjançant notificació
personal a TOYS “R” US, LEROY MERLIN i NORAUTO, no consta presentada cap
al·legació, d’acord amb el certificat de la secretària municipal, en data 18 de maig de 2012.
En data 7 de març de 2012 la Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis i
Salvament ha tramés escrit amb número de registre d’entrada 2012003307 en el qual
s’especifica que: “L’activitat de l’expedient de referència és una instal·lació de
subministrament de carburants i aquestes activitats no es troben incloses en el supòsit 14
de l’annex I de la Llei 3/2010, “Instal·lacions de conducció de gasos i líquids inflamables i
combustibles”, per tant, s’ha de tramitar d’acord al procediment establert en l’article 20 de
la Llei 3/2010”.
En data 21 de maig de 2012, es va realitzar la ponència municipal d’avaluació ambiental
efectuada per la Ponència Tècnica Municipal, i una vegada vistos tots els informes
emesos pels serveis tècnics municipals i per la Direcció General de Prevenció i Extinció
d’Incendis es va avaluar favorablement la concessió de la llicència.
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Considerant l’informe favorable de la lletrada de l’Àrea de Territori, de data 25 de maig de
2012. S’adjunta informe jurídic evacuat a instància de l’arquitecte municipal per emetre
certificat de compatibilitat urbanística, de data 13 de desembre de 2011.
D’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal de data 27 de desembre de 2012.
FONAMENTS DE DRET
-

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

-

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

-

El Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-

El Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

-

El Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.

-

Llei 20/2009, de 4 de desembre de 2009, de prevenció i control ambiental de les
activitats.

-

Llei 3/2012, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.

La competència per proposar a la Junta de Govern Local l’atorgament de les llicències
municipals ambientals correspon al tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Territori,
Sostenibilitat i Habitatge, atesos els articles 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, amb la incorporació de les modificacions
introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització
del govern local; i el cartipàs municipal vigent, i altres vigents de pertinent aplicació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Atorgar la llicència municipal d’activitats a la societat ALCAMPO, SA, per la
instal·lació d’una activitat d’estació de servei, situada al Passeig de la Bòvila, 4-8,
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d’aquest municipi, amb subjecció al projecte presentat i a les condicions tècniques que
consten als informes tècnics que se li uneixen com a annex.
Segon.- Notificar la present resolució als interessats, comunicant-los que en el termini
d’un mes haurà de presentar certificat tècnic, que acrediti que la instal·lació s’ha efectuat
d’acord amb el projecte aprovat, i que s’han complert les mesures correctores imposades,
i sol·licitar que s’efectuï el control inicial de l’activitat.
Tercer.- L’activitat restarà sotmesa a un control periòdic que es practicarà cada sis anys,
després de l’atorgament de la llicència. Aquest control ha de ser sol·licitat per part del
titular de la llicència.
Quart.- Comunicar als interessats que la present llicència no autoritza la posada en
funcionament de l’activitat fins que no s’acompanya de la corresponent acta de control
ambiental inicial.
Cinquè.- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de
tercers

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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