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

CIU
CIU
PSC-PM
PP
CIU
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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.

ADNSQ-03a
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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 acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 4 de desembre de
2012.
2. 15/5.1.1.2/12 Extinció drets funeraris nínxol n. 93 3a fila del bloc E per renúncia
del titular.
ANTECEDENTS DE FET
1. Amb data 17 d’octubre de 2012, N/E 2012013323, la Sra. Maria Teresa Riera Plans,
titular dels drets funeraris del nínxol n. 93 3a fila del bloc E, ha presentat renuncia a la
titularitat del dret funerari esmentat.
2. Instruït l’expedient corresponent, i d’acord amb l’informe de la tècnica de Salut de data
20 de novembre de 2012.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 2/1997, de 3 d’abril, reguladora dels Serveis Funeraris.
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals.
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.
La vigent Ordenança municipal reguladora dels serveis de cementiri i funeraris.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Declarar extingit el dret funerari del nínxol núm. 93 3a fila del bloc E, amb
reversió del nínxol a favor de l’Ajuntament, per renúncia expressa del titular.
Segon .-

Notificar l’acord als interessats.

3. Acceptació subvenció del CCVOC referent al SAD en compliment de la LAPAD
2011
ANTECEDENTS DE FET
Atès que la proposta de Protocol Addicional per a l’any 2011 al Contracte programa per a
la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania
i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social, subscrit l’any 2008, detalla els acords i les accions
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a desenvolupar, acompanyat per les fitxes pròpies referents a l’any 2011 amb la
concreció d’objectius, accions a desenvolupar, recursos a emprar i indicadors d’avaluació.
Atès que tenint en compte les hores reals efectuades a cada municipi, es proposa,
distribuir la subvenció rebuda de 10,72 €/hora.
S’aproven les quantitats corresponents al finançament als Ajuntaments.
FONAMENTS DE DRET
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.
Contracte Programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria
de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, aprovat per decret 103/08
de data 23 de juliol de 2008, i ratificat al Ple ordinari del dia 9 d’octubre de 2008.
Protocol Addicional per a l’any 2011 al Contracte Programa on s’hi detallen els acords i
les accions a desenvolupar.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la quantitat que li correspon al municipi de Sant Quirze del Vallès de
54.897,12 € en concepte del SAD LAPAD 2011.
Segon .- Demanar la incorporació d’aquesta subvenció a la partida del Programa
d’Atenció a la Dependència codi 5300/2330/2279901.
Tercer .-

Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

4. Acceptació subvenció recurs material "Taller de teatre social" procedent de la
Diputació de Barcelona
ANTECEDENTS DE FET
Atès que la Unitat de Benestar social del municipi de Sant Quirze del Vallès va presentar
sol·licitud per a beneficiar-se de la cartera de serveis 2012 de la Diputació de Barcelona,
Atès que l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona treballa per oferir
als ajuntaments recursos de qualitat per els i les adolescents que pateixen situacions de
vulnerabilitat social perquè puguin gestionar de manera autònoma i eficaç el seu projecte
de vida.
Vista la notificació del decret de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona aprovat en data 9 de novembre de 2012.
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FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003 General de Subvencions.
Acord de Ple de la Diputació de data 31 de maig de 2012, pel qual s’aprova el Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015” , publicat al BOPB de 8 de juny de 2012, que és
l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el
marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
Acord de Junta de Govern de Diputació en reunió de data 26 de gener de 2012 va
aprovar el Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de
Concertació i el Catàleg de suport d’aquest àmbits i es va obrir la convocatòria per l’any
2012 per a la concertació de recursos.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar el recurs material de serveis i activitats de la Diputació de Barcelona,
consistent en la realització de dotze sessions de taller de teatre social a Sant Quirze del
Vallès (codi 12/Y/89201).
Segon .- Comunicar l’acord a la Diputació de Barcelona, Àrea d’Atenció a les
Persones.

5. Acceptació recurs material "Suport a la implantació copagament SAD" de
Diputació
ANTECEDENTS DE FET
Atès que la Unitat de Benestar social del municipi de Sant Quirze del Vallès va presentar
sol·licitud per a beneficiar-se de la cartera de serveis 2012 de la Diputació de Barcelona;
Atès que el Catàleg 2012 es preveu el recurs tècnic consistent en la redacció de plans,
projectes i informes: “ Atenció domiciliària, persones amb dependència i suport a les
persones cuidadores- Suport implantanció del model de copagament en els serveis
d’atenció domiciliària”.
Vista la notificació del decret de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona aprovat en data 25 d’octubre de 2012.
FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003 General de Subvencions.
Acord de Ple de la Diputació de data 31 de maig de 2012, pel qual s’aprova el Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015” , publicat al BOPB de 8 de juny de 2012, que és
l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el
marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
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Acord de Junta de Govern de Diputació en reunió de data 26 de gener de 2012 va
aprovar el Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de
Concertació i el Catàleg de suport d’aquest àmbits i es va obrir la convocatòria per l’any
2012 per a la concertació de recursos.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar el recurs material consistent en el “Suport a la implantació del model
de copagament en els serveis d’atenció domiciliària” (codi 12/Y/88945).
Segon .- Comunicar l’acord a la Diputació de Barcelona, Àrea d’Atenció a les
Persones.

6. Aprovació anul·lació subvenció esportiva
ANTECEDENTS DE FET
1. Amb data 21 de novembre de 2012 el coordinador d’Esports ha emès informe en el
qual proposa l’anul·lació de la segona part de la subvenció de 2009 del Club Ciclista
Sant Quirze del Vallès, de 150,96€.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Conveni de col·laboració entre el Club Ciclista Sant Quirze del Vallès i
l’Ajuntament, aprovat per la Junta de Govern Local, el 2 de juny de 2008.
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:
Únic.- Aprovar la proposta de despesa de modificació del saldo inicial d’obligacions
(OINI-) al Club Ciclista Sant Quirze del Vallès – l’Ateneu, partida 2009
5150/3400/4800000, en concepte d’anul·lació de subvenció, per un import de 150,96€.
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7. Aprovació bases concurs de Carnestoltes 2013 de Sant Quirze del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
Com anys anteriors, la regidoria de Cultura està preparant pel 9 de febrer la celebració de
la festa del Carnestoltes, amb l’objectiu de potenciar les festes tradicionals i participatives
del municipi.
Es tracta d’una de les festes en les que la participació de les entitats i veïns és més
nombrosa. El nombre de comparses que participen ha anat en augment any rera any, així
com el de concursants a nivell individual.
Per tal de regular la participació dels ciutadans en el concurs de disfresses i de
comparses, s’han elaborat unes bases que recullen la forma d’inscripció, el lloc de la
concentració, el recorregut i les categories dels premis que s’atorgaran, així com la
composició del jurat que els determinarà. Aquestes bases, com cada any, es proposa que
siguin aprovades per la Junta de Govern Local per tal de que puguin ser publicades al
tauler d’anuncis municipal i al web municipal.
Considerant l’informe tècnic de data 12 de desembre de 2012.

FONAMENTS DE DRET
-

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

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar les següents bases del concurs de disfresses i comparses per al
Carnestoltes de Sant Quirze del Vallès de l’any 2013:

BASES CONCURS DE CARNESTOLTES 2013 SANT QUIRZE DEL VALLÈS
1. Convocatòria
El Carnestoltes amb la seva rua i el concurs de disfresses formen part dels actes
habituals del calendari festiu de Sant Quirze del Vallès.
Aquest any es celebra el 9 de febrer de 2013.

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


Categoria de 0 a 7 anys



Categoria de 8 a 17 anys



Categoria de 18 anys o més.

Comparses


Categoria única: per participar en aquesta categoria no hi ha límit d’edat, i és
necessari que estigui formada per un mínim de 10 participants per comparsa.

Paradetes
Per tal de poder optar al muntatge d’una paradeta, és necessari participar al concurs de
disfresses.
Per participar al concurs i muntar una paradeta, és imprescindible anar disfressat i guarnir
la paradeta en funció de la temàtica escollida.
Es muntaran 17 paradetes. L’assignació de la paradeta es regirà per les bases de la
botifarrada aprovades pel Grup de treball.
3. Participants
Hi podrà participar tothom que estigui empadronat a Sant Quirze del Vallès i que
s’inscrigui com a participant al concurs de Carnestoltes.
Es facilitarà un dorsal identificatiu, segons ordre d’inscripció, que haurà de ser visible
durant tota la rua.
En totes les modalitats només s’apuntarà el nom d’un representant i se li donarà un
número que inclourà a tots els membres del grup.
A les comparses, els concursants menors de 10 anys hauran d’anar acompanyats d’una
persona adulta durant el recorregut.
A la modalitat de paradetes, hi podrà participar qualsevol entitat inscrita al Registre
Municipal d’Entitats. En el moment de la inscripció es lliurarà el número de participant.
Amb aquest número es participarà al sorteig, si s’escau.
4 . Inscripcions
En la categoria d’individuals (infantil i adults) les inscripcions seran del 21 de gener al 6
de febrer de 2013.
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En la categoria de comparses i paradetes les inscripcions seran del 7 al 22 de gener de
2013.
Les inscripcions es podran fer:
- Presencialment a les oficines de la OAC
- On line a través de la web: www.santquirzevalles.cat

5. Composició del jurat
El jurat del concurs de comparses estarà format per 5 persones integrants del grup de
treball de Festa Major i sota la presidència de l’alcaldessa o en qui delegui.

6. Criteris de valoració

El jurat valorarà l’originalitat de les disfresses, la confecció pròpia, la coreografia i la
gresca durant tot el recorregut de la rua. També valorarà l’originalitat i la confecció de la
carrossa, així com en la categoria de paradetes.
És competència del jurat, si així ho considera, declarar el premi desert.

7. Normes i obligacions dels participants
Comparses i participants individuals:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

L’ordre de desfilada vindrà donat per l’ordre d’inscripció. Tanmateix, l’organització
es reserva la facultat de modificar sobre la marxa l’ordre de la desfilada per raons
tècniques.
El número 1 es reservarà al guanyador de l’any anterior.
Els participants individuals hauran de portar a un lloc visible el número de
participant.
Les comparses que portin qualsevol tipus de vehicle a motor, hauran de disposar
de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil i el seu conductor n’assumirà
la responsabilitat. En aquest cas, caldrà presentar també la documentació i
l’assegurança en vigor del vehicle.
No està permès cap element de foc, pirotècnia o similar.
Les carrosses hauran de dur un extintor amb una eficàcia mínima de 21A/113B, la
qual cosa serà imprescindible per sortir a la rua.
Les carrosses de les comparses hauran de fer tot el recorregut de la rua.
Tant les carrosses com les comparses no podran fer en cap cas marxa enrere.
Les distàncies entre les carrosses i les comparses les marca l’organització. Els
conductors de les carrosses i els membres de les comparses han de seguir en tot
moment les seves indicacions.
Es realitzarà una verificació de seguretat, el mateix dia 9 de febrer, a mesura que
vagin arribant les carrosses al lloc de concentració.
L’Ajuntament es reserva la facultat de modificar determinats detalls de comparses
o carrosses, per motius de seguretat pública.

L’ incompliment dels requisits i el no seguiment de les pautes i que l’organització
marqui durant els preparatius i durant la rua, suposarà la desqualificació en el
concurs.
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Paradetes:
•
•
•
•

•
•
•

Cada paradeta ha de tenir un rètol visible amb el nom que la identifica, en funció
de la temàtica escollida. Aquest rètol serà confeccionat pel mateix grup.
A les paradetes s’haurà de disposar d’un extintor amb una eficàcia mínima de
21A/113B.
No està permès cap element de foc, pirotècnia o similar.
Les entitats que gestionin parada, hauran d’exhibir en el taulell de forma
obligatòria i visible el cartell que facilitarà el personal de l’Ajuntament relatiu a la
prohibició de vendre begudes alcohòliques a menors d’edat de conformitat amb la
normativa aplicable. Per altre banda, resta prohibit servir begudes alcohòliques
per part de menors d’edat.
A l’interior de les paradetes està totalment prohibit fumar.
A fi i efecte de poder organitzar els muntatges de paradetes, es indispensable
respectar els horaris establerts per l’organització.
L’ubicació de les paradetes vindrà donada per sorteig. No obstant, l’organització
es reserva la facultat de modificar sobre la marxa la seva distribució per raons
tècniques.

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

8.- Premis del concurs :

1er PREMI

2n PREMI
INDIVIDUALS

3er PREMI

De 0 a 7
anys

Premi per valor de
35 €

Premi per valor de
25€

Premi per valor de
20€

De 8 a 18
anys

Premi per valor de
50 €

Premi per valor de
30 €

Premi per valor de
25 €

A partir de
18 anys

Premi per valor de
200 €

Premi per valor de
150 €

Premi per valor de
100 €

PARADETES
Premi per valor de

Premi per valor de

120 €

80 €

Premi per valor de
40 €

COMPARSES
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Premi per valor de

Premi per valor de

Premi per valor de

350 €

200 €

100 €

Als premis en metàl·lic els serà d’aplicació la retenció corresponent segons la normativa
fiscal aplicable.

9.- Horaris i itinerari:
L’horari i l’itinerari es donaran a conèixer en el Programa del Carnestoltes 2013.
10.- Participació:
La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.
Segon.- Publicar les presents bases al tauler d’anuncis municipal i a la web municipal.

8. Aprovació conveni col·laboració amb l'AMPA de l'escola Purificació Salas
Xandri
Aquest punt de l’ordre del dia es deixa sobre la mesa.
ANTECEDENTS DE FET
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès té com a un dels objectius principals el
desenvolupament d’actuacions per al foment i promoció d’activitats esportives i
d’ocupació del temps lliure.
D’acord amb l’informe del coordinador d’Esports de data 27 de novembre de 2012, del
qual se’n desprèn la conveniència de la signatura del conveni de col·laboració amb
l’AMPA de l’escola Purificació Salas Xandri per la promoció de l’activitat física i el gaudi
de llicència d’ús del gimnàs municipal.
FONAMENTS DE DRET
-

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.
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals.

DISPOSICIÓ
El regidor delegat de la Unitat d'Esports, actuant per delegació de l’alcaldessa, proposa a
Junta de Govern Local que adopti l’acord següent:
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i
l’AMPA de l’escola Purificació Salas següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE
DEL VALLÈS I L’A.M.P.A. DE L’ESCOLA PURIFICACIÓ SALAS XANDRI
Sant Quirze del Vallès, 18 de desembre de 2012
REUNITS
D’una part, el Sr. David Sánchez i Mancebo, regidor delegat de la Unitat d’Esports de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, de conformitat amb el cartipàs vigent, facultat
expressament per aquest acte per acord de la Junta de Govern Local en la sessió que va
tenir lloc el dia 18 de desembre de 2012.
De l’altra, la Sra. Esther Arcas Canalias en qualitat de presidenta de l’AMPA de l’Escola
Purificació Salas Xandri, entitat inscrita al Registre Municipal d’entitats amb el núm. RAE
2145 i amb domicili social a la Ronda Arraona s/n de Sant Quirze del Vallès, actuant en
nom i representació d’aquesta.
Assistits per la secretària de l’Ajuntament Sra. Helena Muñoz Amorós, que dóna fe de
l’acte.
ANTECEDENTS
I. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, té com a un dels objectius principals el
desenvolupament d’actuacions per al foment i promoció d’activitats esportives i
d’ocupació del temps lliure. L’AMPA de l’Escola Purificació Salas Xandri és una entitat
sense ànim de lucre dedicada a la promoció del lleure i per extensió de l’esport dins del
nostre municipi amb una llarga trajectòria i arrelament ciutadà.
II. Aquesta entitat ve col·laborant des dels últims anys en l’organització i
desenvolupament d’activitats de promoció esportiva, essent satisfactòria l’experiència per
a les dues parts, motiu pel qual es pretén aprofundir en aquesta col·laboració amb la
signatura del present conveni.
III. La Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 18 de desembre de 2012 va
acordar l’aprovació d’aquest Conveni, alhora que autoritzava al Sr. Regidor per a la seva
formalització i signatura.
Per tot això, ambdues parts es reconeixen capacitat i competència per l’atorgament
d’aquest i firma d’aquest conveni administratiu, el qual s’ajustarà a les clàusules que a
continuació es
CONVENEN
Primera. Objecte i finalitats.
És objecte del present conveni aprofundir la col·laboració perquè ambdues parts
contribueixin a millorar a la promoció i foment de l’activitat esportiva.
Segona. Autorització d’us i compromís de manteniment de les instal·lacions.
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1. En virtut del present conveni s’autoritza a l’entitat AMPA de l’Escola Purificació Salas
Xandri perquè utilitzi, per la seva activitat esportiva extraescolar, el Gimnàs Municipal, de
dilluns a dijous, de 16:45 a 18:15. La naturalesa jurídica d’aquesta autorització, d’acord
amb el que determina el Reglament de béns dels ens locals, és de llicència d’ocupació
temporal, consistent en l’ús privatiu de les esmentades instal·lacions.
Aquesta autorització es renovarà i aprovarà cada temporada esportiva durant la vigència
del present conveni, d’acord a les reunions de planificació d’espais esportius
programades per la Regidoria d’Esports a fi de definir els quadres d’ocupació dels
diferents espais esportius (annex 2). Amb caràcter ordinari, les reunions s’iniciaran a
partir del març de cada any i els nous horaris entraran en vigor en setembre.
2. Respecte d’aquesta autorització per a l’ús de les instal·lacions, l’entitat AMPA de
l’Escola Purificació Salas Xandri es compromet a col·laborar en les tasques de gestió i
manteniment en les condicions que es contenen a les clàusules següents.
Tercera. Obligacions de l’entitat.
L’AMPA de l’Escola Purificació Salas Xandri assumeix les següents obligacions:
Destinar les instal·lacions i dependències a la finalitat esportiva i d’espai social per als
socis, esportistes, familiars i simpatitzants, sense que es puguin realitzar actes de cessió,
disposició o comercials i lucratius de les instal·lacions. Es capacita a directius i personal
tècnic de la entitat a disposar i utilitzar de les claus del gimnàs municipal per poder
accedir-hi a realitzar l’activitat en els horaris autoritzats.
Correspondrà a l’AMPA de l’Escola Purificació Salas Xandri les tasques de col·laboració
següents:
1. Assumir el control d’accés i responsabilitat durant el temps d’utilització de les
instal·lacions.
a) Durant el temps d’ocupació és responsabilitat de l’entitat vetllar per al
compliment de la Normativa vigent, per tant cal comptar en tot moment
amb la presència d’un responsable.
b) Durant el temps d’utilització el mobiliari esportiu hi haurà d’estar amb els
elements de fixació corresponents perquè no pugui produir cap accident.
c) Deixar el material en el lloc d’emmagatzematge una vegada finalitzada
l’activitat amb els elements de fixació corresponents.
d) Comunicar a la Regidoria d’Esports qualsevol anomalia que es detecti
abans o que es produeixi durant la utilització de l’espai.
e) Només els jugadors i personal tècnic són les persones autoritzades a
entrar a la pista.
f) Utilitzar la roba i calçat adequat per a la pràctica esportiva. Es procurarà
molt especialment portar les soles netes de sorra en les pistes
poliesportives cobertes.
g) No menjar, ni entrar begudes refrescants ensucrades o envasos de vidre
dintre de la pista i zona de vestuaris.
h) La no utilització o utilització esporàdica d’un espai, pot comportar la pèrdua
d’aquest espai, previ avís.
i) Tots els espais no utilitzats estaran a disposició de la Regidoria d’Esports.
2. La Regidoria d’Esports podrà disposar de qualsevol espai avisant amb
l’antelació de 10 dies.
3. El fet de sol·licitar l’ocupació d’un espai esportiu per d’altra activitat de tipus
extraordinari més enllà de la conveniada, no dóna cap tipus de drets. És
requisit indispensable per iniciar els tràmits de cessió d’un espai esportiu per
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activitat extraordinària adjuntar, a la sol·licitud oficial, la fitxa de sol·licitud
d’activitat extraordinària (annex 1). Una vegada estudiada, es concedirà o
denegarà.
4. Els casals i campus esportius es regiran per la Normativa vigent de condicions
i requisits.
5. No realitzar obres, instal·lació o reforma de cap mena sense consulta a la
Regidoria d’Esports.
6. Vetllar per la vigilància i seguretat dels usuaris i participants que accedeixin a
les instal·lacions.
7. Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi tots els seus
membres i col·laboradors que participin en el desenvolupament de les
activitats.
8. Assumir les despeses extraordinàries que es derivin dels desperfectes que
s’originin amb motiu del mal ús o d’actes de vandalisme ocasional.
9. Complir les indicacions i criteris que, sobre les obligacions descrites i d’altres
que es fixin, en cada cas, des dels serveis municipals d’esports.
10. Presentar al inici de temporada (durant el mes de setembre) una memòria
detallada amb el programa de les activitats que es preveu realitzar, i tenir cura
de la seva organització durant la vigència del conveni. Aquesta memòria haurà
de tenir el següent contingut mínim:
a) Programa de les activitats previstes, on hi consti la seva relació, definició,
calendari, programació i periodificació.
b) Relació dels grups en les diferents categories i edats, amb indicació del
número d’esportistes que integren els grups.
c) Relació de monitors i personal responsable del desenvolupament de les
diferents activitats, assignat a cada grup d’activitat, edats, formació, etc..
11. Comunicar i comptar amb el vist i plau per escrit de la Regidoria d’Esports
abans de treure informació o programes referent a l’organització
d’esdeveniments especials com casals i campus esportius o canvis en la
memòria del programa d’activitats previst en el punt anterior.
12. L’entitat AMPA de l’Escola Purificació Salas Xandri es compromet a fer
constar, en lloc preferent, en tots aquells documents, publicitat i activitats de
divulgació la llegenda “AMB EL SUPORT DE L’AJUNTAMENT DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS”, juntament amb l’escut de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, de manera clara i àmplia.
Quarta. Drets i obligacions de l’Ajuntament.
L’Ajuntament ostenta els següents drets i obligacions:
1. Supervisar l’ús de les instal·lacions i garantir la seva utilització, la neteja dels
vestidors sense perjudici de l’obligació de l’AMPA de l’Escola Purificació Salas
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Xandri de mantenir endreçats els diferents espais esportius amb posterioritat a la
seva utilització.
2. Fer el seguiment de la utilització dels equipaments esportius.
3. Ostentar la facultat d’interpretació de les clàusules del conveni, així com la de
dictar les instruccions i ordres de desenvolupament que es derivin.
4. Fer-se càrrec de les despeses de conducció de la instal·lació esportiva, consums
i subministres propis del funcionament d’aquesta, les reparacions ordinàries i
extraordinàries així com les substitucions d’instal·lacions o material
d’equipaments.
Cinquena. Vigència i extinció.
1. Aquest conveni tindrà vigència fins al 30 de setembre de 2013, essent prorrogable per
acord d’ambdues parts i exprés de la Junta de Govern, per períodes d’un any fins un
màxim de tres. Aquest acord s’haurà d’adoptar amb un mes d’antelació al venciment de la
vigència. Igualment, serà d’aplicació aquest termini pel cas de denúncia expressa del
conveni.
2. Aquest conveni es resoldrà per alguna de les causes següents:
a) Compliment del termini establert.
b) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
c) Denúncia expressa de qualsevol de les parts.
d) Incompliment d’algun dels termes o condicions essencials del conveni.
e) Les generals establertes per la legislació vigent.
Sisena. Relació de Documentació a aportar per l’Entitat.
Abans de quinze dies hàbils a comptar des de la firma del present conveni així com
abans d’iniciar la temporada (durant el mes de juliol) l’entitat “AMPA de l’Escola
Purificació Salas Xandri” haurà de lliurar a la Regidoria d’Esports la següent relació de
documentació, durant la vigència del conveni:
- Declaració Jurada o Promesa signada per la Presidenta de l’entitat en que no utilitza les
instal·lacions cedides objectes d’aquest conveni per fer activitats amb ànim de lucre.
- Assegurança de responsabilitat civil, d’acord a la clàusula tercera, setè punt.
- Memòria detallada programa d’activitats d’acord a la clàusula tercera, desè punt.
Setena. Règim jurídic i jurisdicció.
En tot allò no previst al present conveni serà d’aplicació la legislació administrativa de
caràcter general i específica. En cas de conflicte i litigi serà competent la jurisdicció del
contenciós administratiu, prèvia interposició del recurs de reposició corresponent quan
l’objecte de litigi sigui de caire econòmic. “

Segon:- Facultar al regidor delegat d’Esports, Sr. David Sánchez i Mancebo, per a la
signatura del conveni.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.

14/44

9. Signatura Conveni de cooperació amb la facultat de Dret de la UAB per a la
realització de pràctiques acadèmiques.
ANTECEDENTS DE FET
1. Atesa la proposta de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) perquè l’Ajuntament de Sant Quirze col·labori amb la Universitat en els
programes de pràctiques acadèmiques externes i, concretament de la carrera de
Criminologia.
2. Atès l’ interès de l’Ajuntament en cooperar amb la UAB i donat que l’Àrea de Seguretat
Ciutadana ha expressat la seva disposició a generar projectes que puguin ser duts a
terme per estudiants del grau de Criminologia en pràctiques acadèmiques externes.
3. Vist la proposta de Conveni, el qual s’adjunta.
4. Vist l’informe del Cap de Serveis Interns i Recursos Humans de data 10 de desembre
de 2012.
FONAMENTS DE DRET
Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, publicat al BOE de 10 de desembre de
2011, núm. 297, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants
universitaris.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Establir les condicions sobre les quals s’han de desenvolupar les pràctiques
acadèmiques externes que estudiants de la UAB han de dur a terme per a la seva
formació en l’entitat col·laboradora. Les pràctiques han d’anar encaminades a completar
l’aprenentatge teòric i pràctic de l’estudiant per tal de proporcionar-li una formació
completa i integral.
Segon. - L’estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes de conformitat
amb el projecte formatiu que es detalla en el conveni específic que se signa amb
l’estudiant, en el qual s’inclouen els objectius educatius i les activitats que cal
desenvolupar.
Les parts, juntament amb l’estudiant, han de signar un conveni específic que forma part
inseparable d’aquest conveni marc, pel qual es regula el projecte formatiu de les
pràctiques, així com la durada i el règim de realització.
Tercer.- Tal com preveu la normativa aplicable als convenis de cooperació educativa, el
calendari i l’horari previstos per a la realització de les pràctiques és compatible amb
l’activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l’estudiant a la
Universitat.
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En qualsevol cas, l’estudiant té dret al règim de permisos següent:
a. Per exàmens, ja siguin parcials o finals. L’estudiant té permís tot el dia en què té lloc
l’examen.
b. Per tutoria. L’estudiant té permís les hores indispensables per a la tutoria.
c. Per presentació de treballs acadèmics. L’estudiant té permís les hores indispensables
per a la presentació dels treballs acadèmics.
d. Per la representació i la participació en els òrgans de govern i de representació de la
Universitat. L’estudiant té permís les hores indispensables per a la celebració de les
sessions i per a participar en els processos electorals que corresponguin.

10. Aprovació de l'Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre
l'agència de l'Habitatge de Catalunya i l'ajuntament de Sant Quirze del Vallè, per
al primer semestre de 2013, relatiu a l'oficina d'habitatge
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 18 de setembre de 2012 mitjançant acord de Junta de Govern Local es va
aprovar el contingut del conveni de col·laboració relatiu a l’oficina Local d’Habitatge,
corresponent a l’any 2012.
2. En el pacte novè del conveni es preveia la possibilitat de pròrroga prèvia petició per
escrit de qualsevol de les parts signatàries. Aquesta sol·licitud es va realitzar en data
29 de novembre de 2012 i d’acord amb la tramitació establerta per l’Agencia de
l’Habitatge de Catalunya, cal aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de
col·laboració per al primer semestre de 2013, relatiu a l’oficina d’habitatge.
FONAMENTS DE DRET
La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que la
despleguen i el Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012 constitueixen el marc normatiu de
col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer
social, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura territorial en la
prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de
les gestions a la ciutadania.
La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de la
Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques que en matèria
d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les
actuacions públiques de conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació,
cooperació i col·laboració amb els ens locals.
El Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, dedica el
capítol 5 a les oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació per al lloguer social, i
preveu la subscripció de convenis per a constituir o mantenir oficines locals d’habitatge i
borses de mediació amb les administracions locals que tinguin desplegament territorial.
Els articles 97, 98 i 99 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, recullen les condicions de les
oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l’establiment dels
convenis de col·laboració, les contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació
de l’activitat.
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Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Decret 13/2010, de 2 de febrer
del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i per
la Llei 26/2010, 3 agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per al primer semestre
de 2013, relatiu a l’oficina d’habitatge següent:
“ ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA
DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS,
PER AL PRIMER SEMESTRE DE 2013, RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE
SITUADA EN AQUEST MUNICIPI
Barcelona, ..... de desembre de 2012
REUNITS
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb
les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret
157/2010, de 2 de novembre.
I d’una altra, la senyora Montserrat Mundi i Mas, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a
formalitzar aquest conveni, i a aquest efecte,
MANIFESTEN
1. En data 09/03/2012 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, relatiu a l’oficina
d’habitatge situada en aquest municipi, que tenia per objecte establir els termes i les
condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament en matèria
d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya,
en el marc del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012.
2. En el pacte novè de l’esmentat conveni es preveia que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2012, amb efectes de l’1 de
gener, i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de
qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes
del venciment del termini inicial.”
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3. Atès que hi ha la previsió de prorrogar el decret que regula el Pla per al dret a
l’Habitatge 2009-2012, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar
el conveni de col·laboració relatiu a l’Oficina Local, amb la finalitat de mantenir el seu
funcionament durant el primer semestre de 2013,
Per tot això,
ACORDEN
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquest
municipi, pel període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de l’any 2013, el qual
té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per
a l’assessorament en matèria d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la
proximitat del serveis relatius a l’habitatge.
2. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 09/03/2012, acordant que les
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al primer
semestre del 2013, les següents:
2.1 L’import del pagament fix per serveis mínims establert en el pacte quart, a) del
conveni, serà de 6.000 €.
2.2 L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 7.000
€.
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per
justificar les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, s’ha de lliurar amb data 30 de juny de 2013, i ha de ser signada per
l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat
de l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat desenvolupada, com també als serveis
mínims prestats pel personal adscrit a l’oficina.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
4. La pròrroga del conveni queda condicionada a l’existència de crèdit suficient i adequat
per finançar les obligacions derivades del mateix dins l’exercici 2013.
5. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins el 30 de juny de 2013.
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per duplicat, en el
lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.
Jaume Fornt i Paradell

M. Montserrat Mundi i Mas

Director de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya

Alcaldessa de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès “
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Segon .-

Facultar a l’alcaldessa per a la signatura d’aquesta addenda.

Tercer .-

Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

11. Acceptació de la subvenció de l'àmbit de suport als serveis i les activitats del
Pla de concertació per l'adquisició del mòdul i sofware del temps de
reverberació per actualitzar sonòmetre existent i protecció dels animals
domèstics- CODI 12/Y/80872 i 12/Y/82329
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 26 de gener de 2012, la Junta de Govern de la Diputació , va aprovar el Règim
de concertació de l’àmbit de suport als serveis i ales activitats del Pla de concertació i
el catàleg de suport d’aquest àmbit i va obrir la convocatòria de l’any 2012 per a la
concertació de recursos.
2. En data 27 de febrer de 2012 es va realitzar la sol·licitud dels ajuts econòmics de
l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació, el primer emmarcat
en el programa d’Avaluació i gestió ambiental amb l’objectiu de l’adquisició del mòdul i
software del temps de reverberació per actualitzar el sonòmetre ja existent, amb un
pressupost total de 647,82 € i el segon emmarcat en el programa d’animals de
companyia amb l’objectiu de protecció dels animals domèstics a Sant Quirze del
Vallès, amb un pressupost total de 51.159,45 €.
3. En data 15 de maig de 2012 la Diputació de Barcelona va notificar a l’Ajuntament de
Sant Quirze l’acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 d’abril
de 2012 en el qual acordava les concessions d’ajuts econòmics, en el marc de la
convocatòria de l’any 2012 per la concertació de recursos de l’àmbit de suport als
servis i a les activitats del Pla de Concertació, entre les quals es trobaven l’adquisició
del mòdul i software del temps de reverberació per actualitzar el sonòmetre ja existent,
per import 615,42 € i per la protecció dels animals domèstics a Sant Quirze del Vallès,
per import de 1.000,00 €.
FONAMENTS DE DRET
-

Protocol general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipi de Qualitat
2008-2011

-

Acord de Ple de la Diputació de data 22 de desembre de 2011, pel qual s’aprova
el Règim transitori aplicable al Protocol general del Pla 2008-2011, amb la voluntat
de garantir el màxim valor possible de la funció de cooperació local i configurar un
espai efectiu per donar continuïtat a les línies de treball que han demostrat
eficàcia i assegurar la transferència de recursos als Ajuntaments i resta d’ens
locals.

-

Acord de Junta de Govern de la Diputació en reunió de data 26 de gener de 2012
va aprovar el Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i les activitats
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del Pla de Concertació i el Catàleg de suport d’aquest àmbits i es va obrir la
convocatòria per l’any 2012 per a la concertació de recursos
-

De conformitat amb el que disposa l’article 21 de la 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, de mesures per la modernització del govern local
que la modifica.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona – Xarxa
Barcelona de Municipis, núm. expedient 3597-2012, codi 12/Y/80872 per l’actuació
“Adquisició del mòdul i software del temps de reverberació per actualitzar el sonòmetre ja
existent”, per import de 615,42 €.
Segon .- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona – Xarxa
Barcelona de Municipis, núm. expedient 1595-2012, codi 12/Y/82329 per l’actuació
“protecció dels animals domèstics a Sant Quirze del Vallès”, per import de 1.000,00 €.
Tercer .-

Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

12. Llicència d'obra major. Exp. Núm. OMA2012/043 per a la reforma de nau
industrial per adaptar-la a una nova activitat (fabricació i comercialització de
màquines recreatives)
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 14 d'agost de 2012, GLOBAL ZITRO SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012010379) per a la reforma de nau
industrial per adaptar-la a una nova activitat (fabricació i comercialització de màquines
recreatives), emplaçat a RONDA MAIOLS ,s/n cantonada amb el carrer Pla de les
Sitges, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 30 de novembre de
2012, 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 següents:
La qualificació urbanística és Naus aïllades, Industrials antigues (clau 5b-12),
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.
El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic i d’execució
s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació a
excepció dels següents punts:
1. Consten als arxius municipals els següents exp. de llicencies d’obres en relació
a la parcel·la única de 7.812,67 m2 que fixa el planejament.
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Llicencia d’obres (exp. 347/01) per construir un edifici industrial de Planta
soterrani, planta baixa i planta pis, concedida per la comissió de Govern de
l’Ajuntament en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 25 de febrer de 2003 i
en data 22 d’abril de 2003.

2. La llicencia d’obres sol·licitada es correspon amb les obres necessàries a
realitzar per adaptar la nau existent, amb llicencia d’obres 347/01, a les
necessitats de la nova activitat dedicada a la fabricació i comercialització de
maquines recreatives.
3. S’ha presentat el plànol de qualificació urbanística de l’àmbit. La ubicació de les
naus ha d’estar acotada i perfectament situada respecte l’alineació del carrer
Ronda de Maiols i Pla de Sitges, i respecte de les parcel·les veïnes. S’ha
incorporat en el plànol de qualificació urbanística, el quadre de característiques
urbanístiques de la zona.
4. S’ha presentat el projecte ambiental corresponent a l’activitat, que s’ha de
presentar prèvia o simultàniament a la llicència d’obres, d’acord amb l’article 77
del Reglament d’obres i serveis, incloent la següent documentació:
−

Es justifica la classificació de l’activitat d’acord amb la llei 20/2009 de
prevenció i control ambiental de les activitats com Annex III codi 3.14.
Fabricació de maquinaria i/o productes metàl·lics diversos i/o serralleries.
El projecte inclou també l’activitat de la planta soterrani com a garatge. El
projecte ha esta revisat per l’enginyer municipal.

−

Es justifica en el projecte d’obres i en el projecte d’activitats el compliment
de la Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. En funció
de l’annex 1 Supòsits sotmesos al control preventiu de l’Administració de
la Generalitat, l’activitat estaria inclosa en el punt 7, Establiments d’ús
industrial, que d’acord amb el que estableix la taula i les especificacions
de l’annex 2, estaria subjecta al control preventiu de l’Administració de la
Generalitat. En el cas de la seva classificació com tipus C amb risc baix
(d’acord amb els nivells de ris intrínsec que fixen les definicions
establertes pel Reglament de seguretat contra incendis en establiments
industrials, aprovat per Reial decret 2267/2004, del 3 de desembre),
l’activitat no requeriria el control preventiu de l’Administració de la
Generalitat. La justificació del compliment de la Llei 3/2010 i la seva
classificació com tipus C de reis baix d’acord amb el Reglament de
seguretat contra incendis en establiments industrials, ha estat revisada per
l’enginyer municipal. Tota la documentació de la justificació del compliment
de la normativa contra incendis s’ha inclòs també en el projecte d’obres.

5. L’activitat de la nau industrial d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental de les activitats, que la classifica com Annex III
codi 3.14, estarà subjecta a un règim de comunicació de la persona o persones
titulars. La comunicació s’haurà de formalitzar un cop acabades les obres i
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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.
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.

6. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de
tercers d’acord amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals
3. Considerant l’informe jurídic de data 11/12/2012.
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
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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 OMA2012/000043 a GLOBAL ZITRO SL
per a la reforma de nau industrial per adaptar-la a una nova activitat (fabricació i
comercialització de màquines recreatives) a RONDA MAIOLS ,s/n cantonada amb el
carrer Pla de les Sitges, 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

201240829 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201240830 / 0

LIQUIDACIONS VARIES

Setè .-

Import
1.800,00 €
520,87 €

Notificar el present acord als interessats.

13. Llicència d'obra major. Exp. Núm. OMA2012/37 per a la reforma interior de nau
industrial per ús d'obrador i degustació de pastisseria.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 18 de juliol de 2012, PIZZA MIX SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012009488) per a la reforma interior de nau
industrial per ús d'obrador i degustació de pastisseria, emplaçat a AV EGARA (D'), 46
, d’aquest municipi.
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2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 11 de desembre 2012
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 següents:
La qualificació urbanística és Naus aïllades, Industrials antigues (clau 5a-9), 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
El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic i d’execució
s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.
S’ha presentat la documentació demanada en el requeriment fet en data 14 de
setembre de 2012.
1. S’ha presentat el projecte ambiental (exp. 54/12) corresponent a la comunicació
de l’activitat per l’ús d’obrador i degustació de pastisseria. L’activitat d’obrador i
degustació de pastisseria, d’acord amb la Llei 20/2009 del 4 de desembre de
prevenció i control ambiental de les activitats, es classifica com Annex III, codi
7.7: “Fleques amb forns amb una potencia superior a 7,5 KW.
La supervisió de l’enginyer municipal en relació al projecte d’activitats presentat
és favorable.
−

El projecte d’activitats justifica el compliment de la Llei 3/2010 del 18 de febrer,
de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis. D’acord amb l’informe de l’enginyer municipal :

−
“L’activitat ocupa una nau industrial de tipologia A. La superfície en planta de la
nau és de 481 m2, disposant d’un altell tècnic per a maquinaria de 70 m2. La
tipologia de la nau i la seva superfície fan interpretar que aquesta nau quedi
forma de l’annex 2 de la llei 3/2010”. Per tant i a diferencia del que s’havia
inclòs inicialment en el requeriment del projecte d’obres l’activitat no estarà
sotmesa al control preventiu de l’Administració de la Generalitat. El projecte
justifica la protecció contra incendis d’acord amb el Reial Decret 2267/2004 de
3 de desembre per el que s’apropava el Reglament de seguritat contra incendis
en els establiments industrials, i 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’informe
de l’enginyer municipal és favorable.
2. 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
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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)
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.
3. 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 150,00 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.
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.
Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers
d’acord amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals
3. Considerant l’informe jurídic de data 11/12/2012.
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
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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 OMA2012/000037 a PIZZA MIX SL per a la
reforma interior de nau industrial per ús d'obrador i degustació de pastisseria a AV
EGARA (D'), 46 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

201240820 / 0

Concessió de Plaques i patents

201240821 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

3197,28 €

201240822 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

1358,84 €

Setè .-

12,18 €

Notificar el present acord als interessats.
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14. Llicència d'obra major. Exp. núm. OMA2012/46 per a la construcció de piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 23 d'octubre de 2012, JOSE TOURIÑO MOLINERO ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012013513) per
a Construcció de piscina, emplaçat a C EXTREMADURA, 18 PB , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 04/12/2012 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 següents:
-

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.

-

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.
Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers
d’acord amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.

3. Considerant l’informe jurídic de data 12/12/2012.
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
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2012/000046 a JOSE TOURIÑO
MOLINERO per a la construcció de piscina a C EXTREMADURA,
18 PB 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

201240826 / 0

Concessió de Plaques i patents

201240827 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

313,51 €

201240828 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Setè .-

12,18 €

Notificar el present acord als interessats.

15. Llicència d'obra Major. Expedient núm. OMA2011/43 per a la construcció d'un
habitatge unifamiliar aïllat.
ANTECEDENTS DE FET
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1. En data 23 de desembre de 2011, VICENTE BELTRAN BELTRAN ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011018490) per
a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat a C MALLERENGA (DE LA),
45 , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 4 de desembre de
2012 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 següents:
1. S’ha sol·licitat informe al departament de Mantenimento de Lineas y Cables de
Alta Tension de Fecsa-endesa (Paseo de la Montaña, 32 Sant Just Desvern Tel.
93.602.91.12) en relació a la zona d’influència del tram de la línia Cerdanyola–
Can Barra 110 KV, entre els vanos que corresponen als recolzaments situats al
carrer de la Mallarenga en front de la parcel·la. (persona de contacte Sr. Ricardo
J. Blanco Ortega tel. 93.602.91.84)
S’ha incorporat al projecte bàsic el grafiat de la zona d’influència que ha fixat la
companyia.
2. 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 real decret
184/2009 de 27 de novembre (B.O.E. nº 25 de 29 de gener de 2010)
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 19 de novembre de 2012, emesa per l’Agència Estatal de
Seguretat Aèria (Ministeri de foment) s’autoritza la sol·licitud que va presentar el
Sr. Vicente Beltrán Beltrán per a la construcció d’un habitatge unifamiliar al
carrer La Mallarenga, núm. 45 de Castelltort, 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 construcció o 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, així com els mitjans
electromagnètics que puguin ser necessaris duran la seva construcció o
instal·lació, no podrà sobrepassar l’alçada de cinc metres (5,00 m.).

−

En el cas d’instal·lar objectes temporals (grues fixes o mòbils), caldrà tramitar la
corresponent llicència d’obres menors per la instal·lació d’aquests elements
justificant que no afecten a la servitud ni a la operativitat de l’aeròdrom.
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3. D’acord amb el Reial Decret 1000/2010 de 5 d’agost, sobre visat col·legial
obligatori, que desenvolupa la Llei Òmnibus, l’arquitecte i l’aparellador presenten
la documentació tècnica del projecte bàsic sense visar, l’ajuntament condicionarà
l’eficàcia de la llicència municipal a la presentació del projecte executiu visat.
Per la concessió de la llicencia d’obres, amb el projecte bàsic sense visar, s’ha
presentat els certificat emès pel corresponent col·legi oficials acreditant la
identitat i habilitació professional de l’autora del treball i l’obligació legal de tenir
contractada i vigent una pòlissa d’assegurança que cobreixi de forma adequada
els riscos en que es pugui incórrer.
4. 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 3.533,20 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.
5. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram
de vorera del carrer de la Guineu i del carrer del Gamarús, en el tram on està
situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 2.880,00
euros. 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 estan previstes en el projecte d’urbanització. No es
permetrà cap rasa en les connexions de les xarxes d’instal·lacions en el
paviment de formigó executat. En el cas de sol·licitar gas les connexions
s’hauran de realitzar a l’arqueta formigonable prevista per a cada parcel·la,
l’execució de rases obligarà a la reposició de tot el tram de formigó on s’hagi
executat. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per les
connexions amb les respectives companyies i d’acord amb l’Enginyer municipal.
Cal aportar el projecte d’execució visat pel Col·legi oficial d’Arquitectes amb la memòria
descriptiva i constructiva, l’estat d’amidaments, el plec de condicions tècniques i
facultatives, el pressupost, i la justificació i càlcul de l’estructura i les instal·lacions i els
corresponents plànols abans de l’ inici de les obres. S’ha de presentar el projecte en
suport informàtic. D’acord amb l’ Art. 26 del Pla Parcial, de condicions de manteniment de
l’arbrat, s’haurà de presentar amb el projecte executiu una proposta d’enjardinament de
la parcel·la definint el tipus de vegetació i arbrat, complimentant aquest articulat de tal
manera que el còmput total d’arbres que resulti en els espais no ocupats per l’edificació i
els accessos sigui d’un exemplar per cada 50 m2. El projecte executiu de l’enjardinament
haurà d’incloure el tractament dels talussos respecte de les parcel·les veïnes a1.7-3 i
a1.7-5, així com el sistema de drenatge i conducció de les aigües de pluja de la parcel·la.
3. Considerant l’informe jurídic de data 12/12/2012.
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 OMA2011/000043 a VICENTE BELTRAN
BELTRAN per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat a C MALLERENGA (DE
LA), 45 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

201240823 / 0

Concessió de Plaques i patents

201240824 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Import
12,18
5.873,87 €
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201240825 / 0

Setè .-

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

2.496,39 €

Notificar el present acord als interessats.

16. Assumptes sobrevinguts

16.1.

Aprovació addenda al conveni marc amb el Consorci Sanitari de
Terrassa per a la prevenció i el control de la legionel·losi per a l'any
2012.

ANTECEDENTS DE FET
Ateses les competències municipals en matèria de salut pública i atès que la Junta de
Govern Local del dia 17 d’octubre de 2005, va aprovar el conveni marc de col·laboració
entre el Consorci Sanitari de Terrassa i aquest Ajuntament, per a l’establiment de les
directrius generals de col·laboració entre ambdues parts per l’assessorament, assistència
tècnica, gestió i/o prestació de serveis, i formació, en els àmbits social, socio – sanitari,
sanitari, de salut pública, medioambiental, i, en general, en tots aquells que tinguin a
veure amb les finalitats i funcions del consorci i les competències municipals.
D’acord amb la clàusula tercera de l’esmentat conveni, es preveu el seu
desenvolupament mitjançant annexes específics que s’adjuntaran, formant part integrant
del mateix.
D’acord amb l’informe de la tècnica de Salut de data 11 de desembre de 2012.
FONAMENTS DE DRET
-

-

-

-

Article 25h) de la llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article
66.2 h) del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris
higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi (BOE núm. 171 de
18 de juliol de 2003).
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions
higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi (DOGC núm.
4185 de 29 de juliol de 2004).
Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública (DOGC núm. 5495 de data
30/10/2009) al seu article 52 estableix que els ens locals són competents per la
gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses
les piscines.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’Addenda al conveni marc subscrit entre l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès i el Consorci Sanitari de Terrassa, per a la prevenció i el control de la
legionel·losi per a l’any 2012 següent:
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“ADDENDA AL CONVENI MARC SUBSCRIT ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS I EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA EN DATA 17
D’OCTUBRE DE 2005
Sant Quirze del Vallès, 12 de desembre de 2012
REUNITS
D ’una part, la Sra. Montserrat Mundi Mas, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, actuant en nom i representació d’aquest, en virtut de l’acord de Ple de data 11 de
juny de 2011.
El senyor Pere Vallribera i Rodríguez, en nom i representació de Consorci Sanitari de
Terrassa, en la seva qualitat de Director gerent de la Institució, en exercici de la facultat
que li confereix l’article 21.1 dels Estatuts de l'entitat, aprovats per Decret 58/1988, de 10
de març (DOGC 970, de 25 de març de 1988).
MANIFESTEN
I.- Que en data, l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i el Consorci Sanitari de Terrassa
van subscriure un conveni marc de col·laboració que té per objecte establir les directrius
generals de col·laboració entre ambdues parts "per a l’assessorament, assistència
tècnica, gestió i/o prestació de serveis, i formació, en els àmbits social, socio-sanitari,
sanitari, de salut pública, mediambiental, i, en general, en tots aquells que tinguin a veure
amb les finalitats i funcions del consorci i les competències del municipi".
II.- Que el pacte tercer del conveni marc al qual es refereix la manifestació precedent
preveu el seu desenvolupament mitjançant convenis específics que s'annexaran al
conveni marc, formant part integrant del mateix.
III.- Que el pacte novè del referit conveni marc preveu la possibilitat que el CST
subcontracti l'execució de les activitats pròpies dels convenis específics establerts per al
seu desenvolupament, sempre i quan compti amb el consentiment de l'Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.
IV.- Que ambdues parts es reconeixen mútuament i recíproca capacitat suficient per a
l'atorgament del present acte i convenen la celebració del present conveni de
col·laboració en matèria de salut pública que es regirà pels següents
PACTES
PRIMER.- ACTUACIONS OBJECTE DE CONVENI:
El conveni té per objecte la prevenció i el control de la legionel·losi mitjançant l’adopció de
mesures higienicosanitàries en aquelles instal·lacions municipals que puguin tenir un risc
associat a l'aparició de casos de legionel·losi. Aquestes instal·lacions hi figuren en la
relació que s'adjunta com a annex.
L'execució del conveni comprendrà les següents fases:
A) Inventari:
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Prèvia inspecció de tots els edificis, dependències i instal·lacions, el CST o el
subcontractista realitzarà un inventari on determinarà les instal·lacions susceptibles de
convertir-se en focus de la propagació de la legionel·losi, basant-se en el sistema de
perills i punts de control crític (APPCC).
B) Operacions de manteniment, neteja i desinfecció:
A les instal·lacions dels edificis i instal·lacions relacionats a l´ANNEX 1, el CST o el
subcontractista elaborarà:
- el Programa de manteniment: que inclourà les revisions amb la periodicitat específica
que preveu la normativa, els punts de revisió i els paràmetres a mesurar.
- el Programa de neteja i desinfecció: que inclourà els procediments, els productes i la llur
dosificació, les precaucions a tenir en compte i la periodicitat específica per a cada
activitat segons preveu la normativa.
- el Programa de tractament de l'aigua: que inclourà els procediments, els productes i llur
dosificació, els paràmetres de control, periodicitat de les anàlisi i mètodes de mesura.
C) Registre d'operacions de manteniment, neteja i desinfecció:
Aquest registre contindrà:
- les dates de realització d'aquestes operacions
- els productes emprats, llur dosificació i els temps d'actuació
- dates de les preses de mostres i resultats de les anàlisi de l'aigua
- registre d'incidències i operacions extraordinàries
- signatura del tècnic responsable de les operacions realitzades i de la persona
responsable de la instal·lació
El registre estarà a disposició de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Totes les actuacions anteriors es realitzaran d'acord amb el que disposen el Reial Decret
865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènico-sanitaris per a la
prevenció i control de la legionel·losi, el Decret català 152/2002, de 28 de maig, pel qual
s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la
legionel·losi, i demés normativa d'aplicació.
L'inventari, els programes i els models de registre es realitzaran en el termini màxim d'un
mes des de la signatura del conveni.
D) Pla de Formació
El CST ofertarà un Pla de Formació en matèria de legionel·la al personal de l´Ajuntament
encarregat de cadascuna de les instal·lacions
SEGON.- COORDINACIÓ ENTRE LES PARTS:
Un cop elaborats l'inventari, els programes i els models de registre a què es refereix el
Pacte Primer, el CST o el subcontractista els lliurarà a l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès per a la seva revisió i, si s'escau, aprovació.
Quan s'hagin de fer actuacions que puguin comportar riscos per a les persones i/o
requereixin unes condicions determinades per garantir la seva pròpia eficàcia, el CST o el
subcontratista adoptarà les mesures de seguretat adients i, en tot cas, informarà
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prèviament, per escrit, a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i als usuaris o ocupants
de la zona o edifici objecte de l'actuació.
Les parts intentaran consensuar qualsevol modificació o adaptació de l'inventari, dels
programes i dels registres i, en general, qualsevol altre qüestió que pugui sorgir durant
l'execució del conveni.
TERCER.- OBLIGACIONS DEL CST O EL SUBCONTRACTISTA:
El CST o el subcontractista tindrà les següents obligacions:
a) Aportar els mitjans personals necessaris per a dur a terme les actuacions objecte del
conveni i, arribat el cas, substituir-los. El personal que intervingui en les operacions de
manteniment, neteja i desinfecció haurà d'haver superat els corresponents cursos
homologats, amb el contingut que s'especifica a l'Annex 3 del Decret català 152/2002, de
28 de maig, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el
control de la legionel·losi.
b) Aportar els mitjans materials necessaris per a dur a terme les actuacions objecte del
conveni i, arribat el cas, substituir-los. Quan s'escaigui, els materials i productes que
s'utilitzin hauran d'estar degudament autoritzats i, en tot cas, emmagatzemats conforme
disposa la normativa vigent.
c) Girar davant tercers en nom i per compte propis i sota la seva exclusiva responsabilitat.
d) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions fiscals, laborals, salarials, de
Seguretat Social i de seguretat i salut laboral. En especial, tindrà tot el personal
degudament assegurat, formalitzant les altes pertinents en els organismes que
correspongui (Seguretat Social i Mutualitats Laborals) i el tindrà format i informat de les
tasques que ha de portar a terme. El personal que intervingui en les operacions de
manteniment, neteja i desinfecció haurà d'haver superat els corresponents cursos
homologats. El CST o el subcontractista presentarà a l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès el Pla de Seguretat i Salut.
En qualsevol moment l’Ajuntament podrà demanar tota la documentació que consideri
necessària per tal de comprovar l’acompliment de les esmentades obligacions.
Aquest personal no tindrà en cap cas ni sota cap concepte vinculació laboral o
funcionarial amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
e) Respondre del danys causats a tercers, fins i tot al propi Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, com a conseqüència de l'execució del conveni, fent-se càrrec de les
indemnitzacions i reparacions que procedeixin. A aquest efectes, durant la vigència del
present conveni haurà de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva
responsabilitat civil , justificant documentalment una i altra cosa a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès. El CST o el subcontractista haurà de comunicar immediatament
qualsevol incidència, anomalia o sinistre que hagi tingut lloc.
f) Satisfer el preu dels materials i serveis externs utilitzats.
g) Permetre en tot moment a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès exercir el control i la
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fiscalització sobre l'execució del conveni i els productes utilitzats, facilitant al respecte tota
la informació i documentació que se li requereixi.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès queda exonerat de tota responsabilitat penal, civil,
fiscal, administrativa i laboral derivada de l’incompliment per part del CST o del
subcontractista de les seves obligacions, de l'execució del conveni i dels actes i
contractes que aquest atorgui en relació amb l’objecte del conveni.
QUART.- FINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ:
Per al finançament de l'actuació conveniada l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
aportarà al CST la suma de 8.665,18€. Aquesta aportació serà fixa i invariable, amb total
independència del nombre d'incidències o d'actuacions que el CST o el subcontractista
hagi de fer i dels materials i els recursos humans que hagi d'emprar per a l'execució del
conveni. L´aportació es durà a terme una vegada realitzada l’actuació i en un sol
pagament.
Quan les operacions de manteniment, neteja i desinfecció requereixin la utilització de
materials de muntatge i/o accessoris extres, el cost d'aquests i de la mà d'obra
necessària quedaran inclosos dins la proposta econòmica presentada; les reformes
estructurals aniran a càrrec de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
CINQUÈ.- VIGÈNCIA I TERMINI D'EXECUCIÓ:
Aquest conveni tindrà una vigència fins a 31 de desembre de 2012. Expirat aquest
termini, podrà prorrogar-se de mutu acord entre les parts. L'execució de les actuacions
objecte del conveni haurà de completar-se dins el període de la seva vigència.
SISÈ.- EXTINCIÓ:
El present conveni s'extingirà:
a) Per expiració del seu termini inicial i, si s'escau, de les seves pròrrogues
b) Per incompliment greu d'alguna de les parts de les seves obligacions
c) Per mutu acord entre les parts, en les condicions que convinguin
d) Per extinció del conveni marc el qual desenvolupa
e) Per les causes generals de resolució dels convenis
En cap cas, l'extinció no perjudicarà o comprometrà la finalització i liquidació dels
compromisos adquirits en virtut d'aquest conveni.
SETÈ.- SUBCONTRACTACIÓ:
En cas que el CST opti per subcontractar l'execució de les activitats pròpies de la present
addenda específic, exigirà als licitadors el compliment dels requisits i les obligacions
establertes en el mateix. Aquesta subcontractació precisarà del previ consentiment de
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
VUITÈ.- RÈGIM JURÍDIC:
El present conveni és un conveni de col·laboració interadministrativa celebrat a l'empara
dels articles 303 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals
(Decret 179/1995, de 13 de juny) que es regirà, en primer lloc, per les seves pròpies
previsions i en defecte d'aquestes per les del conveni marc el qual desenvolupa i, en
defecte de les darreres per la normativa administrativa que regula la matèria.
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ANNEX 1
EQUIPAMENT
POLIESPORTIU LES FONTS
ESCOLA EL TURONET
EDIFICI NAU NOVA BRIGADA D’OBRES
EDIFICI LA PATRONAL
CAMP DE FUTBOL
ESCOLA ONZE DE SETEMBRE
ESCOLA PILARIN BAYÉS
ESCOLA LOLA ANGLADA
ESCOLA TAULA RODONA
ESCOLA PURIFICACIÓ SALAS
POLICIA LOCAL
GIMNÀS MUNICIPAL

ADREÇA
C/ Josep Mitats s/n
C/ Lleida, 3
C. Berguedà, 12
Av. Pau Casals, 86
C/ Priorat s/n
C/ Castanyers, s/n
C/ Josep Mitats s/n
C/ Segarra s/n
C/ Frederica Montseny, s/n
Rda. Arraona, s/n
Rda. Santa Julita, 71
Rda. Arraona s/n

Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització i disposició de despesa per a
l’execució de l’addenda descrita en el punt primer, al Consorci Sanitari de Terrassa, per
import de 8.665,18€, amb càrrec a la partida 5800.3130.2279900 del vigent pressupost
per a l’exercici 2012.
Tercer.- Facultar l’alcaldessa-presidenta per a signar l’esmentada Addenda.
Quart.- Notificar el present acord al Consorci Sanitari de Terrassa.

16.2.

Aprovar l'addenda conveni col·laboració
finançament personal EAIA 2012

CCVOC

i

l'Ajuntament

ANTECEDENTS DE FET
Atès que el Consell Comarcal del Vallès Occidental i tots els ajuntaments de la comarca,
excepte Sabadell i Terrassa, van signar al 1998 un conveni de col·laboració amb l’
objectiu de finançar les despeses dels personal adscrit a la plantilla del Consell Comarcal
del Vallès Occidental destinat a l’ EAIA, i que no quedava cobert amb el conveni signat
amb el Departament de Benestar social.
Atès que en el pacte novè del conveni subscrit, es desprèn que el conveni es prorrogarà
per períodes successius mitjançant documents annexos, determinant la participació
municipal en el finançament del servei.
Atès que el desenvolupament dels principis rectors del Contracte Programa on s’hi
detallen els acords i les accions a desenvolupar, i que s’ estableix un import de
787.506,00€ per a la contractació de personal.
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FONAMENTS DE DRET
Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials.
Contracte Programa 2012-2015 per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria
de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, aprovat per decret
53/2012, i ratificat al Ple ordinari del 14 de juny de 2012.
Fitxa 19 de l’esmentat Contracte Programa, referent als Equips d’Atenció a la Infància i
Adolescència.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar l’ addenda del conveni de col·laboració regulador del finançament de
la contractació del personal destinat a l’EAIA entre el Consell Comarcal del Vallès
Occidental i l’ Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Segon .- Aprovar l’autorització, disposició i obligació de pagament al Consell Comarcal
del Vallès Occidental per import de 11.481,96€ amb càrrec a la partida pressupostària
5300 2310 4800004 en concepte de l’aportació econòmica que li correspon a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Tercer .- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura de l’addenda del conveni i
documentació administrativa derivada de l’expedient.
Quart .-

16.3.

Notificar al Consell Comarcal l’ acord i enviar-li l’addenda del conveni signat.

Aprovar adhesió Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals
2012-2015" de la Diputació de Barcelona.

ANTECEDENTS DE FET
El Ple de la Diputació de Barcelona de 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015, que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol
general, que te com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació
de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla de referència.
L’esmentat Protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8
de juny de 2012, preveu, en la seva clàusula setzena, que l’adhesió prèvia es requisit
indispensable per a la concertació d’ajuts i la realització de les actuacions derivades del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. A aquests efectes, per part de la Diputació de
Barcelona es van aprovar les instruccions d’adhesió a l’esmentat Protocol, mitjançant
resolució del Diputat delegat per a la Cooperació Local, d’11 de juny de 2012.
FONAMENTS DE DRET
Atès l’article 4.2.o. del cartipàs municipal vigent, aprovat per decret d’Alcaldia número
2011001514 de data 20 de juny de 2011, que atorga la competència a la Junta de Govern
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Local per a l’aprovació dels convenis interadministratius, quan siguin competència de
l’Alcaldia.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l'adhesió de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès al Protocol general
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona.
Segon. Notificar la present resolució a la Diputació de Barcelona mitjançant la tramesa, a
través de la Plataforma Concerta, dels models homologats ADH i ECO.

16.4.

Llicència d'obra major. Exp. OMA2012/049 per a la legalització les
edificacions existents i parcel·lació en divisió horitzontal

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 5 de desembre de 2012, M.TERESA CARRERAS VIÑOLAS ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012015104) per
a la legalització les edificacions existents i parcel·lació en divisió horitzontal, emplaçat
a AV PAU CASALS, núm. 22-24 i C. BARCELONA, núm. 7 , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 18/12/2012 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 següents:
La qualificació urbanística és Illes de cases, Illes d’eixample (clau 1b), 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.
La finca esta situada entre els carrers Avinguda Pau Casals i Carrer Barcelona, amb
referència cadastral 3783306DF2938S0001MA amb una superfície de sòl de 300,00 m2 i
una superfície construïda de 495,00 m2.
En la documentació presentada per la legalització de l’estat constructiu de l’edificació hi
ha una part d’aquesta, que d’acord amb la normativa urbanística actual estaria en volum
disconforme, es tracta de les construccions existents fora de la profunditat edificable
màxima de 11,00 metres permesa pel planejament respecte el carrer Avinguda de Pau
Casals.
En els arxius municipals no consta cap expedient d’obres en relació a la construcció de
les edificacions existents. D’acord amb l’antiguitat de l’obra efectuada, justificada en la
documentació aportada, es pot considerar que els volums disconformes tenen una
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antiguitat superior als 6 anys. No consta als arxius municipals cap expedient de protecció
de la legalitat urbanística iniciat en aquesta parcel·la.
Caldrà informe jurídic en relació a la prescripció de les infraccions urbanístiques segons
estableix l’article 207, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme.
D’acord amb la nova redacció de l’article 20.4 del text refós de la llei del sòl, aprovat per
el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, modificat per el Real Decret-Llei 8/2011
de 1 de juliol, la documentació aportada inclou la certificació del tècnic sobre la
conformitat de les obres executades d’acord a la normativa urbanística de la zona i a la
normativa tècnica d’aplicació.
El document per inscriure l’obra nova descriu i deixa constància del volum disconforme
situat en l’espai interior d’illa de la parcel·la, per la inscripció en el Registre de la Propietat
de l’obra nova es farà preceptiu l’emissió de l’acte administratiu de la llicencia mitjançant
el que es declari la situació de fora d’ordenació d’aquest volum disconforme, amb la
delimitació del seu contingut d’acord amb el Reial Decret - Llei 8/2011 de 1 de juliol que
modifica l’article 20 del text refós de la Llei del Sol, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2008 de 20 de juny.
A criteri del tècnic que subscriu l’obra existent compleix la legalitat urbanística i tècnica
per ser inscrita en el registre de la propietat i es pot atorgar la legalització de les obres
existents a la parcel·la, fent constar el volum disconforme existent de les edificacions
d’acord amb la documentació aportada i traslladant al Registre de la Propietat la realitat
existent de les edificacions a la parcel·la incloent aquest volum disconforme, llicència que
no suposa declarar que el volum quedi legalitzat, sinó que ha prescrit l’acció per restaurar
la legalitat urbanística.
Al mateix temps que es legalitzen les dues edificacions existents a l’Avinguda de Pau
Casals i carrer de Barcelona, es realitza la divisió horitzontal en Règim de propietat
Horitzontal d’aquestes edificacions, donat lloc a les següents entitats resultants:
ENTITAT NÚM. 1: LOCAL EN P .BAIXA - DRETA (AVINGUDA PAU CALSALS)
El local es desenvolupa en planta baixa i és accessible des de l’Avinguda de Pau Casals,
núm. 22. Aquest local està format de varies dependencies i té una superfície total útil de
81,55 m22, que es correspon amb una superfície construïda total de 99,32 m2. Donat
que una part de l’edificació de l’Avinguda Pau Casals 22-24 en la seva part posterior està
en volum disconforme, la superfície total construïda de la ENTITAT 1 es de 99,32 m2 dels
quals 45,75 m2 estan en volum disconforme d’acord amb el planejament vigent, ja que
excedeixen de la fondària edificable màxima d’11 metres que fixa el PGO respecte del
carrer Avinguda Pau Casals, i per tant estan en situació de volum disconforme, tal i com
es grafia en el plànol 02 del projecte de legalització presentat.
ENTITAT NÚM. 2: LOCAL EN P .BAIXA – ESQUERRA (AVINGUDA PAU CALSALS)
El local es desenvolupa en planta baixa i és accessible des de l’Avinguda de Pau Casals,
núm. 24. Aquest local està compost de varies dependencies, i té una superfície total útil
de 81,99 m2, que es correspon amb una superfície construïda total de 94,02 m2. Donat
que una part de l’edificació de l’Avinguda Pau Casals 22-24 en la seva part posterior està
en volum disconforme, la superfície total construïda de la ENTITAT 2 es de 94,02 m2 dels
quals 45,75 m2 estan en volum disconforme d’acord amb el planejament vigent, ja que
excedeixen de la fondària edificable màxima d’11 metres que fixa el PGO respecte del
carrer Avinguda Pau Casals, i per tant estan en situació de volum disconforme, tal i com
es grafia en el plànol 02 del projecte de legalització presentat.
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ENTITAT NÚM. 3: HABITATGE DÚPLEX EN PIS PRIMER PORTA DRETA (AVINGUDA
PAU CALSALS)
La porta de l’habitatge es situa en planta primera, porta dreta, accessible des de l’escala
comunitària que prové des de l’Avinguda Pau Casals, núm. 24. Aquest habitatge es
desenvolupa en dues plantes, la planta primera i la planta sotacoberta. En planta primera
hi ha un rebedor - distribuïdor, una sala - estar, cuina, safareig, tres dormitoris, un bany, i
l’escala d’accés a la planta sotacoberta. En planta sotacoberta hi ha una sala-estudi i un
dormitori. Des de la part posterior de l’habitatge, en la planta primera, en la part posterior
de l’habitatge, s’accedeix a un terrat trepitjable. Aquest habitatge té una superfície total
útil de 94,77 m2 (73,28 m2 en planta primera + 21,49 m2 en planta sotacoberta), que es
corresponent a una superfície total construïda de 109,23 m2 (82,41 m2 en planta primera
+ 26,82 m2 en planta sotacoberta).
Donat que una part de l’edificació d’ Avda. Pau Casals 22-24 en la seva part posterior
està en volum disconforme, la superfície total construïda de la ENTITAT 3 és de 109,23
m2 dels quals 25,11 m2 de la planta primera situats en la part posterior de l’edificació,
estan en volum disconforme segons els planejament, ja que excedeixen de la fondària
edificable màxima d’11 metres que fixa el PGO respecte del carrer Avinguda Pau Casals,
i per tant estan en situació de volum disconforme, tal i com es grafia en el plànol 02 del
projecte de legalització presentat.
ENTITAT NÚM. 4: HABITATGE DÚPLEX EN PIS PRIMER PORTA ESQUERRA
(AVINGUDA PAU CALSALS)
La porta de l’habitatge es situa en planta primera, porta esquerra, accessible des de
l’escala comunitària prové des de l’Avinguda Pau Casals, núm. 24. Aquest habitatge es
desenvolupa en dues plantes, la planta primera i la planta sotacoberta. En la planta
primera hi ha un rebedor-disribuidor, una sala-estar, cuina, safareig, tres dormitoris, un
bany i l’escala d’accés a la planta sotacoberta. En la planta sotacoberta hi ha una salaestudi i un dormitori. Des de la part posterior de l’habitatge, en la planta primera, en la
part posterior de l’habitatge, s’accedeix a un terrat trepitjable. Aquest habitatge té una
superfície total útil de 94,77 m2 (73,28 m2 en planta primera + 21,49 m2 en planta
sotacoberta), que es corresponent a una superfície total construïda de 109,23 m2 (82,41
m2 en planta primera + 26,82 m2 en planta sotacoberta).
Donat que una part de l’edificació d’ Avda. Pau Casals 22-24 en la seva part posterior
està en volum disconforme, la superfície total construïda de la ENTITAT 4 és de 109,23
m2 dels quals 25,11 m2 de la planta primera situats en la part posterior de l’edificació,
estan en volum disconforme segons els planejament, ja que excedeixen de la fondària
edificable màxima d’11 metres que fixa el PGO respecte del carrer Avinguda Pau Casals,
i per tant estan en situació de volum disconforme, tal i com es grafia en el plànol 02 del
projecte de legalització presentat.
ENTITAT NÚM. 5: HABITATGE I DOS LOCALS (CARRER BARCELONA núm.7)
Entitat accessible des del carrer Barcelona núm. 7. Aquesta entitat esta formada per dos
locals comercials amb accés independent des del carrer Barcelona, i un habitatge de
tipus dúplex que es desenvolupa en planta baixa i planta primera, i s’hi accedeix des de
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carrer Barcelona núm.7. En planta baixa hi ha dos locals de similars característiques
d’una superfície construïda cadascun de 12,32m2, i part de l’habitatge dúplex. El local
núm. 1, té una superfície útil de 10,59 m2, i una superfície construïda de 12,32 m2. El
local núm. 32 té una superfície útil de 10,59 m2, i una superfície construïda de 12,32 m2.
En aquesta planta en l’habitatge hi ha una sala-estar i un dormitori. Des d’aquesta planta
s’accedeix a un terrat trepitjable exterior, i a una escala que ens duu al pati que hi ha en
planta baixa, darrera dels dos locals i l’habitatge.
En planta primera hi ha un petit distribuïdor, una sala-estar i un dormitori. Des d’aquesta
planta s’accedeix a un terrat trepitjable, i a una escala que ens duu al pati que hi ha en
planta baixa, darrera dels dos locals i l'habitatge.
Aquest habitatge té una superfície total útil de 57,01 m2 (26,64 m2 en Planta baixa +
30,37 m2 en planta primera) que corresponent a una superfície total construïda de 68,72
m2 (34,36 m2 en planta baixa + 34,36 m2 en planta primera) .
La superfície total construïda de l’entitat 5, composta dels dos locals i l’habitatge dúplex
és de 93,36 m2 (12,32 m2 local 1 + 12,32 m2 local 2 + 68,72 m2 habitatge dúplex)
A criteri del tècnic que subscriu es pot atorgar la legalització de les edificacions i la
llicència de divisió horitzontal, fent constar els volums disconformes existents d’acord amb
la documentació aportada. La llicencia de divisió horitzontal no és cap obra física,
trasllada al Registre de la Propietat la realitat existent dels locals i els tres habitatges amb
ús independent i per tant entenc que no seria d’aplicació l’article 108.4 del decret
legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
essent factible atorgar la llicencia de divisió horitzontal incloent aquest volum
disconforme, llicència que no suposa declarar que el volum quedi legalitzat, sinó que ha
prescrit l’acció per restaurar la legalitat urbanística.
3. Considerant l’informe jurídic de data 19/12/2012.
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
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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 OMA2012/000049 a M.TERESA
CARRERAS VIÑOLAS per a la legalització de les edificacions existents i parcel·lació en
divisió horitzontal a l’ AV PAU CASALS, núm. 22- 24 i C. BARCELONA, núm. 7, 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

201241331 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

2.967,71 €

201241332 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

6.982,86 €

Setè .-

16.5.

Notificar el present acord als interessats.

Aprovar prorroga conveni col·laboració entre l'Ajuntament i Cáritas
Pàrroquia Sant Quirze Vallès 2013

ANTECEDENTS DE FET
En data 6 de març de 2012 es va aprovar per Junta de Govern Local el conveni que té
per objecte regular la relació de col·laboració entre la Unitat de Benestar Social i Cáritas
Parròquia Sant Quirze del Vallès per a la promoció, difusió i implantació del projecte,
Banc d’Aliments Municipal.
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Aquest servei consisteix a oferir ajut a les persones i/o famílies derivades des de la Unitat
de Benestar Social, després d’haver passat un procés de valoració del seu cas, per tal de
cobrir una necessitat bàsica com és l’alimentació prevenint situacions d’exclusió social tot
executant un pla de treball individualitzat.
El punt vuitè del Conveni preveu que tindrà vigència des de la seva signatura, que va
tenir lloc en data 22 de març de 2012, fins al 31 de desembre de 2012. Existeix la
possibilitat de prorrogar el conveni per períodes d’un any de forma expressa per
ambdues parts, abans que finalitzi la vigència del mateix.
Vist el document signat per les parts on consta la voluntat de prorroga del Conveni,
FONAMENTS DE DRET
Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials que regula la cartera de serveis socials.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Prorrogar el conveni signat en data 22 de març de 2012 per la senyora
Montserrat Mundi i Mas, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i el mossèn
Joaquim Meseguer García, rector de la Parròquia de Sant Quirze del Vallès, en nom i
representació de l’entitat Cáritas Parròquia Sant Quirze del Vallès fins el 31 de desembre
de 2013.
Segon .en curs:

Adequar la clàusula que conté obligacions a complir en l’exercici 2012 a l’any

Tercer, e).: Lliurar memòria justificativa a l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès de les
despeses derivades del projecte Banc d’Aliments Municipal. Concretament, una primera al
mes de juny de 2013 i una altra al mes de desembre de 2013.
Tercer .- Aprovar el document comptable AD_FUT per import de 10.000,00 € a càrrec
de la partida “Altres Convenis” 5300 2310 4800004.
Quart .-

Comunicar l’acord a les parts interessades.

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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