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

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 14 de gener de
2014 .
2. Llicència d’obra major. Exp. núm. OMA2012/000004, per reforma i ampliació
d'habitatge unifamiliar
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local de 2 de juliol de 2013 va concedir llicència d’obres majors
OMA 04/2012 la senyora dades protegides, practicant-se i ingressant-se aquestes
liquidacions tributàries:
Concepte

Nº liquidació

Import

Data pagament

Taxa plaques

2013 29867

12,56

14.08.2013

Impost Construccions, Instal·lacions i Obres

2013 29867

1.387,21

14.08.2013

Taxa d’obres

2013 29868

589,57

14.08.2013

2. El setze d’agost de 2013 la interessada va presentar recurs de reposició contra les
liquidacions per entendre que la base de càlcul dels tributs era incorrecte en haver tingut
en compte partides no contemplades a la normativa vigent. Aquesta sol·licitud va ser
reiterada mitjançant escrit de nou de desembre de 2013.
3. Finalment, el tretze de desembre de 2013 l’Arquitecte municipal informa de què es va
incórrer en una errada en transcriure la base de càlcul dels tributs, dons es va tenir en
compte el pressupost base de 34.680,81 euros, incloent despeses generals, benefici
industrial i estudi de seguretat i salut, en comptes dels 26.025,05 euros del pressupost
d’execució material.
4.Considerant l’informe de l’interventor municipal de data 08 de gener de 2014.
FONAMENTS DE DRET
-

Text Refós de la LIei Reguladora de les Hisendes Locals.

-

Ordenança fiscal reguladora del Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

-

Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la tramitació de llicències urbanístiques.

-

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
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- L’article 102.1 del Text Refós de la LIei Reguladora de les Hisendes Locals i
l’Ordenança Fiscal municipal reguladora del tribut, regulen que la base imposable del
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres està constituïda exclusivament pel cost
reial i efectiu de les construccions, instal·lacions i obres, entenent-se com a tal el cost
d’execució material, sense que es puguin incloure partides com el benefici empresarial,
honoraris o impostos.
En aquest sentit es recorda la necessitat de dur a terme les tasques de comprovació del
cost reial i efectiu de les construccions, instal·lacions i obres, una vegada finalitzades.
- L’article 220 de la Llei 58/2003 General Tributària preveu que l’Administració rectificarà
en qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat, les errades materials, de fet o
aritmètiques.
- L’article 221 de la Llei 58/2003 General Tributària regula que el procediment per al
reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts s’iniciarà d’ofici o a instància
del interessat, entre d’altres casos, quan la quantitat pagada hagi estat superior al import
a ingressar.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Anul·lar les liquidacions 2013 29867 i 2013 29868 corresponents al Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres i a la Taxa per la tramitació de llicències
urbanístiques, respectivament, per errors en la quantificació dels tributs.
Segon.- Aprovar les noves liquidacions corresponents al Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres i a la Taxa per la tramitació de llicències urbanístiques en base als
26.025,05 euros del pressupost d’execució material segons aquest quadre:
Concepte

Nº liquidació

Import

Impost Construccions, Instal·lacions i Obres

201400002

1.041,00

Taxa d’obres

201400003

516,26

Tercer.- Retornar la interessada els ingressos indeguts derivats de la diferència entre les
liquidacions anul·lades i les noves liquidacions.
Quart.- Notificar el present acord als interessats.

3. Pròrroga llicència d'obra major OMA2010/000027, per ampliació d'un habitatge
unifamiliar en filera amb construcció d'una planta soterrani (OMA2013/000019)
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ANTECEDENTS DE FET
1. En data 21 d'octubre de 2013, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2013012112) per a Prórroga de la
llicència d'obra major OMA2010/000027, per ampliació d'un habitatge unifamiliar en
filera amb construcció d'una planta soterrani, emplaçat al c/ dades protegides,
d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 24/12/2013 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació.
3. Considerant l’informe jurídic de data 08/01/2014.
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 188.2 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 OMA2013/000019 a dades
protegides per a Prórroga de la llicència d'obra major OMA2010/000027, per ampliació
d'un habitatge unifamiliar en filera amb construcció d'una planta soterrani 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 .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201400004 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

708,06

201400005 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26
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201400006 / 0

Quart .-

Concessió de Plaques i patents

12,56

Notificar el present acord als interessats.

4. Llicència d’obra major. Exp. núm. OMA2011/000043, per construcció d'un
habitatge unifamiliar aïllat
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- La Junta de Govern Local de 18 de desembre de 2012 va concedir llicència
d’obres majors OMA 43/2011 – condicionada però a una sèrie de condicions tècniques –
al senyor dades protegides, practicant-se i ingressant-se aquestes liquidacions
tributàries:
Concepte

Nº liquidació

Import

Data pagament

Taxa plaques

2012 40823

12,18

11.01.2013

Impost Construccions, Instal·lacions i Obres

2012 40824

5.873,87

11.01.2013

Taxa d’obres

2012 40825

2.496,39

11.01.2013

Segon.- Posteriorment, el 10 de desembre de 2013, el interessat ha presentat una
proposta de modificació dels projectes que ha estat informada favorablement per
l’Arquitecte municipal i per la TAG de Territori, el 24 de desembre de 2013 i el 7 de gener
de 2014, respectivament.
Aquestes modificacions comporten una reducció del pressupost de les obres, que passa
de 146.486,70 euros a 140.579,91 euros.
FONAMENTS DE DRET
-

Text Refós de la LIei Reguladora de les Hisendes Locals.

-

Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

-

Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la tramitació de llicències urbanístiques.

-

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
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- L’article 5 de l’Ordenança fiscal reguladora del Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres regula que “La base imposable d'aquest impost esta constituïda pel
cost real i efectiu de la construcció, la instal·lació o l’obra.”
A la vegada, l’article 5.1 de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la tramitació de
llicències urbanístiques preveu que constitueix la base imposable de la taxa:
a) “El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra i les obres de
desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl, l’obertura, la pavimentació i la
modificació de camins rurals, les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte
d’ urbanització, les obres de construcció de nova planta, i les d’ampliació, reforma,
modificació d’estructures o rehabilitació d’edificis o construccions existents, la construcció
o instal·lació de murs i tanques i l’autorització d’obres de manera provisional.

b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera
utilització i ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions, l’autorització d’usos
de manera provisional, la instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars,
siguin provisionals o permanents, la instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, les
instal·lacions que afectin al subsòl i la instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o
altres de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de comunicacions de qualsevol
tipus.”
Per tant, de la regulació d’aquests dos tributs es desprèn la necessitat de portar a terme
la comprovació dels costos reals i efectius de les obres gravades, el que hauran de
verificar els serveis tècnics competents.
- L’article 7 de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres regula que “L'impost s’acredita en el moment d'iniciar-se la
construcció, la instal·lació o l’obra, encara que hom no hagi obtingut la Ilicència
corresponent.”
Per la seva part, l’article 6 de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la tramitació de
llicències urbanístiques preveu que “La taxa es merita i I'obligació de contribuir neix quan
s'inicia I'activitat municipal que constitueix el fet imposable. A I'efecte, hom entendrà
iniciada aquesta activitat en la data de presentació de la sol·licitud de Llicència
urbanística, o en el cas de no sol·licitar-Ia, en el moment que comencin les actuacions
municipals tendents a determinar si les obres són autoritzables o no.”
- L’article 221.1 de la Llei 58/2003 General Tributària, regulador del procediment per a la
devolució d’ingressos indeguts, estableix que el procediment per al reconeixement del
dret a la devolució d’ingressos indeguts s’iniciarà d’ofici o a instàncies del interessat,
entre d’altres supòsits, quan la quantitat pagada hagi estat superior al import a ingressar
resultant d’un acte administratiu o d’una autoliquidació.
- L’article 73.1 de la Llei 58/2003 General Tributària, regulador de la compensació d’ofici
dels deutes tributaris, preveu que “La Administración tributaria compensará de oficio las
deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo.
Asimismo, se compensarán de oficio durante el plazo de ingreso en período voluntario las
cantidades a ingresar y a devolver que resulten de un mismo procedimiento de
comprobación limitada o inspección o de la práctica de una nueva liquidación por haber
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sido anulada otra anterior de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 26 de
esta ley.”
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Anul·lar les liquidacions 2012 40824 i 2012 40825 corresponents al Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres i a la Taxa per la tramitació de llicències
urbanístiques, respectivament, per errors en la quantificació dels tributs, procedint a la
devolució dels 8.370,26 euros ingressats per ingressos indeguts.
Segon.- Aprovar les noves liquidacions provisionals segons aquest desglossament:
Concepte

Nº liquidació

Import

Impost Construccions, Instal·lacions i Obres

2014 00086

5.623,20

Taxa d’obres

2014 00087

2.389,86

Tercer.- Compensar els deutes i crèdits recíprocs derivats dels apartats anteriors i
reintegrar al contribuent la diferència de 357,21 euros resultant.
Quart.- Comprovar els costos reals i efectius de les obres gravades als efectes de fer les
liquidacions definitives que s’escaiguin.
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.

5. Llicència d’obra major. Exp. núm. SQTER2008/000101, per construcció d'un
edifici plurifamiliar de 36 habitatges i aparcament
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- El senyor dades protegides ha presentat instància en representació de la
societat municipal COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, S.L. (registre d’entrada nº
2013012603) el 31 d’octubre de 2013, renunciant a la llicència d’obres del expedient
d’obres majors 14/08 i demanant l’anul·lació i devolució de la liquidació 2010031895 del
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de 26.347,43 euros, ingressada el 2 de
novembre de 2010.
Segon.- Consta l‘expedient informe del Arquitecte municipal de 12 de novembre de 2013
acreditant que les obres de referència no s’han iniciat i que a la vegada correspon iniciar
el procediment de caducitat de la llicència afectada.
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FONAMENTS DE DRET
-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
LIei Reguladora de les Hisendes Locals.

-

Ordenança fiscal 2.5 reguladora del Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres.

-

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

- L’article 102 del Text Refós de la LIei Reguladora de les Hisendes Locals estableix
que el Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres “se devenga en el momento de
iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la
correspondiente licencia”.
- L’article 220 de la Llei 58/2003 General Tributària preveu que l’Administració rectificarà
en qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat, les errades materials, de fet o
aritmètiques.
- L’article 221 de la Llei 58/2003 General Tributària regula que el procediment per al
reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts s’iniciarà d’ofici o a instància
del interessat, entre d’altres casos, quan la quantitat pagada hagi estat superior al import
a ingressar.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar la renúncia a la llicència d’obres majors núm. 14/08, segons sol·licitud
de dades protegides, en representació de COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS, S.L, per
la construcció d’un edifici plurifamiliar de 36 habitatges i 24 places d’aparcament.
Segon.- Anul·lar, per manca de concurrència del fet imposable, la liquidació 2010031895
corresponent al Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’expedient d’obres
majors 14/08 girada a nom de la societat municipal COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS,
S.L.
Tercer- Procedir a la devolució dels ingressos indeguts de
l’anul·lació de la esmentada liquidació tributària.

26.347,43 euros per

Quart.- Notificar els presents acords als interessats.

6. Llicència d’obra major. Exp. núm. OMA2013/000018, per legalització d'habitatge,
garatge i piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 9 d'octubre de 2013, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2013011540) per a Legalització
d'habitatge unifamiliar aïllat, garatge i piscina i enderroc de construccions existents,
emplaçat al c/ dades protegides, d’aquest municipi.
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2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 17/12/2013 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:
La qualificació urbanística és Edificació aïllada en ciutat jardí, Zona 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.
El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte de legalització
d’habitatge unifamiliar aïllat i enderroc de construccions existents s’ajusten a la normativa
urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació. S’ha aportat la documentació
tècnica sol·licitada en el requeriment fet en data 15 de novembre de 2013
1. En els arxius municipals no hi consta per aquest emplaçament cap llicència d’obres
atorgada per la construcció de l’edifici. A efectes acreditatius de l’antiguitat de
l’habitatge, el projecte de legalització ha presentat una foto aèria de l’ ICC on es
justifica que les construccions existents i que quedaran en volum disconforme tenen
mes de 6 anys. 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 i l’article 69 de la Llei 3/2012 de
22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, en relació a
l’existència dels volums disconformes.
2. Per tal de donar compliment a l’article 20 del Reial Decret legislatiu 2/2008 de 20 de
juny, pel qual s’aprova el text refós de la llei del sòl estatal, modificat pel Reial Decret
Llei 8/2011 d’1 de juliol, s’haurà de presentar certificació signada pel tècnic redactor
del projecte de legalització, acreditant, un cop finalitzades les obres d’enderroc i
construcció de la nova tanca d’acord amb el límits de la parcel·la que fixa el projecte
de reparcel·lació aprovat, que la finalització de les obres està conforme a la descripció
del projecte de legalització, que es compleixen els requisits imposats per la legislació
reguladora de l’edificació i que l’edificació reuneix les condicions necessàries per ser
destinada a l’ús previst per la ordenació urbanística aplicable.
3. S’ha aportat, per part del tècnic redactor del projecte, la certificació de la situació de
volum disconforme en la que queda la part de l’edificació existent a la façana del
carrer Toixó, que d’acord amb l’ordenament jurídic aplicable no respecta la separació
als límits del carrer que fixa l’article 19 de les ordenances reguladores del Pla Parcial
de Castelltort i on ha de constar també l’acabament de l’obra en volum disconforme
en data determinada i la delimitació del seu contingut.
S’ha inclòs en la justificació dels paràmetres urbanístics l’edificabilitat existent
d’aquest volum disconforme que comptarà en el còmput de l’edificabilitat i ocupació
existent a la parcel·la, per tal de que es tingui en compte que, en el cas de voler
esgotar la edificabilitat total de la parcel·la, s’haurà d’enderrocar aquest volum
disconforme.

4. La promulgació del Reial Decret-llei 8/2011 de 1 de juliol, per el que es modifiquin
determinats articles del Text Refós de la llei del sol de 2008, fan extensiu a tot l’Estat
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l’exigència de la llicencia de 1a ocupació per la inscripció de qualsevol edificació
acabada. La nova regulació de les obres antigues en l’article 20.4 de la Llei del sòl,
en la seva exposició de motius diu al respecte: “Se permite igualmente el acceso al
Registro de la Propiedad de los edificios fuera de ordenación, esto es, aquellos
respecto de las cuales ya no proceda adoptar medidas de restablecimiento de la
legalidad urbanística que impliquen su demolición, por haber transcurrido los plazos
de prescripción correspondientes. De esta manera, se consigue la protección de sus
propietarios, en muchos casos terceros adquirientes de buena fe, sin que ello
signifique desconocer su carácter de fuera de ordenación y las limitaciones que ello
implica.”
5. Per tant, en el cas de que el propietari vulgui inscriure l’edificació en el registre de la
propietat, caldrà que sol·liciti la corresponent llicencia de 1a ocupació, un cop
aprovada la legalització de l’habitatge i la declaració en el corresponent acte
administratiu de la situació de fora d’ordenació (volum disconforme), que es produirà
amb la concessió de la llicencia.
La inscripció en el Registre haurà de fer constar de manera expressa la declaració
que l’immoble està afectat en situació de volum disconforme (fora d’ordenació amb la
nomenclatura del Decret-llei 8/2001, que modifica la redacció de l’article 20 de la llei
del sòl), identificant les circumstancies que el motiven i el regim jurídic aplicable al
mateix, amb identificació expressa de que solament podran realitzar-se les obres de
reparació i conservació que exigeixi l’estricta conservació de l’habitabilitat o la
utilització conforme al destí establert, fent constar que en el cas de voler esgotar la
edificabilitat total de la parcel·la, s’haurà d’enderrocar aquest volum disconforme.

6. 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 611,93 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
7. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics
afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està situada la
parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 1.575,00 €., a retornar
prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.
8. 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
9. 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
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3. Considerant l’informe jurídic de data 19/12/2013.
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
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 OMA2013/000018 a JOSEP NICOLAS
GONZALEZ per a Legalització d'habitatge unifamiliar aïllat, garatge i piscina i enderroc de
construccions axistents al C/DEL TOIXÒ, 14, 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
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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

201400009 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

4.383,45 €

201400010 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

1.862,97 €

201400032

Placa d’obres

Setè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

7. Llicència d’obra major. Exp. núm. OMA2012/000051, per legalització edificació
existent
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 27 de desembre de 2012, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012015880) per la Legalització
d’edificació existent, emplaçat al c/ dades protegides del projecte de reparcel·lació del
Pla parcial dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 17/12/2013 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:
1) La promulgació del Reial Decret-llei 8/2011 de 1 de juliol, per el que es modifiquin
determinats articles del Text Refós de la llei del sol de 2008, fan extensiu a tot l’Estat
l’exigència de la llicencia de 1a ocupació per la inscripció de qualsevol edificació
acabada. La nova regulació de les obres antigues en l’article 20.4 de la Llei del sòl, en la
seva exposició de motius diu al respecte: “Se permite igualmente el acceso al Registro
de la Propiedad de los edificios fuera de ordenación, esto es, aquellos respecto de las
cuales ya no proceda adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística
que impliquen su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción
correspondientes. De esta manera, se consigue la protección de sus propietarios, en
muchos casos terceros adquirientes de buena fe, sin que ello signifique desconocer su
carácter de fuera de ordenación y las limitaciones que ello implica.”
2)Per tant, en el cas de que el propietari vulgui inscriure l’edificació en el registre de la
propietat, caldrà que sol·liciti la corresponent llicencia de 1a ocupació, un cop aprovada la
legalització de l’habitatge i la declaració en el corresponent acte administratiu de la
situació de fora d’ordenació (volum disconforme), que es produirà amb la concessió de la
llicencia. La inscripció en el Registre haurà de fer constar de manera expressa la
declaració que l’immoble està afectat en situació de volum disconforme (fora d’ordenació
amb la nomenclatura del Decret-llei 8/2001, que modifica la redacció de l’article 20 de la
llei del sòl), identificant les circumstancies que el motiven i el regim jurídic aplicable al
mateix, amb identificació expressa de que solament podran realitzar-se les obres de
reparació i conservació que exigeixi l’estricta conservació de l’habitabilitat o la utilització
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conforme al destí establert, fent constar que en el cas de voler esgotar la edificabilitat
total de la parcel·la, s’haurà d’enderrocar aquest volum disconforme.
3. Considerant l’informe jurídic de data 18/12/2013.
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
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 OMA2012/000051 a dades protegides,
per legalització d’edificació existent al c/ dades protegides, parcel·la a1.13-5 del projecte
de reparcel·lació del Pla Parcial 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 .tercers.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
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Quart .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

201400008

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

201400007

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Import
663,07 €
1.560,17 €

Cinquè .- Notificar el present acord als interessats.

8. Bases del concurs de disfresses i comparses del Carnestoltes 2014
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 Bases del concurs de disfresses i comparses per al Carnestoltes de
l’any 2014:
BASES CONCURS DE CARNESTOLTES 2014 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 1 de març de 2014.
2. Participants
Hi podrà participar tothom que estigui empadronat a Sant Quirze del Vallès i que
s’inscrigui com a participant al concurs de Carnestoltes.
3. Categories i requisits
Per tal de poder participar en qualsevol de les tres modalitats, és imprescindible la
inscripció per participar al concurs de disfresses.
Es facilitarà un dorsal identificatiu, segons ordre d’inscripció, que haurà de ser visible
durant tota la rua.
Modalitats:
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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.
A les comparses, els concursants menors de 10 anys hauran d’anar acompanyats d’una
persona adulta durant el recorregut
Només s’apuntarà el nom d’un representant i se li donarà un número que inclourà a tots
els membres del grup
Parades

Per tal de poder optar al muntatge d’una parada de venda de botifarres, és necessari
participar al concurs de disfresses.
Per participar al concurs i muntar una parada, és imprescindible anar disfressat i guarnir
la parada en funció de la temàtica escollida.
Es muntaran 17 parades. L’assignació de la parada es regirà per les bases de la
botifarrada aprovades per la Comissió de Festes Populars.
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 29 de gener al 23
de febrer de 2014.
En la categoria de comparses i paradetes les inscripcions seran del 29 de gener al 16 de
febrer de 2014.
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 de la Comissió
de Festes Populars i sota la presidència de l’alcaldessa o en qui delegui.
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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 parades. Al jurat se’ls facilitarà un full per cada
persona, comparsa o parada participant amb tots els conceptes que ha de valorar
numèricament. Les persones, comparses o parades que, sumant totes les puntuacions de
tots els conceptes valorats aconsegueixin més punts, seran les guanyadores.
6.1. Concurs Disfresses Individuals
El jurat establirà una puntuació de l’1 al 10 de cada participant individual tenint en compte
els següents conceptes.
· Originalitat de la disfressa
· Confecció Pròpia
· Gresca durant el recorregut de la rua
Cada participant podrà sumar fins a un màxim de 5 punts més si utilitza materials
reciclats per a la confecció de la disfressa.
És competència del jurat, si així ho considera, declarar el premi desert.
6.2. Concurs de Comparses
El jurat establirà una puntuació de l’1 al 10 de cada comparsa tenint en compte els
següents conceptes.
· Originalitat del tema de la comparsa
· Vistositat de les disfresses
· Confecció Pròpia
· Escenografia del vehicle o carrossa
· Coreografia
· Gresca durant el recorregut de la rua
Cada participant podrà sumar fins a un màxim de 5 punts més si utilitza materials
reciclats per a la confecció de les disfresses o de l’escenografia.
És competència del jurat, si així ho considera, declarar el premi desert.
6.3. Concurs de Parades
El jurat establirà una puntuació de l’1 al 10 de cada parada tenint en compte els següents
conceptes.
· Originalitat del tema de la parada
· Vistositat de les disfresses
· Confecció Pròpia
· Escenografia de la parada
· Gresca durant la venda d’entrepans i begudes
Cada participant podrà sumar fins a un màxim de 5 punts més si utilitza materials
reciclats per a la confecció de les disfresses o de l’escenografia.
És competència del jurat, si així ho considera, declarar el premi desert.
7. Normes i obligacions dels participants
Comparses i participants individuals:
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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 1 de març, 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.
Parades:









Cada parada 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 parades 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.
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8.- Premis del concurs :

De 0 a
7 anys

De 8 a
18 anys
A partir
de 18
anys

1er PREMI

2n PREMI
INDIVIDUALS

3er PREMI

(a concretar)

(a concretar)

(a concretar)

(a concretar)

(a concretar)

(a concretar)

(a concretar)

120€

(a concretar)

(a concretar)

PARADETES
80€

40€

COMPARSES
300€

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 2014.
10.- Participació:
La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases
Segon.- Publicar les presents bases al tauler d’anuncis municipal.

9. Exp. resp. patrimonial dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 31 de juliol de 2013, dades protegides, en nom i representació de l’entitat
asseguradora Génesis Seguros Generales, de dades protegides i de dades protegides
va formular reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys físics i materials soferts
el 31 de març de 2013 quan circulaven amb el vehicle matricula dades protegides pel
dades protegides i van topar amb un registre de clavegueram.
Atès que la sol·licitud no reunia els requisits que exigeix l’article 6 del Real decret
429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, per mitjà de provisió
de la secretària municipal de 16 de setembre es va atorgar a l’interessat un termini de
10 dies hàbils per l’esmena de les deficiències que presentava la sol·licitud, tot advertintli que si desatenia el requeriment es declararia el seu desistiment. Aquest requeriment va
ser notificat al senyor dades protegides el dia 1 d’octubre de 2013.
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Finalitzat el termini per reparar l’expedient, l’interessat no l’ha esmenat, per la qual cosa
s’ha exhaurit el termini de deu dies hàbils atorgat en el requeriment.
FONAMENTS DE DRET
Real decret 429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Tenir per desistit a dades protegides, en nom i representació de l’entitat asseguradora
Génesis Seguros Generales, de dades protegides i dades protegides de la seva
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada el dia 31 de juliol de 2013, per
manca de reparació dels defectes de la sol·licitud, d’acord amb allò que preveu l’article 6
del Real decret 429/1993, de 26 de març i arxivar les actuacions.

10. Exp. resp. patrimonial dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 30 de setembre de 2013, dades protegides va formular reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys soferts pel seu vehicle el dia 30 de setembre, quan
circulava pel dades protegides de Sant Quirze del Vallès i va topar amb un ressalt el que
va ocasionar que es trenqués el compressor del cotxe. Figura al registre general
municipal amb el número d’entrada 2013011002.
Atès que la sol·licitud no reunia els requisits que exigeix l’article 6 del Real decret
429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, per mitjà de provisió
de la secretària municipal de 14 d’octubre es va atorgar a l’interessat un termini de 10
dies hàbils per l’esmena de les deficiències que presentava la sol·licitud, tot advertint-li
que si desatenia el requeriment es declararia el seu desistiment. Aquest requeriment va
ser notificat al reclamant en data 27 de novembre de 2013.
El termini de reparació d’esmenes finalitzava el dia 10 de desembre. L’interessat no ha
esmenat, per la qual cosa s’ha exhaurit el termini de deu dies hàbils atorgat en el
requeriment.
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FONAMENTS DE DRET
Real decret 429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Tenir per desistit a dades protegides de la seva reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada el dia 30 de setembre de 2013, per manca de reparació dels
defectes de la sol·licitud, d’acord amb allò que preveu l’article 6 del Real decret 429/1993,
de 26 de març i arxivar les actuacions.

11. Exp. resp. patrimonial dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 3 de maig de 2013, dades protegides, va presentar escrit de reclamació per
responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats al pàrquing de l’edifici per la pluja del
dia 29 d’abril de 2013.
En un principi, quan els veïns van començar a veure que els baixants del pàrquing
perdien aigua, van trucar a l’empresa de manteniment, la qual va manifestar que el
problema era ocasionat per un tap del clavegueram del carrer. Davant aquesta
informació, l’administració de la Comunitat va trucar a la Policia local.
Demanen que l’Ajuntament es faci càrrec de la factura dels treballs de treure l’aigua del
pàrquing i de la neteja realitzats per un camió tanc, per import de 2.269,96€.
En data 8 de maig de 2013, mitjançant resolució núm. 2013001176 de la regidora
delegada de Serveis Interns, es va admetre a tràmit la reclamació, es van sol·licitar
informes a les Àrees i Serveis de l’Ajuntament que podien estar relacionats amb els fets i
es va traslladar l’expedient íntegre a la Companyia d’assegurances de l’Ajuntament .
En data 20 de maig, la Policia local va emetre informe dient que el dia 29 d’abril a les
16:08h. van rebre una trucada de l’administrador de la finca de dades protegides
informant que s’havia inundat el pàrquing de l’edifici i que havien trucat a un camió tanc
però que l’embús era conseqüència del sistema de clavegueram. Quan els agents van
arribar al lloc dels fets, l’operari del camió tanc els va dir el mateix, per la qual cosa van
trucar al responsable de la brigada d’obres qui va contactar amb l’aparellador municipal
que es va presentar al lloc uns minuts més tard.
En data 16 de maig, l’aparellador municipal va emetre informe del qual s’extrau:
Que el dia 29 es va personar als llocs dels fets i va comprovar la presència d’aigües
residuals a l’aparcament en la planta soterrani 1 de l’edifici (...). Inspeccionats els pous de
registre del tram on desguassa l’edifici verifica la presència d’arrels dels arbres dins de la
xarxa de sanejament. Atès que la retenció es produeix en la xarxa pública, i que el camió
tanc que havia sol·licitat la Comunitat no tenia les prestacions necessàries per poder
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efectuar la neteja de les arrels, es va fer intervenir un vehicle d’una de les empreses que
habitualment efectua tasques de neteja i desembús de la xarxa general de clavegueram.
La intervenció d’aquest va resoldre de forma favorable l’embús i la xarxa de sanejament
va funcionar en condicions adequades a partir de les 20 hores.
Quan a la factura que la Comunitat presenta de les despeses dels treballs realitzats pel
camió tanc que van sol·licitar, l’aparellador municipal fa textualment les precisions
següents:
-

“La despesa de la intervenció de l’equip està justificada, però no el total d’hores
que la factura inclou, per les raons que exposaré més endavant
La despesa de la substitució de la bomba submergible, col·locació i reparació no
correspon, al meu entendre abonar-la, ja que, per les característiques d’aquestes
tipus de bombes, el motiu de que no funcionés i que es cremés, no pot ser el
haver de bombejar les aigües residuals, ja que estan preparades per evacuar un
cabal de 19.200 l/h, a 10,20 m de desnivell. Els 9.000 l que l’empresa indica,
repartits entre les diverses bombes existents, i entre les 8,50 h que va durar la
intervenció, així com el desnivell de màxim 5 m, són quantitats de molt poca
entitat davant dels 19.200 l/h que es capaç de bombejar. A més, aquestes
bombes garanteixen el funcionament continuo de 24 hores, ja que tenen un
dispositiu ( interruptor de sobrecàrrega tèrmica ) que la protegeix de possibles
sobrecàrregues, tal com figura al manual de característiques de la bomba:

“ Protección contra sobrecarga
La bomba está equipada con un interruptor de sobrecarga térmico. De recalentarse el motor, el
interruptor de sobrecarga apaga automáticamente la bomba. El tiempo de enfriamiento es de
alrededor de 15-20 min, después la bomba se vuelve a encender automáticamente. Cuando se
activa el interruptor de sobrecarga, es necesario buscar la causa y eliminarla.”

El cost de la bomba submergible que figura a la factura, 396,88 € ( amb iva ), contrasta
amb els preus resultants de dues consultes efectuades a web que venen aquest tipus de
materials:
-

Ferrovicmar: 253,35 € ( inclou ports i impostos )
Tu ferreteria online.com 236,88 € ( inclou ports i impostos )
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El cost de col·locació i reparació de la bomba, 280 €, no està justificada ( preu i nombre
d’hores ). Cal tenir en compte que la instal·lació d’aquestes bombes no requereix obra.
Tot i així, per les raons exposades entenc que la causa del mal funcionament de la
bomba no és atribuïble a la inundació, sinó que la més probable és un funcionament en
condicions inadequades ( en sec ) o un manteniment insuficient. Per tant, tant la
substitució, com la col·locació i reparació de la bomba, entenc que no correspon abonarla a l’ajuntament.
El cost de la intervenció de l’equip ( personal i vehicle ) està desglossat en diversos
conceptes:
-

Primera hora amb ports
7,50 h restants
Plus horari tarda
Plus horari nocturn
Plus urgència

85 €/h

188 €
595 €
95 €
190 €
200 €

Les feines efectuades entre les 15 i les 21h corresponen a tasques de neteja de la
claveguera i de les aigües que inundaven l’aparcament, que està justificat siguin a càrrec
de l’ajuntament. Una vegada l’equip que intervé a requeriment municipal, aconsegueix
desembussar la claveguera i aquesta funciona correctament, a les 20 hores, li afegim
una hora més de marge per poder efectuar la neteja de la planta de l’aparcament, temps
més que suficient, en el cas que les bombes haguessin funcionat, per retirar els 9.000 l, ja
que cada bomba pot bombejar fins 19.200 l/h. Per tant, a partir de les 21 h, entenc que la
feina que efectua l’empresa Cubas Palau està motivada pel mal estat de la bomba que no
va funcionar, i que no és imputable a l’embús de la claveguera general, tal com ha quedat
explicat en els anteriors apartats.
El cost de l’equip de Cubas Palau imputable a l’ajuntament seria, per tant:

-

Primera hora amb ports ( de 15 a 16 h )
=
hores restants ( de 16 a 21 h ) 5 x 85 €/h=
Plus horari tarda ( entre les 17 i les 21 h ) =
Plus horari nocturn ( a partir 21 h )
=
Plus urgència
=
Suma

188 €
425 €
95 €
0€
200 €
908 €

21% iva

190,68

TOTAL

1.098,68 €

“

Mitjançant provisió de la instructora de l’expedient de data 18 de novembre, es va atorgar
tràmit d’audiència als interessats perquè poguessin examinar l’expedient i presentar
quantes al·legacions, documents i justificacions estimessin adequades per a la seva
defensa. Aquesta provisió va ser notificada el 26 de novembre de 2013.
Transcorregut el termini atorgat als interessats per a la presentació d’al·legacions, aquest
no han evacuat aquest tràmit.
FONAMENTS DE DRET
I.- Els principis que regeixen la figura de la responsabilitat patrimonial per culpa
extracontractual o objectiva de les Administracions Públiques es troben regulats
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bàsicament a l’article 106.2 de la Constitució, als articles 139 i següents de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener i quan al procediment, al
RD 429/93 de 26 de març, i altra normativa concordant.
II.- L’article 106 de la CE estableix que el particulars, en els termes establerts per la llei,
tindran dret a ser indemnitzats pels danys ocasionats als seus bens i drets …… sempre
que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics”
III.- La Llei 30/92 estableix els requisits que han de concórrer per a que els particulars
tinguin dret a una indemnització fixant els següents: a) que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics i que el dany causat l’administrat no
tingui el deure jurídic de suportar-lo, b) que els dany al·legat sigui efectiu, avaluable
econòmicament i individualitzat, c) l’existència d’un nexe causal directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat.
IV.- Que els esmentats preceptes legals configuren el caràcter objectiu de la
responsabilitat administrativa pel funcionament normal o anormal dels serveis públics que
obliga a prescindir d’elements subjectius relacionats amb la concurrència de culpa o
negligència per part de l’Ajuntament o dels serveis públics.
V.- L’article 13.2 del RD 429/1993, de 26 de març, estableix que la resolució es
pronunciarà necessàriament sobre l’existència o no de la relació de casualitat entre el
funcionament del servei públic i la lesió produïda. Per tant, el requisit indispensable per a
donar dret a un rescabalament dels danys és l’existència d’un nexe casual directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat. La relació de causalitat ha de ser directa,
immediata i exclusiva el que significa que els danys s’han de produir sense la intervenció
de cap altre factor.
Atenent la instrucció de l’expedient, la prova documental i els informes dels Serveis
corresponents, queda provat que la inundació del pàrquing de la Comunitat de
propietaris de l’avinguda Can Pallars, 22-30 es va iniciar pel mal funcionament de la xarxa
del sanejament donat que estava embussada per arrels d’arbres però la situació es va
agreujar perquè les bombes submergibles del pàrquing no van funcionar degudament,
probablement per condicions inadequades o un manteniment insuficient.
En conseqüència, l’inici de la inundació sí que és imputable a l’Administració per tant
concorren els elements i requisits que configuren el naixement de la responsabilitat
patrimonial, hi ha una relació de casualitat directa, immediata i exclusiva entre el
funcionament del servei públic i els danys causats però no en la seva totalitat donat que
els danys no haguessin estat tan elevats si la bombes del pàrquing haguessin funcionat
correctament.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Estimar, en part, la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per la
Comunitat de propietaris de l’avinguda de Can Pallars, 22-30 pels danys materials al
pàrquing de l’edifici per la inundació per pluges del dia 29 d’abril de 2013, per considerar
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que en un inici concorren els elements i requisits que configuren el naixement de la
responsabilitat patrimonial.
Segon.- Indemnitzar amb 1.098,68€ pel perjudici causat, d’acord amb la valoració de les
despeses d’eixugar i netejar el pàrquing feta per l’aparellador municipal, que seria el valor
dels danys imputables a l’Ajuntament.
Tercer.- Traslladar aquest acord als interessats i a la Companyia d’assegurances Zurich
perquè procedeixi al pagament de la indemnització per import de 1.098,68€.

12. Bases reguladores específiques per a la convocatòria d'un procés de selecció
per a la provisió interina d'una plaça d'arquitecte/a de la plantilla de funcionaris
a la qual s'adscriu el lloc de treball de Cap de l'Àrea de Desenvolupament Urbà i
Sostenibilitat.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les bases reguladores específiques per a la convocatòria d’un procés de
selecció per proveir de forma interina una plaça d’arquitecte/a de la plantilla de
funcionaris, de l’escala d’administració especial, categoria tècnica superior (A1), a la qual
s’adscriu el lloc de treball de Cap de l’Àrea de Desenvolupament Urbà i Sostenibilitat, en
els termes següents:
«1. Definició i objecte de la convocatòria
1. Definició i objecte de la convocatòria
1.1 La convocatòria té per objecte un procés de selecció per proveir de forma interina una
plaça d’arquitecte/a de la plantilla de funcionaris, de l’escala d’administració especial,
categoria tècnica superior (A1), a la qual s’adscriu el lloc de treball de Cap de l’Àrea de
Desenvolupament Urbà i Sostenibilitat.
1.2 Correspondran al lloc convocat les retribucions bàsiques, complementàries i pagues
extraordinàries establertes legalment i d’acord amb el catàleg de llocs de treball de
l'Ajuntament.
1.3 Les funcions del lloc de treball de cap de l’Àrea de Desenvolupament Urbà i
Sostenibilitat seran les següents:
 Dirigir, coordinar i garantir el funcionament de l’àrea, d'acord amb les directrius de
l'equip de govern i la normativa vigent.
 Dirigir, coordinar i supervisar els recursos humans, econòmics i materials de què
disposa l’àrea.
 Dirigir, coordinar i supervisar la gestió administrativa i tècnica dels diferents serveis i
llocs que integren l’àrea.
 Planificar les activitats de l’àrea i fixar les directrius operatives per al personal que hi
és adscrit, així com establir els criteris per tal d’avaluar els resultats.
 Coordinar les activitats i els serveis de l’àrea amb les altres àrees i serveis de
l’Ajuntament.
 Dirigir i coordinar la planificació urbanística i la disciplina urbanística.
 Dirigir i coordinar el control de les activitats i les competències en medi natural i
sostenibilitat.
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I, en general, les pròpies del lloc directiu de cap d’àrea i de la categoria professional
d’arquitecte, així com d’altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

2. Requisits específics
Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits
següents:
 Tenir ciutadania espanyola, sense perjudici del que preveu l’art. 57 de l’Estatut
Bàsic dels Empleats Públics sobre l’accés a l’ocupació pública de nacionals
d’altres estats.
 Haver complert 16 anys i no haver superat l’edat de la jubilació forçosa.
 No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de
les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les
Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta especial per a
treballs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de
funcionari, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas
del personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser
nacional d'altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver
estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en
els mateixos termes l'accés a la funció pública.
 Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques habituals de la
plaça a la que s'aspira.
 Estar en possessió del títol universitari d’arquitecte/a superior.
 Acreditar el nivell de suficiència – C – de coneixements de català, equivalent o
superior.
 Tenir permís de conduir de classe B.
3. Presentació d'instàncies i justificació dels mèrits al·legats
3.1 Les persones aspirants a prendre part a la convocatòria hauran de fer-ho constar
mitjançant model normalitzat establert a tal efecte i que es troba a la pàgina web
municipal i en format de paper a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
3.2 Les sol·licituds han d'anar acompanyades de:
 Currículum professional.
 Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor.
 Fotocòpia del permís de conduir.
 Fotocòpia dels títol acadèmic corresponent.
 Fotocòpies de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de
mèrits.
 Justificant d’haver liquidat les taxes corresponents a drets d’examen previstes a les
Ordenances Fiscals.
 Per quedar exempt/a de les proves de coneixement del nivell de suficiència (C) de
català, la persona aspirant haurà de presentar el certificat corresponent.
3.3 Les instàncies es podran presentar a partir del dia següent a la publicació de l’anunci
d’aquestes bases al BOP. El termini serà de 20 dies naturals.
4. Admissió de persones aspirants
4.1 Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds, la regidora delegada de
Serveis Interns, dictarà dins del termini màxim d'un mes un decret amb el contingut
següent:
a) Aprovació del llistat d'aspirants admesos i exclosos: aquest llistat indicarà pel que fa
als exclosos la causa de l'exclusió i si aquesta és o no esmenable.
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b) Atorgament als/les sol·licitants, quan les seves sol·licituds incorrin en deficiències
esmenables, d'un termini de deu dies hàbils perquè procedeixin a corregir-les, amb
l'advertiment que la desatenció d'aquest requeriment comportarà que es declari la
caducitat de la seva sol·licitud.
c) Nomenament de les persones que integraran el tribunal qualificador, conforme a la
base cinquena.
d) Fixació del lloc, data i hora de constitució del tribunal i de l'inici de la celebració de les
proves.
4.2. El decret serà exposat per edicte durant el termini de deu dies hàbils al tauler
municipal. El termini d'esmena de deficiències conclourà després de deu dies hàbils des
de la darrera d'aquestes publicacions. Transcorregut el termini per a l'esmena de
deficiències, la regidora delegada en un nou termini d'un mes dictarà un nou decret pel
qual declararà la llista definitiva d’admesos i exclosos. Aquest acte no es dictarà quan
totes les persones aspirants hagin estat declarades admeses al primer decret.
5. Tribunal qualificador
5.1 El tribunal qualificador del procés selectiu ha d'estar constituït, per funcionaris de
carrera, de la manera següent:
- President: Un/a funcionari/ària municipal.
- Vocals: Tres tècnics/ques designats per la corporació i un membre proposat per
l’Escola de l’Administració Pública de Catalunya.
- Secretari/ària: Un funcionari/ària de l’Ajuntament que actuarà amb veu i sense vot.
En la seva composició es vetllarà pel compliment del principi d'especialitat. La totalitat
dels membres haurà de posseir un nivell de titulació igual o superior a l'exigit per a
l'ingrés en el Cos o Escala que es tracti. El tribunal ha d'estar integrat, a més, pels
membres suplents respectius que han de ser designats conjuntament amb els titulars.
5.2 La Junta de Personal de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès podrà designar un
dels seus membres per assistir a les deliberacions del tribunal, amb veu i sense vot.
5.3 Als efectes previstos al Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions
per raó del servei, el tribunal qualificador del procés selectiu es classifica en la categoria
primera.
6. Procés de selecció
6.1 La selecció consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits
o nivell d’experiència relacionats amb la tasca professional a exercir i en la superació de
les proves corresponents. La puntuació obtinguda en la fase de mèrits no podrà aplicarse per superar els exercicis de la fase de valoració de coneixements.
6.2 Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no
compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major,
seran definitivament exclosos del procés selectiu.

7. Fase de valoració de coneixements
7.1 Prova teòrico-pràctica
Els i les aspirants hauran de realitzar una prova teòrico-pràctica relacionada amb les
funcions descrites a la base 1.3. La duració de l’exercici la determinarà el tribunal, amb un
mínim d’una hora.
L’exercici serà valorat amb una puntuació de 0 a 15. Els aspirants que no assoleixin la
puntuació mínima de 8 punts quedaran exclosos del procés selectiu.
A consideració del tribunal, les persones aspirants hauran de defensar oralment els seus
exercicis davant d’aquest òrgan selectiu.
7.2 Prova de coneixement de la llengua catalana
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Les persones que hagin superat la prova anterior hauran de fer la prova de coneixement
de la llengua catalana que consisteix en un exercici per valorar si es tenen els
coneixements propis del nivell de suficiència de català (C).
Resten exempts/es de realitzar aquesta prova els i les aspirants que acreditin
documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de
nivell de suficiència de català (C) de la Direcció General de Política Lingüística del
Departament de Cultura, equivalent o superior, d’acord amb l’Ordre PRE/228/2004, de 21
de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements
de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 4168, de 6.7.2004).
Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova les persones aspirants que
hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de funcionaris de
carrera o personal laboral fix d’una administració pública, en què hi hagués establerta una
prova de català del mateix nivell o superior.
Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori, i serà qualificada com a apte o no apte
8. Fase de valoració de mèrits
8.1 La puntuació total de la fase de mèrits no pot ser, en cap cas, superior a 10 punts.
8.2 En aquesta fase es valoraran els mèrits que els aspirants hagin al·legat i acreditat
documentalment d'acord amb els barems que consten a l’Annex 1 d’aquestes bases.
8.3 L’experiència laboral s’acreditarà mitjançant certificat de reconeixement de serveis
prestats en les diferents categories, escales i grups en el cas de prestació de serveis en
el sector públic i amb certificat de vida laboral, contractes laborals, contractes de servei o
documentació anàloga en el cas de relacions laborals en el sector privat.
9. Qualificacions dels i les aspirants i proposta de nomenament.
9.1 No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants superior al
de les places convocades.
9.2 Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris.
9.3 La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes a
la fase de valoració de coneixements, les obtingudes a la fase de mèrits.
9.4 Terminada la qualificació dels aspirants, el tribunal publicarà la relació d’aprovats per
l’ordre de puntuació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la web municipal.
9.5 El tribunal remetrà aquesta relació a la Presidenta de la Corporació per a què realitzi
el corresponent nomenament. Al mateix temps, li remetrà l’acta de la darrera sessió on
hauran de figurar, per ordre de puntuació, tots els candidats i candidates que hagin
superat totes les proves i excedeixin del nombre de places convocades, per si algun o
alguns dels o les aspirants que han obtingut el lloc no arribessin a prendre possessió de
la plaça.
10. Presentació de documentació
10.1. La persona proposada pel tribunal presentarà davant del Servei de Recursos
Humans de la Corporació, en el termini màxim de vint dies naturals, comptats a partir de

27/29

la publicació de la llista de seleccionats, els documents acreditatius de les condicions que
s’exigeixen a les bases de la convocatòria.
10.2 Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, l’aspirant proposat no
presenta la documentació o no reuneix els requisits exigits, no podrà ser nomenat
funcionari i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la
responsabilitat en què pugui haver incorregut per falsedat.
11. Nomenament
A la persona aspirant nomenada se'l concedeix un termini d'un mes perquè prengui
possessió. Aquell/a aspirant que, sense causa justificada, no prengui possessió en el
termini assenyalat legalment quedarà en situació de cessat/da, amb pèrdua de tots els
drets derivats del nomenament conferit.
12. Incidències
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords
que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

13. Disposicions finals.
13.1. En tot allò no previst en aquestes Bases de Convocatòria, la realització d’aquestes
proves selectives s’ajustarà a allò establert a les Bases Generals que regulen les
convocatòries de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
aprovades per la Junta de Govern Local en data 16 de febrer de 2009 (BOP núm. 60 de
data 11/03/09), al Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en
un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya;; el
reglament del personal al Servei de les Entitats Locals, aprovat pel Decret 214/90, de 30
de juliol, i la resta de disposicions que en són d’aplicació.
13.2. En tant que bases per a l'accés a la funció pública, l'acte és una resolució, posa fi a
la via administrativa i és susceptible d'impugnació separada per mitjà de recurs
contenciós administratiu, davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en
el termini de dos mesos. Si l'acte vulnerés algun dret fonamental susceptible
d'emparament ordinari de conformitat amb allò que preveu l'art. 53.2 de la Constitució
espanyola (procés general aquest que es positiva a l'art. 114 i següents de la Llei
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (Llei 29/1998, de 13 de juliol)) serà
susceptible també d'impugnació per aquest curs, en el termini de deu dies, per
interposició davant del mateix òrgan jurisdiccional. L'acció per ambdues vies únicament
podrà ser simultània si responen a motius d'impugnació diferenciats. L'acte es podrà
recórrer facultativament per mitjà de recurs de reposició en el termini d'un mes davant de
l'alcalde, presentant la interposició d'aquest recurs efecte impeditiu per accedir a la
jurisdicció contenciosa administrativa, mentre no transcorri el seu termini per a resoldre i
notificar i que serà d'un mes. Quan l'únic motiu d'interposició sigui la nul·litat d'una
disposició administrativa general, la reposició es podrà interposar directament davant de
l'òrgan que va dictar-la. Tanmateix, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es
consideri ajustat a dret.
La impugnació dels actes de tràmit qualificats del tribunal, definits conforme a l'article 25
de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, podrà ser objecte de
d'impugnació per recurs d'alçada, davant de l'alcalde, en el termini d'un mes.
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.
ANNEX 1 - Barem de mèrits
La puntuació total de la fase de mèrits no podrà ser superior a 10 punts.
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A) Experiència professional:
La puntuació total d’aquest apartat no podrà ser superior als 6 punts. Pel càlcul dels punts
de meritació, el Tribunal podrà computar proporcionalment les fraccions no inferiors al
mes.
Barem
A.1 Per l’experiència en llocs de treball directius
o de comandament de l’àmbit del lloc a proveir,
de nivell A1, al sector públic.

0,50 punts
per cada any

fins màxim de 3.

A.2 Per l’experiència com a arquitecte/a en el
sector públic.

0,30 punts
per cada any

fins màxim d’1,5.

A.3 Per l’experiència en el sector privat, com a
arquitecte, en la participació en projectes i
treballs per a administracions o empreses
públiques.

0,15 punts
per cada
projecte

fins màxim d’1,5.

B) Formació acadèmica i professional:
Per formació universitària relacionada amb el lloc de treball a proveir. La puntuació total
d'aquest apartat no podrà ser superior a 3 punts.
Barem
B.1 Per estar en possessió d’altre títol
universitari de nivell A1 o A2 diferent al 1,5 punt per fins màxim d’1,5
cada títol
presentat com a requisit de la convocatòria.
B.2 Per màsters universitaris o postgraus.

0,75 punts per
cada títol
fins màxim d’1,5.

C) Altres mèrits
C.1 El tribunal podrà atorgar, de forma justificada, fins a 1 punt per aquells altres mèrits
acreditats per les persones aspirants com ara publicacions, experiència docent,
reconeixements públics o similars.»
Segon.- Publicar l’anunci d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i el text íntegre a la web municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Pedro Gallego Cañizares, secretari d’aquesta Junta de Govern Local, 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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