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

1. Motivació de la urgència

Motivada la urgència de la sessió, s’aprova per unanimitat.

2. Bases dels concursos 2.0 de Festa Major 2014
ANTECEDENTS DE FET
Del 28 d’agost a l’1 de setembre es celebra la Festa Major del municipi, l’esdeveniment
cultural i festiu més important de l’any. Des de l’àrea d’Alcaldia-Presidència es proposen
tres concursos per fomentar la participació ciutadana a la festa, a través de les xarxes
socials Facebook, Twitter i Instagram.
Els concursos permetran ampliar la biblioteca d’imatges de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès i l’arxiu gràfic de la Festa Major.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .-

Aprovar les bases dels concursos 2.0 de Festa Major 2014 següents:

1.- FACEBOOK
1.1.- Participació
Participaran en el concurs tots i totes els usuaris i usuàries, majors de 13 anys, que entre
les 10 hores del 29 d'agost i les 10.00 hores del dimecres 3 de setembre de 2014 enviïn
fotografies mitjançant un missatge privat al Facebook de l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès o bé al correu electrònic sqvconcurs@gmail.com amb un titular que descrigui la
imatge, el nom de l'autor o autora i un telèfon de contacte.
Les fotografies rebudes es publicaran dijous 4 de setembre, moment en què obrirà la fase
de votació popular.
Cada fotografia s’identificarà amb el títol proposat per l’autor o autora, i quan es publiqui
l’àlbum, es farà una crida al mur del Facebook de l’Ajuntament per demanar la votació.
Les 10 fotografies amb més m'agrada (likes) de totes les participants es presentaran a la
Comissió de Festes Populars, els i les membres de la qual decidiran la imatge
guanyadora. Es podran realitzar “M'agrada” a les imatges participants en el concurs
votant fins al dilluns 8 de setembre a les 11 del matí, moment en què es tancarà el
període de votació.
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Cada autor/a podrà enviar un màxim de 5 fotografies.
Els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès que estiguin de
servei durant la Festa Major 2014 no podran participar en el concurs, ni tampoc les
persones físiques, jurídiques o empreses contractades per realitzar treballs de fotografia
durant la Festa Major 2014.
1.2.- Condicions de participació
L'autor o autora de les imatges participants en aquest concurs confirma respecte cada
imatge que:
-La imatge ha estat feta a Sant Quirze del Vallès durant la Festa Major 2014.
-Ha estat feta per ell o ella mateixa i és una foto original seva.
-No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o
difamatori.
-L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès podrà rebutjar i/o eliminar les fotografies i
missatges que incompleixin les característiques anteriors i que puguin ser ofensives
contra persones, entitats o institucions.
-L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès queda exonerat, no fent-se responsable,
respecte a l'incompliment del participant de qualsevol garantia en matèria de drets de la
propietat intel·lectual, industrial o d'imatge, així com qualsevol responsabilitat que pogués
derivar del compliment defectuós o incompliment per part dels i les participants del
concurs de les bases presents.
1.3- Premi
L'autor/a de la fotografia guanyadora obtindrà una Tablet. El premi no està subjecte a
canvis i no es podrà canviar per cap altre premi ni pel seu equivalent en metàl·lic.
El lliurament del premi es farà abans del dia 15 d'octubre de 2014. L'autor/a autoritza la
reproducció de la imatge del moment del lliurament a les xarxes socials de l'Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, als webs www.santquirzevalles.cat, i als mitjans de
comunicació municipals www.radiosantquirze.cat, Informem, SantquirzeTV, així com la
seva difusió als mitjans de premsa escrita i audiovisuals als que s'enviï la informació com
a nota o comunicat de premsa.
1.4- Veredicte
El veredicte es farà públic abans del 15 d'octubre de 2014 a les xarxes socials de
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i a la pàgina web municipal
www.santquirzevalles.cat així com a la resta de mitjans de comunicació municipals.
1.5- Propietat intel·lectual i industrial
Els i les participants cedeixen expressament a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
sense exclusivitat i sense limitació temporal, el permís d'explotació de les imatges que
s'hagin presentat en el concurs, de conformitat amb la llei de propietat industrial que es
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puguin derivar d'aquesta explotació, amb finalitats promocionals i/o publicitàries o
d'anàloga naturalesa a les pròpies de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, sense dret
per part dels i les participants de percebre cap compensació addicional.
El fet d’enviar un missatge privat amb una fotografia al Facebook de l'Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès o bé al correu electrònic sqvconcurs@gmail.com amb l'autoria i el títol
comporta l'acceptació d'aquestes bases.
L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès no es responsabilitza dels problemes tècnics
derivats de l'ús de les plataformes Facebook i gmail.

2.- Twitter
2.1- Participació
Participaran en el concurs tots i totes els usuaris i usuàries de Twitter majors de 13 anys
que enviïn fotografies tipus “selfie” (una persona s’autofotografia amb el mòbil en un lloc
concret) realitzades en qualsevol dels actes de la Festa Major. La fotografia s’ha de
publicar a la xarxa social Twitter amb el hashtag #selfieSQV. A totes les fotografies
publicades a Twitter amb el hastag corresponent, se’ls assignarà un número.
Posteriorment es realitzarà el sorteig del premi. Es poden enviar fotografies fins al dimarts
2 de setembre a les 11:00 hores.
Els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès que estiguin de
servei durant la Festa Major 2014 no podran participar en el concurs, ni tampoc les
persones físiques, jurídiques o empreses contractades per realitzar treballs de fotografia
durant la Festa Major 2014.
2.2.- Condicions de participació
L'autor o autora de les imatges participants en aquest concurs confirma respecte cada
imatge que:
-La imatge ha estat feta a Sant Quirze del Vallès durant la Festa Major 2014.
-Ha estat feta per ell o ella mateixa i és una foto original seva.
-No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o
difamatori.
-L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès podrà rebutjar i/o eliminar les fotografies i
missatges que incompleixin les característiques anteriors i que puguin ser ofensives
contra persones, entitats o institucions.
-L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès queda exonerat, no fent-se responsable,
respecte a l'incompliment del participant de qualsevol garantia en matèria de drets de la
propietat intel·lectual, industrial o d'imatge, així com qualsevol responsabilitat que pogués
derivar del compliment defectuós o incompliment per part dels i les participants del
concurs de les bases presents.

2.3- Premi
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L'autor/a de la fotografia guanyadora obtindrà una Tablet com a premi. El premi no està
subjecte a canvis i no es podrà canviar per cap altre premi ni pel seu equivalent en
metàl·lic.
El lliurament del premi es farà abans del dia 15 d'octubre de 2014. L'autor/a autoritza la
reproducció de la imatge del moment del lliurament a les xarxes socials de l'Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, als webs www.santquirzevalles.cat, i als mitjans de
comunicació municipals www.radiosantquirze.cat, Informem, SantquirzeTV, així com la
seva difusió als mitjans de premsa escrita i audiovisuals als que s'enviï la informació com
a nota o comunicat de premsa.
2.4- Veredicte
El veredicte es farà públic abans del 15 d'octubre de 2014 a les xarxes socials de
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i a la pàgina web municipal
www.santquirzevalles.cat així com a la resta de mitjans de comunicació municipals.
2.5- Propietat intel·lectual i industrial
Els i les participants cedeixen expressament a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
sense exclusivitat i sense limitació temporal, el permís d'explotació de les imatges que
s'hagin presentat en el concurs, de conformitat amb la llei de propietat industrial que es
puguin derivar d'aquesta explotació, amb finalitats promocionals i/o publicitàries o
d'anàloga naturalesa a les pròpies de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, sense dret
per part dels i les participants de percebre cap compensació addicional.
El fet de realitzar una piulada amb una fotografia tipus selfie i el hashtag #selfieSQV
comporta l'acceptació d'aquestes bases.
L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès no es responsabilitza dels problemes tècnics
derivats de l'ús de la plataforma Twitter.

3.- Instagram
3.1- Participació
Participaran en el concurs tots i totes els usuaris i usuàries d’Instagram majors de 13
anys que enviïn vídeos durant la Festa Major participant en algun dels actes d’aquesta. El
vídeo haurà de ser penjat conjuntament amb el hashtag #concursSQV.
El vídeo amb més m'agrada (likes) de tots els participants serà el guanyador del Concurs.
Es podran realitzar “M'agrada” als vídeos fins al dimarts 9 de setembre a les 11 del matí,
moment en què es tancarà el període de votació.
Els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès que estiguin de
servei durant la Festa Major 2014 no podran participar en el concurs, ni tampoc les
persones físiques, jurídiques o empreses contractades per realitzar treballs de fotografia
durant la Festa Major 2014.
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3.2.- Condicions de participació
L'autor o autora dels vídeos participants en aquest concurs confirma al respecte que:
-El vídeo ha estat fet a Sant Quirze del Vallès durant la Festa Major 2014.
-Ha estat fet per ell o ella mateixa i és un vídeo original seu.
-No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o
difamatori.
-L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès podrà rebutjar i/o eliminar els vídeos que
incompleixin les característiques anteriors i que puguin ser ofensius contra persones,
entitats o institucions.
-L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès queda exonerat, no fent-se responsable,
respecte a l'incompliment del participant de qualsevol garantia en matèria de drets de la
propietat intel·lectual, industrial o d'imatge, així com qualsevol responsabilitat que pogués
derivar del compliment defectuós o incompliment per part dels i les participants del
concurs de les bases presents.
3.3- Premi
L'autor/a del vídeo guanyador obtindrà una Tablet com a premi. El premi no està subjecte
a canvis i no es podrà canviar per cap altre premi ni pel seu equivalent en metàl·lic.
El lliurament del premi es farà abans del dia 15 d'octubre de 2014. L'autor/a autoritza la
reproducció de la imatge del moment del lliurament a les xarxes socials de l'Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, als webs www.santquirzevalles.cat, i als mitjans de
comunicació municipals www.radiosantquirze.cat, Informem, SantquirzeTV, així com la
seva difusió als mitjans de premsa escrita i audiovisuals als que s'enviï la informació com
a nota o comunicat de premsa.
3.4- Veredicte
El veredicte es farà públic abans del 15 d'octubre de 2014 a les xarxes socials de
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i a la pàgina web municipal
www.santquirzevalles.cat així com a la resta de mitjans de comunicació municipals.
3.5- Propietat intel·lectual i industrial
Els i les participants cedeixen expressament a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
sense exclusivitat i sense limitació temporal, el permís d'explotació dels vídeos que
s'hagin presentat en el concurs, de conformitat amb la llei de propietat industrial que es
puguin derivar d'aquesta explotació, amb finalitats promocionals i/o publicitàries o
d'anàloga naturalesa a les pròpies de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, sense dret
per part dels i les participants de percebre cap compensació addicional.
El fet de publicar un vídeo participant a la Festa Major de Sant Quirze del Vallès i el
hashtag #concursSQV comporta l'acceptació d'aquestes bases.
L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès no es responsabilitza dels problemes tècnics
derivats de l'ús de la plataforma Instagram.
Segon.- Disposar de la bestreta de caixa fixa per a la imputació de la despesa
corresponent.
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3. Programació de Barraques Festa Major 2014
ANTECEDENTS DE FET
Els propers dies 29, 30 i 31 d’agost de 2014 tindran lloc les Barraques de Sant Quirze.
L’organització de Barraques inclou, entre d’altres, la realització d’activitats de lleure i oci,
culturals i musicals adreçades especialment al públic jove malgrat haver-hi propostes
adreçades a tota la població. Tant en horari diürn com nocturn.
Aquestes propostes es duen a terme amb la col·laboració conjunta de les entitats i grups
juvenils del poble que des de fa anys participen en el procés de la creació i l’execució
dels actes de les barraques, alguns joves a títol individual i l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès. Algunes d’aquestes entitats i grups són, a l’igual que el passat any, de nova
creació.
Les Barraques es concentraran novament a l’entorn del parc de Can Feliu i una activitat
al parc de les Morisques, aquesta de caire més infantil.
A l’igual que el passat 2013 seran les entitats legalment constituïdes de la Coordinadora
de Barraques les que facturaran directament a l’Ajuntament les diferents despeses per
conceptes que conformin l’organització de la festivitat. Això és degut a què en ser els i les
membres d’aquestes entitats i altres grups no constituïts formalment els que fan els
contactes i les contractacions, els preus aconseguits són molt més baixos que si fos la
mateixa administració la que fes les gestions.
Cada associació ha mostrat els pressupostos de les diferents despeses imputades i
classificades per conceptes: contractació grups, lloguer equips de so, material per a les
activitats culturals i de lleure paral·leles, etc.
Les despeses en concepte de lloguer de serveis com és el cas de generadors, unitats
sanitàries, seguretat privada, etc. es facturaran directament a l’ajuntament des de les
diferents empreses proveïdores.
Considerant l’informe tècnic de data 6 de juliol de 2014.
FONAMENTS DE DRET
RDL 2/2000, de 16 de juny, que aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques en relació als contractes que tinguin per objecte la creació i
interpretació artística i literària i els d’espectacles (arts. 5,9 i 210.b)
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .Aprovar el programa de Barraques 2014 i autoritzar l’execució de les
actuacions que es derivin de l’esmentat programa per part dels respectius responsables:
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ACTIVITAT

DATA I HORA

UBICACIÓ

Concert guanyador del
concurs grups local:
Jodiendo Vecinos

Divendres 29 d’agost 22h

Parc de Can Feliu

Activitat de canvi de
concert

Divendres 29 d’agost 23h

Parc de Can Feliu

Concert
Beach

Divendres 29 d’agost 23.30h

Parc de Can Feliu

Activitat de canvi de
concert

Divendres 29 d’agost 1h (ja dissabte)

Parc de Can Feliu

Concert de Brams

Divendres 29 d’agost a les 1.30h (ja
dissabte)

Parc de Can Feliu

DJ local Julestheriten

Divendres 29 d’agost a les 3h (ja
dissabte)

Parc de Can Feliu

Música a les Barraques

Divendres 30 d’agost de 4 a 5h (ja
dissabte)

Parc de Can Feliu

La Villa

Dissabte 30 d’agost de 10 a 22h

Zona del llac

Activitat graffiti
Commemoratiu

Dissabte 30 d’agost a partir de les 10h

Parc de Can Feliu

IXa
popular

Dissabte 30 d’agost a les 15h

Zona del llac

Bitlles Humanes

Dissabte 30 d’agost a les 16.30h

Zona del llac

IXè Concurs de força i
resistència

Dissabte 30 d’agost a les 17h

Zona del llac

de

Bananna

Macarronada

Segon .Aprovar els documents comptables a justificar següents per a la
contractació de grups, dj’s, serveis i recursos varis:
PJ-ADO de la partida “Projectes Joventut” (5400 2300 2279900) per un import de
6.608,60€ en concepte de despeses de les infraestructures necessàries
PJ-ADO de la partida « Projecte Dinamització Servei de Joventut » (5400 2300 2260905)
per un import de 4.524,14€ en concepte de despeses de contractació de grups i activitats
Tercer .-

Notificar el present acord al Servei d’Economia i Finances de l’Ajuntament.
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4. Aprovació inicial del projecte constructiu per l'adequació del pont i la barana
sobre la Riera de les Arenes

ANTECEDENTS DE FET
1. En data 20/11/2013, l’Agència Catalana de l’Aigua va comunicar a l’Ajuntament que la
millora de les baranes de la Riera de Les Arenes corresponia a l’Ajuntament de Sant
Quirze, d’acord amb el que disposa l’article 28.4 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol per la
qual s’aprova el Plan Hidrològico Nacional.
2. El pressupost municipal per a l’exercici 2014 contempla la partida 3015/9203/6190004
“Adequació pont i barana Riera de Les Fonts”, prevista per a fer una actuació de millora
en el pont i en les baranes de la Riera de Les Fonts. L’import inicial és de 60.000,00 €.
3. El març de 2014 es va realitzar el procés de contractació del contracte menor per la
redacció de projecte i direcció d’obra, estudi i coordinació de seguretat i salut, pels
treballs d’adequació del pont i barana sobre la Riera de Les Fonts de Sant Quirze del
Vallès, que va ser adjudicat finalment a l’empresa CivilSite, SLP.
4. La consultora CivilSite, SLP ha presentat el PROJECTE CONSTRUTIU PER A
L’ADEQUACIÓ DEL PONT I BARANA SOBRE LA RIERA DE LES ARENES AL T. M DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS (registre entrada 2014009498). El projecte incorpora els 4
documents preceptius: memòria, plànols, plec de prescripcions tècniques i pressupost.
5. El 25/07/2014 els caps de les àrees de Serveis Urbans, Manteniment i Transports i de
Desenvolupament Urbà i Sostenibilitat emeten informe tècnic favorable a l’aprovació
inicial de l’esmentat projecte.

FONAMENTS DE DRET
Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais
públics urbanitzats.
Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública; Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel
que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de
construcció; 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.
Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, que aprova el text refós de la Llei
d’Aigües. Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, que aprova el Reglament de domini públic
hidràulic, que desenvolupa els tít. Preliminar, I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2
d'agost de 1985, d'aigües.
Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes
i preus públics de la Generalitat de Catalunya.
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Reial Decret 367/2010, de 26 de març, de modificació de diversos reglaments de l'àrea de
medi ambient per a la seva adaptació a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre,
de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei de lliure accés a activitats
de serveis i el seu exercici.
D'acord amb el que estableix 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; el RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; el
RD legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la llei Municipal i de Règim local de Catalunya; la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; el Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, que aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic.
Resolució d’alcaldia número 2013002083, de 6 de setembre.
Vistos el preceptes legals citats i d’altres de pertinent aplicació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte constructiu per l’adequació del pont i barana
sobre la Riera de les Arenes al T. M de Sant Quirze del Vallès, redactat per l’Enginyer
Civil Sr. David Moreno Pujol, amb un pressupost total de contracte de 55.225,06€ (IVA
inclòs).
Segon.- Sotmetre el projecte aprovat al tràmit d’informació pública per un termini de
trenta dies, mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament. El projecte esdevindrà aprovat definitivament, sense ulterior
acord, si durant el període d’exposició pública no es formulen reclamacions o
al·legacions.
Tercer.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’autorització d’Obres i activitats en
domini públic hidràulic i en zona de policia (model H0363), prevista d’acord amb l’article
28.4 del Pla Hidrològic Nacional (PHN).
Quart.- Notificar el present acord a l'Àrea de Serveis Econòmics de l'Ajuntament i als
interessats.

5. Actuacions a l'enllumenat públic de la ronda Arraona en el marc del Programa
complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la
prestació adequada dels serveis públics locals, en el marc del Pla "Xarxa de
Governs Locals 2012-2015"

ANTECEDENTS DE FET
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1. La Resolució de la Diputació de Barcelona de 27 de juny de 2014 (publicada al BOPB
de 4 juliol de 2014) aprova del “Programa complementari de suport a les inversions
financerament sostenible i a la prestació adequada dels serveis públics locals, en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. L’objecte del Programa esmentat és regular les condicions generals que regiran
l’atorgament i la gestió d’ajuts als governs locals. L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
compleix els requisits per a ser beneficiaris d’aquests ajuts.
3. Tenint en compte els objectius i els criteris recollits a la Resolució, els serveis tècnics
municipals han elaborat una memòria tècnica, on es presenta el projecte "Actuacions a
l’enllumenat públic de la ronda Arraona de Sant Quirze del Vallès". Aquest projecte té
com a objectiu la millora de les instal·lacions d’enllumenat exterior de la ronsa Arraona al
municipi de Sant Quirze del Vallès, per tal de donar compliment al Reglament d’eficiència
energètica en instal·lacions d’enllumenat (RD 1890/2008).
4. Al mateix temps, s’ha elaborat l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, aplicable durant
l’execució de l’obra .
FONAMENTS DE DRET

RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07
D'acord amb el que estableix 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; el RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; el
RD legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la llei Municipal i de Règim local de Catalunya; la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; el Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, que aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic.
Resolució d’alcaldia número 2013002083, de 6 de setembre.
Vistos el preceptes legals citats i d’altres de pertinent aplicació.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Concórrer a la convocatòria d’ajuts adreçats als ens locals inclosos al “Programa
complementari de suport a les inversions financerament sostenible i a la prestació
adequada dels serveis públics locals, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, aprovat per la Diputació de Barcelona el 27 de juny de 2014.
Segon.- Aprovar la Memòria tècnica elaborada pels servei tècnics municipals per la
realització d’ "Actuacions a l’enllumenat públic de la ronda Arraona de Sant Quirze del
Vallès", i el preceptiu Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, amb un pressupost previst
d'execució del contracte de 99.816,33 € (IVA inclòs).
Tercer.- Declarar:
1. Que l'ens local sol·licitant no es troba en cap de les circumstàncies previstes a l’article
13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Que el pressupost del projecte desglossat per a cada actuació prevista és el que
consta a la memòria tècnica, el qual ascendeix a un total de 99.816,33 € (IVA inclòs).
3. Que l'ens local es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat i la
Seguretat Social; accepta i se sotmet a les bases de la convocatòria; i autoritza a la
Diputació de Barcelona per tal que pugui realitzar electrònicament les consultes de les
dades que acreditin el compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la
Generalitat i, si s’escau, de les obligacions amb la Seguretat Social, d’acord amb l’article
24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
4. Que l'ens local accepta i se sotmet a les bases de la convocatòria
Quart.- Sotmetre la Memòria tècnica i l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut aprovats al
tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant la publicació d’edictes al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. La Memòria i l’Estudi
s’entendran aprovats definitivament, sense ulterior acord, si durant el període d’exposició
pública no es formulen reclamacions o al·legacions.
Cinquè.- Notificar el present acord a l'Àrea de Serveis Econòmics de l'Ajuntament i a la
Diputació de Barcelona.

6. Llicència d'obra major, Exp. OMA2014/000011, per a construcció habitatge
unifamiliar carrer Oreneta, 68
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 28 de maig de 2014, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística (N.RGE. 2014006906) per a Construcció
d'habitatge unifamiliar, emplaçat al dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 22/07/2014 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 edificació aïllada en ciutat jardí (clau a1), segons el text
refós de la revisió del PGO aprovat definitivament el 22.03.00 i publicat el 11.05.00 i el
Pla Parcial del Sector Castelltort aprovat definitivament per la CUP el 15 de desembre
de 1999.
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El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic de la
construcció de l’habitatge unifamiliar aïllat s’ajusta a la normativa urbanística de la
zona i a la normativa tècnica d’aplicació. S’ha aportat la documentació sol·licitada en
el requeriment fet en data 8 de juliol de 2014.
1. 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)
L’edifici no estaria afectat per la servitud aeronàutica, l’elevació limitadora
d’obstacles corresponent a la situació de la parcel·la és de 184 metres i l’alçada
de planta baixa està per sota d’aquesta cota, sense arribar a perforar la superfície
limitadora.
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 perforen la superfície limitadora d’obstacles i no afecten la
operativitat de l’aeròdrom. Si la instal·lació de la grua perfora la superfície
limitadora d’obstacles que fixa l’Agencia Estatal de Seguretat Àrea, caldrà obtenir
autorització de la autoritat aeronàutica competent , en aquest cas l’Agencia de
Seguretat Aeronàutica (AESA) .
2. S’ha incorporat l’energia solar tèrmica a l’edifici seguint el criteri de l’ordenança
reguladora municipal: dades generals, càlcul de la demanda energètica, i
característiques de la instal·lació solar. D’acord amb el punt 8 de l’annex tècnic,
les instal·lacions d’energia solar incorporades al projecte i regulades per aquesta
ordenança no ha d’alterar la perspectiva del paisatge. En el cas de cobertes
planes el panells solars s’hauran de situar dins el díedre virtual traçat a 45 º des
del cantell de l’últim forjat, i un planell horitzontal situat a 300 cm. d’alçada,
mesurat des de la cara inferior de l’últim forjat, la distancia mesurada des de la
part mes propera del panell al plànol de façana serà igual o superior a la distancia
existent entre la cars superior del forjat de coberta i la part mes alta del panell.
En cap cas els penells han de ser perceptibles en el pla de façana.
Obligatòriament amb el certificat de final d’obra, s’haurà d’emetre un certificat
signat per un tècnic instal·lador competent, que justifiqui el compliment de la
normativa tècnica d’aplicació (RITE, ITE10.1 i ITE 10.2). Si s’escau s’haurà de
presentar també el full d’acceptació d’encàrrec el tècnic responsable del projecte
de la instal·lació en cas de que sigui diferent del que signa el projecte
d’instal·lació.
3. 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
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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.
4. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del
tram de vorera del dades protegides, en el tram on està situada la parcel·la, amb
el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 1.040,00 euros. Caldrà preveure les
canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia,
enllumenat i electricitat que afectin a la façana del tram de vorera on està situada
la parcel·la. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per
preveure aquestes canalitzacions amb les respectives companyies i d’acord amb
l’Enginyer municipal.
5. 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, 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.
6. Si la parcel·la no disposa de connexió a la xarxa general de clavegueram, la nova
connexió s’haurà d’incloure en la documentació de l’ asbuilt del projecte
d’execució de l’obra a presentar amb la llicencia d’ocupació, i haurà de complir les
següents condicions: 1. Sempre que sigui possible la connexió serà a la part mes
baixa de la xarxa de clavegueram i mai el tub secundari s’introduirà en el principal.
2. A l’ asbuild de l’obra es farà constar el material de la connexió, definir el
diàmetre de la connexió, les capes de compactació (el reblert de a rasa
s’executarà amb material granular de tot-u-natural compactat al 98 % del PM),
Durant l’execució de les obres de connexió del clavegueram caldrà garantir la
circulació rodada i de vianants, caldrà disposar de les corresponents proteccions i
senyalitzacions segons el previst per l’estudi de seguretat i el pla de seguretat
aprovat i d’acord amb la policia local.
7. 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.
8. S’ha presentat el projecte d’enderroc de la vivenda existent a l’actual parcel·la,
demanant la corresponent llicencia d’obra menor.(exp. OME 2014/67)
9. D’acord amb l’ Art. 26 del Pla Parcial de condicions de manteniment de l’arbrat,
es mantindrà l’enjardinament de la parcel·la 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.
10. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
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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 23/07/2014.

FONAMENTS DE DRET
- Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat
mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, sent d’aplicació a aquest efecte l’article 79 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, estableix que
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de
transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o
d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es manifesta l’article 234 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- L’apartat 2.b) de l’esmentat article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina
que resten subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis,
construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix
l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, l’article 3 del
Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2014/000011 a dades protegides per a
Construcció d'habitatge unifamiliar a dades protegides, d’aquest municipi amb subjecció a
les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se li uneix com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
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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

201432736 / 0

Concessió de Plaques i patents

201432737 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201432738 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Setè .-

Import
12,56 €
2.341,20 €
995,01€

Notificar el present acord als interessats.

7. Aprovació projecte d'execució de supressió de barreres arquitectòniques i
millores de la sostenibilitat a Sant Quirze del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 30 de gener de 2014, va ser aprovat inicialment per acord de Junta de Govern
Local, el projecte d’obres per a la supressió de barreres arquitectòniques i millores de
la sostenibilitat (FASE I), el qual, segons els punts especificats al mateix acord, es va
esdevenir definitiu atès que durant el període d’exposició pública que va finalitzar el dia
17 de juliol de 2014, no va ser presentada cap al·legació.
2. En data 16 de juny de 2014, mitjançant Decret núm. 2014001579, va ser aprovada la
contractació menor per a la redacció del projecte d’obres de supressió de barreres
arquitectòniques i millores de la mobilitat i la posterior direcció d’execució i coordinació
de la seguretat i salut de l’obra a l’Estudi d’Enginyeria Vall, S.L.P.
3. En data 31 de juliol 2014, segons núm. RE 2014009487, l’Estudi d’Enginyeria Vall,
S.L.P, va presentar el seu projecte que inclou els següents documents:
Document núm. 1: Memòria, Annex 1: Pla de control de qualitat, Annex 2: Pla d’obra,
Annex 3: Justificació de preus, Annex 4: Reportatge fotogràfic, Annex 5: Estudi de
gestió de residus.
Document núm. 2: Plànols
Document núm. 3: Plec de Condicions tècniques.
Document núm. 4: Pressupost.
Estudi de Seguretat i Salut.
4. Vista la memòria justificativa de l’expedient, redactada pel Cap de l’Àrea de
Desenvolupament Urbà i Sostenibilitat, en data 1 d’agost de 2014.
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FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que estableix els articles 36 i 37 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals, sobre la tramitació dels projectes d’obres ordinàries i que s’ha
d’ajustar a l’acord d’aprovació inicial, informació pública de 30 dies i aprovació definitiva.
Atesos els articles 38.1 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, relatiu a la competència per a
l’aprovació de projectes d’obres ordinàries; l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003,
de 16 de desembre, l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’article 43 del
Reglament d’Organització, Funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals i el cartipàs
municipal vigent.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar definitivament el projecte d’execució de supressió de barreres
arquitectòniques i millores de la sostenibilitat a Sant Quirze del Vallès redactat per
l’enginyer de caminis, dades protegides, núm. col·legiat dades protegides, d’Estudi
d’Enginyeria Vall, S.L.P.
Segon .-

Notificar el present acord als interessats.

8. Aprovació inicial del projecte executiu d'obres de reforçament i millora dels
sistemes generals de comunicació del municipi.
ANTECEDENTS DE FET
1. Atesa la necessitat de millorar el sistema de vialitat i de comunicació del municipi, en la
zona clau 5c., amb actuacions sobre l’asfalta, la disposició de senyalització, la creació
d’itineraris per a vianants i altres.
2. Vist que el pressupost per a l’exercici 2014, contempla la partida pressupostària
6100/1510/6090003, sobre Sistemes generals comunicació (modif. puntual PGOU
Zona 5c) dotada amb 707.482 €.
3. Atès el Decret d’Alcaldia, núm. 2014001586, pel qual s’adjudica el contracte de serveis
de redacció del projecte d’estudi de la seguretat i salut de les obres de millora dels
sistemes generals de comunicació i mobilitat i posterior direcció d’obres i coordinació
de seguretat i salut (5c) a la Societat Enginyeria i Medi Ambient de Badalona, S.L
(EMAB)
4. Atès l’informe tècnic de data 8 d’agost de 2014.
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5. Atès el projecte executiu amb núm. RE:2014009714, presentat per dades protegides,
en representació d’EMAB S.L el qual consta dels següents documents:
DOC 01: Memòria i Annexos.
DOC 02: Plànols.
DOC 03: Plec de prescripcions.
DOC 04: Pressupost
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que estableix els articles 36 i 37 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals, sobre la tramitació dels projectes d’obres ordinàries i que s’ha
d’ajustar a l’acord d’aprovació inicial, informació pública de 30 dies i aprovació definitiva.
Atesos els articles 38.1 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, relatiu a la competència per a
l’aprovació de projectes d’obres ordinàries; l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003,
de 16 de desembre, l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’article 43 del
Reglament d’Organització, Funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals i el cartipàs
municipal vigent.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar inicialment el projecte executiu d’obres de reforçament i millora dels
sistemes generals de comunicació redactat per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports,
dades protegides.
Segon .- Exposar l’acord i el projecte mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província
(BOP) i al tauler d’anuncis municipal per un termini de 30 dies per tal de que els
interessats puguin presentar les al·legacions que considerin adients.
Tercer .- Sol·licitar les autoritzacions preceptives a la Direcció General de Carreteres i
a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Quart .Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si no s’efectuen
al·legacions durant la informació pública.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Juan Carlos Jerez Antequera, secretari accidental 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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