D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les indicacions de
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta de
Govern Local publicades no incorporen dades de caràcter personal identificades o
identificables. No obstant això, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a través dels tràmits relacionats www.santquirzevalles.cat

ACTA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:

2014000020
Ordinària
7 d'octubre de 2014
12:00

1. Aprovació acta
Es proposa l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 23
de setembre de 2014.
2. Llicència d'obra major, Exp. OMA2014/000012, per ampliació d'altell per a
oficines.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 10 de juny de 2014, INDUSTRIAS BOSCH, SA ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2014007706) per Ampliació
d'altell per a oficines, emplaçat al C/ NARCIS MONTURIOL, 38-40, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 24/09/2014, 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 Naus aïllades, Industrials antigues (clau 5a-10), segons
el vigent Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament per resolució de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona del dia 22 de març de 2000 i publicada al diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya del dia 11 de maig de 2000. Les normes urbanístiques del
Pla General es van publicar, en compliment de la resolució de la Comissió Territorial
d’urbanisme de Barcelona de 22 de setembre de 2005, al diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de l’11 de gener de 2006
El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte d’execució s’ajusten
a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació. s’ha aportat la
documentació demanada en el requeriment fet en data 2 de juliol de 2014.
1. S’ha incorporat en el projecte d’obres la justificació del compliment de la Llei
3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis. D’acord amb l’Annex 2, els
establiments d’us industrial, tant locals individuals com conjunts de locals
comercials, si tenen una superfície total construïda superior a 500 m2 estan
sotmesos al control preventiu de l’Administració de la Generalitat.
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L’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de
la Regió d’Emergències Metropolitana Nord és favorable condicionat a l’adopció
de les següents mesures de seguretat contra incendis:
-

Les escales d’accés als altells han de ser R-60 com a mínim
S’ha d’instal·lar un hidrant si no n’hi ha cap a menys de 100 m. de l’activitat

-

En l’acta de comprovació s’haurà de verificar que l’activitat té realment una
configuració tipus B, que compleix amb els condicionants que estableixen a
aquest efecte, el RSCIE i la IT SP-119, és a dir, doble paret, estructura
independent, i coberta independent.

-

També en l’acta de comprovació s’hauran de presentar certificats de
resistència al foc de l’estructura metàl·lica.

2. S’ha presentat, abans de la concessió de la llicencia d’obres, el projecte ambiental
iniciant l’expedient de comunicació de l’activitat, amb la corresponent revisió de la
documentació per part de l’enginyer municipal. S’ha incorporat en el projecte
ambiental la justificació del compliment de la Llei 3/2010 del 18 de febrer, de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.
S’ha incorporat en l’expedient d’activitats l’informe favorable de la Regió
d’Emergències Metropolitana Nord, verificant per part de bombers l’acompliment
de la normativa vigent en matèria de prevenció i extinció d’incendis.
3. Un cop acabades les obres, el titular haurà de presentar tota la documentació de
l’activitat i comunicar la seva obertura aportant tots els certificats finals subjectes a
reglamentació especifica:





Certificat emès pel tècnic director conforme la instal·lació s’ha finalitzat i aquesta
coincideix amb la descrita al projecte aportat.
Contracte de lloguer dels elements de protecció i extinció d’incendis.
Butlletí i carpeta segellada per l ’EIC corresponent de la instal·lació elèctrica.
Certificat de posta en marxa de totes aquelles instal·lacions amb reglamentació
especifica.

4. La comunicació s’haurà de formalitzar un cop acabades les obres i instal·lacions
necessàries. L’activitat no podrà iniciar-se mentre l’interessat no comuniqui a
l’ajuntament la finalització de la instal·lació mitjançant la certificació del tècnic
encarregat de l’execució del projecte, i no es disposi del preceptiu control inicial
que verificarà l’acompliment de les dades aportades, dels condicionants tècnics i
de la normativa aplicable.
5. S’ha incorporat en el projecte la justificació de l'article 297 del PGO sobre la
obligatorietat de la previsió de places d’aparcament. El pla general estableix una
plaça per cada 100 m2 de superfície construïda per edificis industrials i per tant
s’han previst a l’interior de la parcel·la on està ubicada la nau 21 places
d’aparcament.

2/8

6. 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.
7. Les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia,
enllumenat, electricitat, que afecten a la façana del tram de vorera on està situada
la parcel·la hauran de quedar soterrades, d’acord amb els projectes tècnics de les
respectives companyies. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds
necessaris per les connexions amb les respectives companyies i d’acord amb
l’Enginyer municipal. En cas d’impossibilitat del soterrament s’haurà de justificar
tècnicament d’acord amb l’enginyer municipal la solució adoptada per cada servei.
Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del
tram de vorera del carrer Narcís Monturiol, en el tram on està situada la
parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 2.280,00 €.
8. 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.
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
3. Considerant l’informe jurídic de data 25/09/2014.
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
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estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de
transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o
d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es manifesta l’article 234 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- L’apartat 2.b) de l’esmentat article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina
que resten subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis,
construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix
l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, l’article 3 del
Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
El regidor delegat de Planificació, Urbanisme i Habitatge, proposa a Junta de Govern
Local que, actuant per delegació de l’alcaldessa, de conformitat amb el cartipàs vigent,
adopti l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2014/000012 a INDUSTRIAS BOSCH,
SA., per a Ampliació d'altell per a oficines al C/ NARCIS MONTURIOL, 38-40 d’aquest
municipi, amb subjecció a les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se
li uneix com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

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

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201440659 / 0

Concessió de Plaques i patents

12,56 €

201440660 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

690,55 €

201440661 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €
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Setè .-

Notificar el present acord als interessats.

3. Acceptació de la subvenció de Diputació de Barcelona "Redisseny Oficina
d'Atenció Ciutadana" emmarcada en el Programa complementari de suport a
l'economia productiva local
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 26 de març de 2014, l’Ajuntament de Sant Quirze sol·licita a Diputació de
Barcelona una subvenció per a finançar la reforma de rehabilitació de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana, emmarcada en la convocatòria del Programa complementari de
suport a l’economia productiva local.
2. La Diputació de Barcelona, mitjançant resolució comunicada en data 6 d’agost de
2014, atorga a l’ajuntament una subvenció per import de 39.255 €.
FONAMENTS DE DRET
Resolució de concessió amb número d’expedient 2013/0008772.
DISPOSICIÓ
L'alcaldessa, proposa a Junta de Govern Local que adopti l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per un import
de 39.255 € (trenta-nou mil dos-cents cinquanta-cinc euros), per a finançar les obres de
rehabilitació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, emmarcada en el Programa complementari
de suport a l’economia productiva local, finançament de la reforma, rehabilitació i
reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local.
Segon .-

Aprovar la signatura del model d’acceptació P302 de Diputació de Barcelona.

Tercer .-

Comunicar l’acord a serveis econòmics.

4. Exp. resp. pat 114-13-022 - Dades protegides
ANTECEDENTS DE FET

protegides
Requena
Talero, en representació del seu fill
En data 18 d’octubre de 2013 dades
menor d’edat dades
Castilloprotegides
Requena , van presentar escrit de
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reclamació per responsabilitat patrimonial pels danys físics soferts pel menor el dia 11
de març de 2013 a la zona recreativa de tobogans i gronxadors del parc dades
protegides quan baixant per un tobogan es va clavar una aresta pel mal estat de
conservació del mateix. Aporten informes mèdics i fotografies del lloc dels fets i dels
danys del nen.
En data 19 de novembre de 2013, mitjançant resolució núm. 2013002736 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 10 de setembre la Companyia d’assegurances Zurich emet informe i fa una
proposta d’indemnització de 2.450,85€ per tots els conceptes.
En data 29 de setembre dades protegides presenten al·legacions dient que per no
dilatar més el procediment, accepten la indemnització de 2.450,85€ proposada
per l’Ajuntament.
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
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 els danys físics soferts pel menor dades
protegides es van produir pel mal estat de manteniment del tobogan del parc dades
protegides el dia 11 de març de 2013. Concorren en conseqüència, 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.
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DISPOSICIÓ
La regidora delegada de Serveis Interns, actuant per delegació de l’alcaldessa, proposa a
Junta de Govern Local que adopti l’acord següent:
Primer.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per
dades protegides, en representació del seu fill menor dades protegides pels danys físics
soferts pel menor el dia 11 de març de 2013 al parc dades protegides.
Segon.- Indemnitzar-los amb 2.450,85€ per tots els conceptes, inclòs el perjudici estètic,
d’acord amb els barems fixats per la Resolució del Ministeri d’Economia i Competitivitat
de 21 de gener que publica la quantia de les indemnitzacions durant l’any 2013.
Tercer.- Traslladar aquest acord als interessats i a la Companyia d’assegurances
Zurich perquè procedeixi al pagament de la indemnització.

5. Exp. resp. pat. 114-14-003 - Dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 29 de maig de 2014, dades protegides va presentar escrit de reclamació per
responsabilitat patrimonial pels danys físics soferts el dia 30 de desembre 2013 en
caure a l’avinguda dades protegides, al entrebancar-se amb les rajoles de la vorera
que estaven aixecades, de forma considerable, per les arrels dels arbres i per la
manca d’il·luminació que no ho permetia veure. Aporta fotografies del mal estat de la
vorera, dels danys físics i el partes mèdics conforme va estar 22 dies de baixa laboral.
En data 11 de juny de 2014, mitjançant resolució núm. 2014001522 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 .
L’aparellador municipal de l’Àrea de Serveis Urbans Manteniment i Transports emet
informe dient que el dia 2 de gener, els operaris de la brigada municipal ja havien retirat el
paviment de panot i iniciaven la demolició de la base de formigó que també estava
aixecat per efecte de les arrels dels arbres. Que la zona de paviment aixecat te unes
dimensions de 1,40 x 2,80 m. i desprès de retirar les arrels es reposa el paviment.
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
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.
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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, les proves documentals aportades per la
interessada i els informes dels Serveis corresponents, queda provat que els danys
físics soferts per dades protegides es van produir per la caiguda a l’avinguda d’Antoni
Gaudí pel estat en què es trobava el paviment de la vorera que estava aixecat per les
arrels dels arbres. Concorren en conseqüència, 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.
DISPOSICIÓ
La regidora delegada de Serveis Interns, actuant per delegació de l’alcaldessa, proposa a
Junta de Govern Local que adopti l’acord següent:
Primer.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per dades
protegides, pels danys físics soferts el dia 30 de desembre de 2013 en caure a
l’avinguda dades protegides al entrebancar-se amb les rajoles de la vorera, aixecades
per les arrels dels arbres, per considerar que concorren els elements i requisits
que configuren el naixement de la responsabilitat patrimonial.
Segon.- Indemnitzar-la amb 1.281,28€, pels 22 dies impeditius, a raó de 58,24€ dia,
d’acord amb els barems fixats per la Resolució de la Direcció General d’Assegurances i
Fons de Pensions de 21 de gener que publica la quantia de les indemnitzacions durant
l’any 2013.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la interessada i a la Companyia d’assegurances
Zurich perquè procedeixi al pagament de la indemnització per import de 1.281,28€.
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