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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. Conveni curs de conversa d'anglès amb les acadèmies del municipi
ANTECEDENTS DE FET
1. Els alumnes que fan anglès a l’escola d’adults municipal van sol·licitar obrir cursos de
conversa d’anglès que millores el nivell assolit a l’escola.
2. La biblioteca municipal també esta desenvolupant el club de lectura d’anglès i els
participants també estan interessats en poder fer curs de conversa en aquest idioma.
3. Des de la regidoria de Cultura i d’Educació de l’Ajuntament s’han treballat les diferents
sol·licituds tants a les persones interessades com amb les acadèmies d’angles del
municipi i s’ha valorat l’elaboració d’un conveni entre l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i les acadèmies amb implantació en el municipi per desenvolupar aquests cursos
esmentats amb la previsió de començar-los a principi de l’any 2014.

FONAMENTS DE DRET
-

Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local
Articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals
Articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat de
les administracions locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i
administrativa en assumptes d’interès comú.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament i les acadèmies d’anglès FIAC Sant
Quirze, i TOT ESTUDI KNOWLEDGE SL, per a la posada en marxa dels cursos de
conversa en anglès al nostre municipi, que es detalla a continuació:
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS I LES
ACADÈMIES D’ANGLÈS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Sant Quirze del Vallès, ......, d’................................ 2013
REUNITS
D’una part, la Sra. Ma. Montserrat Mundi i Mas, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès SL, amb domicili social Plaça de la Vila de Sant Quirze del Vallès i amb
CIF: P-0823800-H.
D’altre part, les següents persones:
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La Sra. dades protegides com a titular de l’acadèmia d’anglès FIAC Sant Quirze del
Vallès, domiciliada al carrer Pi i Margall, 52 de Sant Quirze del Vallès , amb NIF núm.
39023649D
El Sr. dades protegides en nom i representació de l’acadèmia d’anglès TOT ESTUDI
KNOWLEDGE SL, domiciliada al carrer Dolors Monserdà i Vidal, 14 B-C de Sant Quirze
del Vallès , amb NIF núm. B-65506925
Totes les parts compareixents es reconeixen recíprocament capacitat per celebrar aquest
acte i
MANIFESTEN
I.- Els Serveis Municipals d’Educació i de Cultura de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès tenen entre els seus objectius, integrar i gestionar el conjunt d’actuacions de
promoció de la llengua anglesa mitjançant la conversa a nivell local, per tal de mantenir i
incrementar el coneixement d’aquest idioma a Sant Quirze del Vallès, així com fomentar
la formació al llarg de tota la vida que faciliti el desenvolupament personal, l’ocupació de
qualitat i la igualtat d’oportunitats d’accés i condicions de la ciutadania del municipi.
II.- El Programa d’Actuació Municipal recull el compromís de fomentar l'aprenentatge de
l’anglès, com a competència imprescindible pel desenvolupament personal i per accedir a
ofertes de feina o pràctiques formatives.
III.- Les acadèmies d’anglès compareixents, han manifestat la seva voluntat d’adherir-se
a aquest compromís, col·laborant amb la seva activitat formativa i facilitant l’accés als
cursos de conversa d’anglès que imparteixen a aquelles persones que acreditin estar en
el nivell d’aquesta llengua que li permetin accedir al curs de conversa en anglès.
IV.- Aquest conveni va dirigit a totes les acadèmies d’anglès amb implantació en el
municipi de Sant Quirze del Vallès, pel que les parts compareixents entenen i manifesten
la seva voluntat d’incorporar en aquest conveni aquelles acadèmies d’anglès que en un
futur formalitzin la seva obertura al municipi de Sant Quirze del Vallès, i que de forma
voluntària així ho manifesten.
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular l’adhesió de les Acadèmies d’anglès al programa
d’actuació Municipal pel que fa al foment de l’aprenentatge de l’anglès entre les persones
del municipi per tal de millorar i d’ampliar les seves oportunitats.
Aquesta actuació suposa que les acadèmies impartiran els cursos d’anglès a les
persones que ho sol·licitin mitjançant l’oferta de 2 cursos organitzats per l’Ajuntament i
impartits cada un per una acadèmia d’anglès en un espai de la Biblioteca Municipal,
d’acord amb els horaris i dies establers per les dues parts.
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Segon.- Comunicació i divulgació del programa
Tant l’Ajuntament com les acadèmies donaran informació sobre els cursos organitzats i
els requisits per participar-hi.
Tercer. Cost i finançament dels cursos.
El cost dels cursos es determinarà d’acord als apartats següents:
a) Anirà a càrrec de les acadèmies el cost de la gestió, organització i desenvolupament
dels cursos.
b) El cost de l’espai de la biblioteca i de les despeses energètiques i d'altres
subministraments, anirà a càrrec de l’Ajuntament
Quart. Obligacions de les acadèmies d’idiomes.
Les responsabilitats de les acadèmies d’idiomes seran les següents:
a) Facilitar l’accés al cursos d’anglès que es realitzin aplicant els preus especials
acordats per l’Ajuntament. Per l’exercici 2014, el cursos serien d’una hora setmanal i
al preu de 60 € per trimestre i alumne.
b) Les acadèmies impartiran els cursos d’acord amb el seu mètode d’ensenyament i
aprenentatge, i faran xarxa entre elles.
c) La contractació del professorat que imparteix el curs, assumirà les seves
responsabilitats empresarials i la vigilància i custodia de l’espai que utilitzi.
d) Cobrament de les quotes als alumnes.
e) Vetllar perquè, en la prestació del Servei dels cursos compleixin la normativa pel
desenvolupament d’activitats educatives en llengua anglesa vigent.
f)

Estar al corrent de las obligacions tributaries i de la Seguretat Social

Cinquè. Obligacions de l’Ajuntament.
Les funcions i responsabilitats de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès són:
a)
b)
c)

Realitzar la neteja de les instal·lacions destinades i fer-se càrrec de les despeses
energètiques i d'altres subministraments: aigua, llum, gas i telèfon.
Realitzar el manteniment de les instal·lacions i dels béns mobles.
La cessió d’ús de l’espai de la biblioteca per les activitats objecte d’aquest
conveni

Sisè.- Vigència del conveni
Aquest conveni tindrà vigència des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2014. Al seu
venciment es prorrogarà de forma tàcita per períodes d’un curs mentre no existeixi una
declaració de voluntat formalitzada per escrit de qualsevol de les parts relativa a la
decisió de resoldre el conveni o no procedir a la seva pròrroga, amb una antelació mínima
d’ 1 mes abans del seu venciment o de qualsevol de les seves pròrrogues.
Setè.- Interpretació i jurisdicció competent.
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Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del Conveni, les parts se
sotmeten als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, sens perjudici que puguin optar,
en cas d’acord, per l’arbitratge de dret, comprometent-se, en aquest cas, a acceptar
l’oportú
Vuitè. Extinció.
La cessió d’ús s’extingirà per qualsevol forma vàlida en dret i, en concret, per:
a)
b)
c)
d)

L’expiració del termini previst en el pacte anterior.
Per la renúncia unilateral que tindrà de ser manifestada fefaentment a l’altra part.
Per acord de les parts.
Per incompliment de les obligacions previstes al Conveni.

Novè. Normativa d’aplicació.
En tot allò no previst al present conveni serà d’aplicació la normativa expressada a l’antecedent
primer del present conveni.
I per què així consti i en prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni, a un sol
efecte, en el lloc i en la data assenyalats a l’encapçalament.”
Segon.- Facultar a la alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni.
Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats.

2. Llicència d’obra major. Exp. núm. OMA2013/000020, per legalització d'escala en
local comercial
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 5 de novembre de 2013, AUTO ESCOLA GIRBAU, SL ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2013012722) per
a Legalització d'escala en local comercial, emplaçat a RONDA ARRAONA,
6,
BAIXOS , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 19/11/2013 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació.
3. Considerant l’informe jurídic de data 19/11/2013.
FONAMENTS DE DRET
- Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat
mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, sent d’aplicació a aquest efecte l’article 79 del
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Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, estableix que
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de
transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o
d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es manifesta l’article 234 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- L’apartat 2.b) de l’esmentat article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina
que resten subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis,
construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix
l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, l’article 3 del
Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2013/000020 a AUTO ESCOLA
GIRBAU, SL per a Legalització d'escala en local comercial a RONDA ARRAONA,
6,
BAIXOS 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

Quart .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201341394 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

130,80

201341395 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26

Cinquè .- Notificar el present acord als interessats.
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3. Pròrroga de la llicència obra major OMA2010/000041, per la construcció d'un
habitatge unifamiliar entre mitgeres (OMA2013/000021)
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 6 de novembre de 2013, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2013012754) per 1ª Pròrroga de
la llicència obra major OMA2010/000041, per la construcció d'un habitatge unifamiliar
entre mitgeres, emplaçat al c/ dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 19/11/2013 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació.
3. Considerant l’informe jurídic de data 19/11/2013.
FONAMENTS DE DRET
Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat mitjançant
llei 3/2012, del 22 de febrer.
L’article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei d'Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, preveu que les
persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del
termini de començament com del termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut
de la llei, per la meitat del termini de què es tracti.
Atès l’article 64 de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl,
el termini per a iniciar les obres es compta des de l’endemà de la notificació de la
mateixa; i el termini per a executar les obres es compta des de el moment efectiu de l’inici
de les mateixes. En defecte, d’assenyalament específic, s’estableix amb caràcter general
per a les llicències d’obres majors el termini d’un any per a iniciar-les; dos anys per a
acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i divuit mesos per als
altres casos.
Per la qual cosa procedeix l’atorgament d’una pròrroga per a la meitat dels terminis fixats
en el paràgraf anterior.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la 1ª Pròrroga de la llicència d’obres majors OMA2010/000041 a
dades protegides, per la construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres 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.
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Tercer .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

201341400 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

201341461 / 0

Concessió de Plaques i patents

Quart .-

Import
516,26
12,56

Notificar el present acord als interessats.

4. Llicència d’obra major. Exp. núm. OMA2013/000017, per compartimentació i
reforma interior d'una nau industrial d’una a quatre entitats industrials.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 24 de setembre de 2013, ACS RECYCLING ELECTRONICS DE
CATALUNYA, SL ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència
urbanística ( N.RGE. 2013010815) per a Compartimentació i reforma interior d'una nau
industrial de una a quatre entitats industrials., emplaçat al C/ FRANCESC DURAN I
REYNALS, CANTONADA C/PAU VILA, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 11/11/2013 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 qualificació urbanística és Naus aïllades, Industrials antigues, (clau 5a), 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.
2. El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic i d’execució
s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.
S’ha presentat la documentació demanada en el requeriment fet en data 14 d’octubre
de 2013.
3. La nau no te cap ús definit i per tant, en funció del tipus d’activitat a instal·lar, s’haurà
de tramitar la corresponent llicencia d’obres per adequar la nau a l’ús previst i tramitar
la corresponent llicencia d’activitats d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental de les activitats. Al projecte de llicencia d’obres, i al
projecte ambiental per la instal·lació d’una nova activat, s’haurà de justificar el
compliment de la normativa de seguretat contra incendis.
4. D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, s’ha establert una fiança municipal que s’ha de dipositar quan s’obté
la llicència d’obres, de 420,00 euros. El gestor de residus haurà d’estendre al
posseïdor, una vegada acabada l’obra, els certificats acreditatius de la gestió
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realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest certificat serà necessari per al retorn de la
fiança municipal.

5. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de
vorera dels carrers Pau Vila i Duran i Reynalds, en el tram on està situada la parcel·la,
amb una garantia per un import de 5.500 €. Caldrà preveure les instal·lacions
soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia, enllumenat i electricitat que
afectin a la façana del tram de vorera on està situada la parcel·la. S’hauran de
gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per preveure aquestes canalitzacions
amb les respectives companyies i d’acord amb l’Enginyer municipal.
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. Caldrà
disposar de les corresponents proteccions i senyalitzacions segons el previst per
l’estudi de seguretat i el pla de seguretat aprovat i d’acord amb la policia local.
7. En el cas d’instal·lar objectes temporals (grues fixes o mòbils), caldrà tramitar la
corresponent llicència d’obres menors per la instal·lació d’aquests elements, justificant
que no perforen la superfície limitadora d’obstacles i no afecten la operativitat de
l’aeròdrom. Si la instal·lació de la grua perfora la superfície limitadora d’obstacles que
fixa l’Agencia Estatal de Seguretat Àrea, caldrà obtenir autorització de la autoritat
aeronàutica competent , en aquest cas l’Agencia de Seguretat Aeronàutica (AESA) .
8. S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la
sol·licitud de llicència de gual i demanar el corresponent permís abans de la llicencia
d’ús.
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 13/11/2013.
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.

9/15

- 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 OMA2013/000017 a ACS RECYCLING
ELECTRONICS DE CATALUNYA, SL., per la compartimentació i reforma interior d'una
nau industrial de una a quatre entitats industrials. al C/ FRANCESC DURAN I REYNALS,
CANTONADA C/PAU VILA 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

201341098 / 0

Concessió de Plaques i patents

201341101 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

4.966,42 €

201341103 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

2.110,73 €

Setè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

10/15

5. Segona pròrroga de la llicència d'obres majors 77/09 (1a. pròrroga exp.
OMA2011/000041) (OMA2012/000045)
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 8 d'octubre de 2012, dades protegides va sol·licitar a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística per a la segona pròrroga de la llicència d'obres
majors 77/09 (1a. pòrroga exp. OMA20011/000041), emplaçat al c/ dades protegides
d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 28/01/2013.
3. En data 30/01/2013, la TAG Assessora Jurídica va emetre informe jurídic favorable a
la pròrroga
4. En data 5 de febrer de 2013, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord de pròrroga
sol·licitat.
5. En data 11 de novembre de 2013, dades protegides sol·licita aclariment del termini
de pròrroga atorgat.
FONAMENTS DE DRET
Article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
Els fonaments jurídics de l’informe de data 30 de gener de 2013.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aclarir, subsanant la mancança de l’acord de la Junta de Govern de data 5
de febrer de 2013, que atorgava la segona pròrroga de la llicència d’obres majors 77/09
de l’edifici ubicat al C/Poliol, 12 d’aquest municipi, que el termini màxim de la pròrroga és
el 31 de desembre de 2014, de conformitat a la Disposició transitòria Primera de la Llei
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya..
Segon .-

Notificar el present acord a l’interessat.
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6. Aprovació conveni amb el Servei Català de Trànsit per a la redacció d'un Pla
local de seguretat viària.
ANTECEDENTS DE FET
1. El Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, posa a disposició dels ajuntament,
la possibilitat d’elaborar, al seu càrrec, Plans locals de seguretat viària, com a forma de
cooperació, amb l’objectiu de crear una nova cultura de conducció, circulació i mobilitat, a
través de la formalització de conveni.
2. En data 26 de novembre de 2013, l’Inspector en cap de la Policia Local va informar de
la conveniència de subscriure aquest conveni de col·laboració.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

-

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya.

-

Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

-

Resolució d'Alcaldia número 2013002083, de 6 de setembre.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a la redacció d’un Pla local de seguretat viària,
que és del tenor literal següent:
“REUNITS

D’una banda, el senyor dades protegides, director.
D’una altra, la Il·lma. Senyora Montserrat Mundi i Mas, alcaldessa.
ACTUEN
El primer, en representació del Servei Català de Trànsit, per autorització de signatura del
conseller d’Interior, mitjançant la Resolució de 8 d’abril de 2013, organisme autònom de
caràcter administratiu adscrit al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya,
creat per la Llei 14/1997, de 24 de desembre.
La segona, en representació de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, de conformitat
amb l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
en relació amb l'article 53.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
MANIFESTEN
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1. Que en els darrers anys a Catalunya s’ha produït una evolució positiva de la sinistralitat
viària, aconseguint així, l’objectiu establert pel Llibre Blanc de la Comissió Europea en
matèria de transport, de reducció en un 50% del nombre de víctimes mortals entre el
2000 i el 2010.
2. Que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries d’actuació,
la cooperació amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de seguretat viària, en
concret, l’elaboració de Plans locals de seguretat viària (d’ara endavant PLSV), amb
l’objectiu de contribuir a la creació d’una nova cultura de conducció, circulació i mobilitat.
3. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
consideren oportú redactar un PLSV que tingui en compte els trets bàsics i característics
de Sant Quirze del Vallès amb l'objectiu de contribuir a un augment en la seguretat viària
d'aquest.
4. Que, d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de
transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de
motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya; el Reial decret 391/1998, de 13 de març,
sobre traspàs de serveis i funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de
Catalunya en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor; el Reial decret
575/1999, de 9 d’abril i el Reial decret 404/2000, de 24 de març, sobre l’ampliació de
mitjans personals, materials i pressupostaris traspassats a la Generalitat de Catalunya pel
Reial decret 391/1998, de 13 de març; la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del
Servei Català de Trànsit; i el Decret 102/1998, de 15 d'abril, de desenvolupament de les
competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de vehicles i
seguretat viària, el Departament d’Interior és el responsable de l'execució de les
competències de la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat
viària, que han d'ésser exercides mitjançant el Servei Català de Trànsit i els òrgans del
Departament que es determinin per reglament.
5. Que, d'acord amb l'article 7 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual
s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària, s'atribueix als municipis competències en matèria d'ordenació i control del trànsit
en les vies urbanes de la seva titularitat, així com la seva vigilància per mitjà d'agents
propis, la denúncia de les infraccions que s'hi cometin i la sanció d’aquestes quan no
estigui expressament atribuïda a una altra Administració.
PACTES
1. Redactar un PLSV per tal de reduir la sinistralitat a la xarxa viària urbana de Sant
Quirze del Vallès.
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2. El Servei Català de Trànsit es compromet a:
a) Dirigir l’elaboració i redacció del PLSV dotat dels següent apartats:
1. Dades generals i mobilitat
2. L’accidentalitat
3. Detecció dels indrets amb major concentració d’accidents.
4. Objectius i àrees d’actuació
5. Pla d’actuació
6. Seguiment i avaluació
b) Aportar l’assistència tècnica d’una enginyeria especialitzada per fer possible
l’elaboració i redacció del PLSV.
c) Establir criteris comuns per a tots els PLSV que facin homogeni el seu contingut
per a tots els municipis, tot i atenent a la diversitat de cadascun d’ells.
3. L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a:
a) Crear un grup de seguiment del desenvolupament del PLSV amb la participació de
representants polítics i tècnics, policia local i altres persones clau en el seu cas.
b) Definir els objectius i les àrees d’actuació del PLSV d’acord amb els criteris propis
i en funció dels problemes detectats en el diagnòstic de l’accidentalitat a l’àrea
local.
c) Recollir i lliurar la informació sol•licitada pel Servei Català de Trànsit per a tal
finalitat.
d) Aprovar i dur a terme el Pla d’actuació, recollint les actuacions prioritàries i definint
un pla temporal per a l’execució de cadascuna.
e) Dur a terme el seguiment i avaluació del PLSV.
f) Lliurar al Servei Català de Trànsit biennalment les dades de seguiment.
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i es prorrogarà
automàticament anualment, llevat que es resolgui per alguna de les causes següents:
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Denúncia d'una de les parts, feta amb dos mesos d'antelació.
c) Incompliment, per qualsevol de les parts, d'algun dels pactes del conveni.
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni,
les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.”
Segon. Facultar a l’alcaldessa Sra. Montserrat Mundi i Mas per a la signatura del
conveni i tots aquells actes que se’n derivin per a la seva execució.
Tercer. Notificar el present acord al Servei Català de Trànsit.
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DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la
sessió de la Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la data de la sessió.
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