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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 22 de gener de
2013.
2. Aprovació conveni col·laboració amb l'AMPA de l'escola Purificació Salas
Xandri
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 17 gener de 2013, 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
S’adopta l’acord següent:
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, 5 de febrer de 2013
REUNITS
D’una part, el Sr. dades protegides, 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 5 de febrer de 2013.
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De l’altra, la Sra. dades protegides en qualitat de presidenta de l’AMPA de l’Escola
Purificació Salas Xandri, entitat inscrita al Registre Municipal d’entitats amb el núm.
RAE dades protegides i amb domicili social a la dades protegides 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 5 de febrer de 2013 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.
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.
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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
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.
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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
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.
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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 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. “
Segon:- Facultar al regidor delegat d’Esports, Sr. dades protegides, per a la
signatura del conveni.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.

3. Aprovació expedient i inici procediment negociat per a l'adjudicació del
contracte de servei d'atenció psicològica per a les dones.
ANTECEDENTS DE FET.
Instruït l’expedient per a l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei
d’assistència psicològica a les dones, amb l’objecte de fer front a situacions derivades de
la desigualtat de gènere, amb especial atenció a les que tenen el seu origen en la
violència masclista,
FONAMENTS DE DRET
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D’acord amb els informes preceptius d’Intervenció i Secretaria, amb el que es disposa al
plec de condicions tècniques, al de clàusules administratives particular i al de generals
aplicables als contractes d’obres i a altres contractes administratius i als privats de la
Corporació, publicats al BOP núm. 172 de data 19 de juliol de 2002, en tot allò que no
contradiguin l’actual legislació en matèria de contractes, amb el Reial Decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la LCSP, el
Reglament general de la LCAP, en tot allò que aquestes normes reglamentàries no
contravinguin les previsions de rang legal vigents, amb la Llei reguladora de les bases de
règim local i, en desenvolupament d’aquesta i amb la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i procediment negociat
per a l’adjudicació del contracte administratiu per a la prestació del servei d’assistència
psicològica a les dones, contractació que es regeix per les condicions definides al plec de
clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques i que tindrà una
durada de dos anys, amb possibilitat de dues pròrrogues, cadascuna de les quals es
correspondrà amb una anualitat.
Segon. Convidar, atès que se les considera capacitades per a l’execució del contracte, les
empreses següents:
FUNDACIÓ AGI, rosa@fundacioagi.com
FUNDACIÓ IRES, subvencions@fundacioires.org
EL SAFAREIG, monicaaranda@safareig.org)

Els licitadors disposaran d’un termini de 15 dies naturals, per a la presentació de les seves
ofertes, comptadors a partir de l’endemà de la data de recepció de la notificació.
La proposta es lliurarà d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives que regeix
aquesta contractació i que s’aprova en aquest acte.

Tercer. Aprovar els documents comptables d’autorització i d’autorització futura de la
despesa, inherents a aquesta contractació, amb càrrec a la partida consignada amb
aquesta destinació al pressupost vigent i al compromís de consignació i dotació de crèdit
necessaris, en exercicis futurs, per fer front a la despesa generada per aquesta
contractació.
Quart. Comunicar aquests acords als interessats.

4. Aprovar Conveni de cessió entre PDS ( Promoció i Desenvolupament Social) i
l'Ajuntament de Sant Quirze
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ANTECEDENTS DE FET
Un dels eixos estratègics de la Unitat de Joventut és la de fomentar hàbits saludables i
prevenir els riscos associats al consum de substàncies, legals o no, del col·lectiu jove i
adolescent.
Aquest àmbit d’actuació, el de la Salut, pot fer-se de manera individual com a Unitat o bé
fer-ho en treball transversal amb altres Unitats i treballar-s’hi ja sigui usant i organitzant
activitats com les tardes joves, a través del punt d’informació juvenil, amb la posada en
marxa de campanyes dins el mateix Servei de Joventut, ... això quant a formats de fer
arribar la informació i orientació o, en el cas de les ubicacions de les propostes,
descentralitzant-lo en altres equipaments municipals on es trobin els col·lectius als quals
van adreçades aquestes iniciatives.
Aquest és el cas de l’exposició “Sota Pressió”, proposta en aquest format específic i
cedida de manera gratuïta per PDS (Promoció i Desenvolupament Social) a través d’un
conveni de cessió, entitat reconeguda en l’àmbit de la sensibilització, conscienciació o
aprofundiment en el camp del consum de drogues i que es té la voluntat de poder
exposar-la al centre d’educació secundària del municipi, l’Institut Sant Quirze, degut a què
allà hi ha una concentració molt important del col·lectiu o públic diana al qual ens volem
adreçar: joves i adolescents.
Aquesta exposició va ser finançada pel departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya.
Objecte
“Sota Pressió” consta d’una exposició de 12 plafons, d’un díptic recordatori de la seva
visita i d’una guia d’activitats, configurant en conjunt un instrument per a facilitar el treball
educatiu amb grups d’adolescents al voltant de la pressió de grup i altres temes
relacionats, com ara l’assertivitat o la presa de decisions.
El treball educatiu d’aquests temes és important des d’un punt de vista preventiu atès que
les pressions dels amics i companys són un factor sovint implicat en el consum de
drogues i en altres conductes problemàtiques o de risc durant l’adolescència.
Una de les finalitats és provocar la reflexió dels i les joves en relació a la seva manera de
prendre decisions dins dels grups d’iguals.
Una altra finalitat és la de promoure que els i les adolescents prenguin les decisions
importants de la seva vida amb responsabilitat, llibertat i autonomia, gaudint de la vida en
grup, sabent, però identificar i fer front a les pressions socials dels grups de pertinença.
Bàsicament va adreçada a joves de 14 a 16 anys, tot i que altres grups d’edat poden
veure’s identificats.
Altres objectius
•

Comprendre el concepte de pressió de grup i mostrar com superar-ho fent ús de
l’assertivitat i de diferents tècniques

•

Reflexionar sobre els processos de presa de decisions en situacions de grup i la
seva influència en l’inici i manteniment de consum de drogues
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•

Identificar diferents situacions de pressió, tant de grup com individuals, i adonar-se
de la manera en què les intencions individuals, explícites i implícites, poden
afectar decisions del grup.

•

Reflexionar sobre qüestions com ara l’aprofitament del temps d’oci o el consum de
drogues.

FONAMENTS DE DRET
Article 1.3, 1.4.b. i c. i 5.2.j. del cartipàs municipal vigent, aprovat per decret d’Alcaldia
número 2011001514, de data 20 de juny de 2011.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el conveni entre PDS (Promoció i Desenvolupament Social) i
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a poder disposar de l’exposició “Sota Pressió”
del 8 al 22 de març de 2013.
Segon.- Facultar la regidora delegada de Joventut per a la signatura del present conveni.
Tercer.- Notificar el present acord a PDS (Promoció i Desenvolupament Social).

5. Aprovació dels procediments validats per la Comissió de Gestió Informativa i
Tràmits
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar els procediments municipals, junt amb la seva documentació
degudament complementada i validada pels membres de la Comissió de Gestió
Informativa i Tramitació Municipal (CGITM), que es detallen a continuació:
Serveis Personals
C3X129 Certificat per sol·licitar l’ajut del programa de requalificació personal (PREPARA).
C3X183 Inscripció a activitats, cursos o tallers.
Segon.- Aprovar la informació vinculada dels tràmits dins del Manual de Procediments,
de la Carpeta Ciutadana i en l’apartat corresponent de la pàgina electrònica corporativa
(www.santquirzevalles.cat).
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Tercer.- Notificar el present acord als membres de la Comissió.

6. Llicència d'obres majors. Exp. núm. OMA2012/045 per la pròrroga de la llicència
per a la reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 8 d'octubre de 2012, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès pròrroga de la llicència urbanística ( N.RGE.
2012012961) ,per a la reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar emplaçat a dades
protegidesl, núm. dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 28/01/2013 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació.
3. Considerant l’informe jurídic de data 30/01/2013.
FONAMENTS DE DRET
Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat mitjançant
llei 3/2012, del 22 de febrer.
L’article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei d'Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, preveu que les
persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del
termini de començament com del termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut
de la llei, per la meitat del termini de què es tracti.
Atès l’article 64 de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl,
el termini per a iniciar les obres es compta des de l’endemà de la notificació de la
mateixa; i el termini per a executar les obres es compta des de el moment efectiu de l’inici
de les mateixes. En defecte, d’assenyalament específic, s’estableix amb caràcter general
per a les llicències d’obres majors el termini d’un any per a iniciar-les; dos anys per a
acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i divuit mesos per als
altres casos.
Per la qual cosa procedeix l’atorgament d’una pròrroga per a la meitat dels terminis fixats
en el paràgraf anterior.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la pròrroga de la llicència d’obres majors OMA2012/000045 a
dades protegides per la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar emplaçat al
C dades protegides d’aquest municipi.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:
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Número liquidació

Concepte

201312043 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

201312044 / 0

Concessió de Plaques i patents

Quart .-

Import
252,11 €
12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

7. Llicència d'obres majors. Exp. núm. OMA2012/050 per a la reforma d'habitatge
unifamiliar i construcció d'una piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 12 de desembre de 2012, dades protegides en representació de dades
protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística
( N.RGE. 2012015311) per a la reforma d'habitatge unifamiliar i construcció d’una
piscina, emplaçat a C dades protegides , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 28/01/2013 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:
-

Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització
del tram de vorera del carrer Garraf i carrer, en el tram on està situada la
parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 650,00 €.

-

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
3.538,041 euros.

El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada
l’obra, els certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra;
aquest certificat serà necessari per al retorn de la fiança municipal.
3. Considerant l’informe jurídic de data 30/01/2013.
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
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Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, estableix que
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de
transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o
d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es manifesta l’article 234 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- L’apartat 2.b) de l’esmentat article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina
que resten subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis,
construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix
l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, l’article 3 del
Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2012/000050 a dades protegides
per a la reforma d'habitatge unifamiliar i construcció d’una piscina emplaçat al C dades
protegides d’aquest municipi amb subjecció a les condicions tècniques que consten a
l’informe tècnic que se li uneix com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

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

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201312045 / 0

Concessió de Plaques i patents

12,56 €

201312046 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

4.653,22 €

201312047 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

1.977,62 €
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Setè .-

Notificar el present acord als interessats.

8. Assumptes sobrevinguts

8.1.

Aprovació dels procediments validats per la Comissió de Gestió
Informativa i Tràmits

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el procediment municipal, junt amb la seva documentació degudament
complementada i validada pels membres de la Comissió de Gestió Informativa i
Tramitació Municipal (CGITM), que es detalla a continuació:
Economia
C4X005 Expedició de la targeta de titularitat de parada als mercats ambulants.

Segon.- Aprovar la informació vinculada dels tràmits dins del Manual de Procediments,
de la Carpeta Ciutadana i en l’apartat corresponent de la pàgina electrònica corporativa
(www.santquirzevalles.cat).
Tercer.- Notificar el present acord als membres de la Comissió.

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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