
D'acord amb la normativa de protecció i seguretat 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 
identificades o identificables. No obstant, podeu exercir els vostres drets a través 
dels procediments específics publicats al Catàleg de Tràmits o bé fer una 
consulta al correu electrònic protecciodedades@santquirzevalles.cat 
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ACTA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 
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Caràcter: Ordinària 
Data:  2 de maig de 2017 
Constitució: 17:34 
Aixecament: 18:00 

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS 

Assistents 

Elisabeth Oliveras i Jorba JUNTS-AM 
Marta Baldrich Caselles ICV 
Maria Domingo Soler JUNTS-AM 
Albert Falgueras Cuatrecasas JUNTS-AM 
Francesc Fernandez Lugo JUNTS-AM 

Absents sense justificació 

Cap 

Absents amb justificació 

Cap  

PRESIDENTA 

Elisabeth Oliveras i Jorba. 

SECRETARIA 

Helena Muñoz Amorós. 

QUÒRUM 

Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant 
el seu transcurs. 

CONVOCATÒRIA 

Primera. 

https://seu.santquirzevalles.cat/LlistaTramits/_YoH-PxCTySs9KFFC8_9AVVczXv_Xs4CArc3p3IJ-xBM
mailto:protecciodedades@santquirzevalles.cat
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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 20 d’abril de 2017. 

 

 

2. Acceptació subvenció "Finançament de l'àmbit de Benestar Social" de la 
Diputació de Barcelona 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 23 de febrer de 2017 es va aprovar la concessió del fons de prestació 
“Finançament de l’àmbit de benestar social” en el marc del Catàleg de serveis de l’any 
2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 

En el Catàleg de serveis 2017 s’inclou el fons de prestació “Finançament de l’àmbit de 
benestar social” consistent en suport econòmic per al finançament de la prestació dels 
serveis socials bàsics i per al desenvolupament de programes socials. 

Els Ajuntaments de la província de Barcelona tenen garantida una dotació econòmica 
destinada a l’àmbit de Benestar Social calculada en base al tram poblacional, 
corresponent al municipi prenent com a referència el padró municipal d’habitants (dades 
oficials, INE) d’1 de gener de 2016..  

Atès que aquests ajuts s’estableixen en funció del tram poblacional corresponent al 
municipi i que la ràtio establerta és de 2,88 euros per habitant per als municipis de  
10.000 a 19.999 habitants. 

FONAMENTS DE DRET 

Llei 38/2003 General de Subvencions.  

Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials, concretament en el títol III –Règim 
competencial i organitzatiu-, art 32 quan parla de les competències dels ens locals 
supramunicipals. 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer .- Acceptar la concessió del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de 
benestar social” 2017 de la Diputació de Barcelona, per import de 56.301,12 € que li 
correspon al municipi de Sant Quirze del Vallès.  

Segon .- Comunicar l’acceptació del suport així com de tots els termes de la 
concessió i les condicions de la seva execució, mitjançant el model normalitzat a la 
Diputació de Barcelona. 
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3. Acceptació subvenció finançament centres oberts i programes diürns en 
matèria d'infància i adolescència en risc del CCVOC 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
El passat 16 de setembre es va signar el Contracte Programa 2016-2019 entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Família i el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental on es detallen els acords i les accions a desenvolupar, acompanyat per les 
fitxes pròpies referents a l’any 2016, amb la concreció d’objectius, accions a 
desenvolupar, recursos a emprar i indicadors d’avaluació i quanties econòmiques. 
 
L’any 2016 a la fitxa número 2.1 estableix una subvenció per el desenvolupament dels 
centres oberts , la fitxa 2.1.1 estableix una subvenció dels centres oberts durant el 
període d’estiu i la fitxa 2.2 estableix una subvenció per el desenvolupament dels 
programes diürns en matèria d’infància i adolescència en risc. 

FONAMENTS DE DRET 

Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials. 
Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, cooperació i col·laboració en 
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social. 
 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer .- Acceptar la subvenció pel finançament del programa dels centres oberts i de 
programes diürns en matèria d’infància i adolescència en risc 2016 que li correspon al 
municipi de Sant Quirze del Vallès  per import de 17.172,50 €. 

Segon .- Segon.- Demanar la incorporació d’ aquesta subvenció a la partida 
2000/2310/2260900 del Programa de suport socioeducatiu. 

Tercer .- Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental. 

 

 

4. Acceptació de l'ajut de la Diputació de Barcelona "Activitats culturals de les 
festes majors" en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2017 
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ANTECEDENTS DE FET 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del 23 de febrer de 2017, va 
aprovar les concessions dels fons de prestació del Catàleg de serveis 2017.  
 
Aquesta tipologia de recurs econòmic no requereix sol·licitud prèvia i es distribueix per 
criteris objectius i unívocs de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic o de gestió.  

Segons comunicació rebuda en data 21 de març de 2017 amb número de registre 
2017003612, la Diputació de Barcelona, ens ha atorgat un ajut per import de 3.324 €, en 
l’àmbit de les Activitats culturals de les Festes Majors. 

Per tal de fer efectiva la concessió, és necessari presentar l’acceptació del recurs abans 
del dia 31 de maig de 2017, a través de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona. 

D’acord amb l’informe del Tècnic de Cultura. 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  

Primer .-  Acceptar la concessió del fons de prestació “Activitats culturals de les festes 
majors”, en el marc del Catàleg de servies de l’any 2017 del Pla “ Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”  

Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona i a Serveis econòmics. 

 
 

5. Conveni per a la concessió de subvencions per projectes i activitats als centres 
educatius de Sant Quirze del Vallès exercici 2017. 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Sant Quirze del Vallès disposa de 6 escoles d’infantil i primària i 2 centres d’educació 

secundària obligatòria on s’imparteix l’ensenyament de 3 a 18 anys. 

2. L’educació és un dels eixos d’actuació municipal i considerat de gran interès públic i 
social, l’Ajuntament de Sant Quirze dins de l’àmbit de les seves competències té 
l’objectiu d’assistir i cooperar amb els centres educatius del seu àmbit territorial que 
necessitin suport per a la realització d’activitats educatives que li són pròpies i que no 
puguin dur a terme per ells mateixos, i amb especial atenció a projectes educatius que 
complementin el programa curricular.  

3. Vist que l’Ajuntament, té previst fomentar l’eficiència en la prestació de serveis, l’agilitat 
davant de la gestió, la defensa de l’ interès general i la transparència de la seva 
administració. Tan mateix, concep l’educació com un dels instruments més importants 
amb que compta la societat per transmetre els béns científics, culturals, socials i 
morals que la defineixen; considerant que comparteix un interès comú en aquesta 
tasca amb els centres educatius; i entenen que una acció conjunta afavoreix la 
prestació íntegra i adequada de les competències que té assumides a l’àmbit educatiu. 

4. L’Ajuntament com administració educativa, veu l’educació d’interès públic, d’acord amb 
l’article 21.1 Dels drets i deures en l’àmbit educatiu, de l’estatut i Article 42. 1 Definició i 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/cataleg2017/default.asp
http://cataleg2017cercador.diba.cat/fitxa?id=17004&WPag=1
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àmbit del Servei d’Educació de Catalunya, que diu: en el sistema educatiu de 
Catalunya, definit per l’article 8, s’estableix un model educatiu d’interès públic d’acord 
amb l’article 21 de l’Estatut. 

5. Atès que els centres han presentat la justificació de forma satisfactòria de les 
subvenció atorgades al 2016, d’acord amb el conveni aprovat per la Junta de Govern 
Local de data 8 de març de 2016. 

FONAMENTS DE DRET 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
- Articles 239 a 241 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. 
 
- Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
- Reial Decret  887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general 
de subvencions. 
 
- Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. 
Article 21.1 Dels drets i deures en l’àmbit educatiu. 
 
- 12/2009, del 10 de juliol, d’educació Article 42. 1 Definició i àmbit del Servei d’Educació 
de Catalunya. 
 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer .- Declarar l’ interès públic i social de les subvencions anuals que es destinen a 
projectes i activitats educatives. 

Segon .- Aprovar el conveni per l’atorgament de subvencions als centres educatius: 
Lola Anglada, Onze de Setembre, Pilarín Bayés, Purificació Salas Xandri, Taula Rodona, 
El Turonet, l’Institut Sant Quirze i l’Institut Salas Xandri per l’exercici 2017, per un import 
total de 155.000,00 €., segons es detalla a continuació: 

“REUNITS 

D’una part, la Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, Alcaldessa del Exlm. Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès, actuant en nom i representació d’aquest, assistit per la Secretaria 
municipal, Sra. Helena Muñoz Amorós, qui dona fe de l’acte. 
 
D’altra part, els directors i directores dels centres educatius: Sr. Ricard Manresa Corretje, 
de l’escola Lola Anglada, Sra. Mila Torres López, de l’escola Onze de Setembre, Sr. 
David Sánchez Catasús de l’escola Pilarín Bayés, Sr. Francisco Javier López Avilés, de 

http://www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf
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l’escola Purificació Salas, Sra. Isabel Crespo Salgado, de l’escola Taula Rodona, Sra. 
Cristina Jordà Sanuy, de l’escola El Turonet. Sr. Montserrat Trabal Piqueras, de l’Institut 
Sant Quirze i Maria Emilia Milà i Masoliver, de l’Institut Salas i Xandri. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a la signatura i 
eficàcia del present Conveni i conjuntament,  
 

MANIFESTEN 

Primer. Que en atenció al que es disposa a la Constitució Espanyola de 27 de desembre 
de 1978, en relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei Orgànica 
6/2006 de 18 de juliol; a la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim 
Local a la Llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Llei 
d’Educació de Catalunya, 12/2009, del 10 de juliol. 

Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze dins de l’àmbit d’aquestes competències té 
l’objectiu d’assistir i cooperar amb els centres educatius del seu àmbit territorial que 
necessitin suport per la realització d’activitats educatives que li són pròpies i que no 
poden dur a terme per ells mateixos, i amb especial atenció a projectes educatius.  

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el seu 
Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 

Segon. Que l’Ajuntament es planteja donar aquest suport a través dels diferents 
programes i accions previstos per l’exercici de 2016, fomentant l’eficiència en la prestació 
de serveis, l’agilitat i iniciativa davant els reptes de la gestió, la defensa de l’interès 
general i la transparència pròpia de les administracions democràtiques. 
 
Tercer. Que ambdues parts conceben l’educació com un dels instruments més 
importants amb què compta la societat per transmetre als infants els béns científics, 
culturals, socials i morals que la defineixen; consideren que comparteixen un interès 
comú en aquesta tasca; i entenen que una acció conjunta d’ambdues Administracions - 
dintre d’una acció progressiva de corresponsabilització de tota la societat- pot afavorir la 
prestació íntegra i adequada de les competències que tenen assumides a l’àmbit 
educatiu. 
 
Quart. Que la voluntat cooperadora que es desprèn d’aquest projecte coadjuva a 
promocionar, fomentar, donar suport i en general millorar el procés educatiu, i s’insereix 
dintre d’un procés d’ increment de la iniciativa local davant els reptes d’una gestió eficaç i 
eficient, i de la defensa de l’ interès Público i social, dintre del marc de la legalitat vigent.  
 
I en virtut de tot el que precedeix, ambdues parts  

ACORDEN 

Primer. OBJECTE.  

És objecte del present conveni la cooperació entre la Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament de Sant Quirze i les escoles i Institut pel desenvolupament de les activitats i 
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projectes d’interès pedagògics, educatiu i formatiu que preservin les següents 
característiques: 

a) Dotacions instruments per a l’impuls de la Música 
b) Materials inventariables 
c) Dotacions de materials pedagògics 
d) Projectes de racons de jocs simbòlics a l’àmbit infantil 
e) Projectes d’informàtica 
f) Biblioteca mestres i alumnes 
g) Activitats i projectes a l’àmbit de l’Educació especial 
h) Tallers didàctics i pedagògics 
i) Impuls de les llengües  
j) Dotacions Audiovisuals 
k) Natació curricular 
l) Altres 

 

La renovació o modificació dels projectes i activitats es realitzarà anualment, a proposta 
dels centres docents, prèvia sol·licitud.  

Segon. OBLIGACIONS DE LES PARTS.  

1. A més de les obligacions que específicament es recullen al present conveni,  els 
centres educatius es comprometen a: 

- Presentar la memòria valorada dels projectes educatius amb la justificació i motivació, 
en el seu cas, de la seva significació de gran interès públic o social i que no es podrien 
portar a terme sense la percepció d’una subvenció que excedeixi el 50 per 100 del seu 
cost. 

- Realitzar les activitats i projectes convinguts dintre del període de vigència del conveni. 

- Dotar-se de l’estructura i dels mitjans materials i tècnics necessaris per dur a terme el 
present conveni. 

- Presentar a altres centres o institucions, prèvia petició de l’Ajuntament, les experiències 
en l’àmbit de l’educació. En tota presentació, propaganda i documentació escrita, gràfica 
o en suport informàtic, s’haurà de consignar la llegenda: “ Amb el suport de l’Ajuntament 
de Sant Quirze” i a reproduir el logotip de l’Ajuntament, segons el model tipogràfic aprovat 
per la Corporació. 

- Facilitar tota la informació necessària, a criteri de l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès, per mantenir actualitzada la base de dades de la Regidoria d’Educació en relació 
a les activitats i els serveis educatius que es portin a terme al municipi. 

- Destinar l’aportació econòmica que serà lliurada per l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès al pagament exclusiu de les despeses que comportin les activitats i projectes 
conveniats. 
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- Lliurar a l’Ajuntament i a la Comissió Mixta del present conveni un exemplar de la 
documentació i propaganda escrita realitzada així com una memòria de les activitats i 
projectes pactats on es recullin tots els elements precisos per valorar-les. 

2. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet: 

- Donar les ajudes tècniques necessàries per dur a terme les activitats i projectes 
acordats.  

- Contribuir durant la vigència del present conveni al finançament de les activitats i 
projectes presentats. Aquest import queda fixat en la quantia de 155.000,00 € per l’any 
2017 i es distribuïda en dos conceptes: 

- Pel projecte de la Natació curricular, l’aportació serà en funció de la despesa de cada 
centre en concepte del monitoratge de natació, transport en autocar i monitor 
d’acompanyament autocar. 

- Pel recte de projectes, l’aportació serà d’un 45% per nombre de centre educatiu i un 
55% per nombre d’aules classe.  

Com criteri general d’aplicació i distribució dels ajuts subvencionadors, aquests seran 
com a màxim del 50 per 100 del cost del projecte o activitat al qual s’apliquin, llevat que, 
de forma motivada, es justifiqui que es tracta d’activitats de gran interès públic i/o social i 
que no es podrien portar a terme sense la percepció d’una subvenció que excedeixi el 50 
per 100 del seu cost. Seran revocables o reduïbles d’ofici quan es comprovi que l’activitat 
subvencionada no ha estat realitzada totalment o parcialment, o s’hagi aplicat a una 
finalitat diferent d’aquella per a la qual va ser concedida. 

Tercer. EXECUCIÓ I SEGUIMENT.  

1. S’acorda la creació d’una Comissió Mixta de seguiment del conveni, que estarà 
formada pels següents membres: 

- President/a: El regidor o regidora delegat d’Educació de l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès. 

- Dos Vocals: Els tècnics d’Educació de l’Ajuntament i un representant de cada un dels 
centres educatius, designat per aquests. 

Les funcions de secretaria de la Comissió recauran en el tècnic o tècnica designat per 
l’Ajuntament. 

2. Són funcions de la Comissió Mixta totes les que expressament s’indiquin en aquest 
Conveni, i en general les de proposar els criteris i aspectes de la cooperació anual; les de 
fer el seguiment i avaluació de les actuacions i de l’ aplicació de la quantitat  conveniada, 
així com les del dictamen de les especificacions necessàries per a la correcta aplicació i/o 
interpretació d’ aquest pacte. 

La Comissió haurà d’emetre informe preceptiu, però no vinculant, en els casos de variació 
o revocació dels ajuts concedits. 

3. La Comissió Mixta durant el període de vigència del conveni haurà de reunir-se  
plenàriament almenys una vegada a l’any, si bé es reunirà sempre que alguna de les 
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dues parts ho proposi. La convocatòria es realitzarà amb una antelació mínima de set 
dies naturals. 

Quart. PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ.  

1. L’aportació compromesa anualment per part de l’Ajuntament s’efectuarà en dues parts, 
el 70% a partir de la signatura del conveni, amb periodicitat mensual fins el mes 
d’octubre, i el 30 % restant amb la justificació final; en ambdós casos d’acord amb el Pla 
de disposició de fons aprovat per l’Ajuntament. Amb caràcter previ, els centres aportaran 
a la Comissió Mixta una memòria justificativa conforme les activitats conveniades s’han 
portat a terme o estan planificades per realitzar-les durant el curs de 2016-2017. 

2. Les factures acreditant la realització de la despesa feta i datades l’any de vigència del 
conveni es presentaran abans del 15 de desembre de 2017. Hauran d’estar aprovades 
per l’òrgan competent del centre i amb el vistiplau del Director, que certificarà que l’import 
ha estat destinat a l’activitat programa d’educació conveniada. 

3. Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta l’Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès requerirà als centres educatius per tal que faci la rectificació oportuna. 
Transcorregut el termini per a la subvenció, i en els casos que els centres hagin pogut 
justificar una part de la quantitat conveniada, l’Ajuntament, previ informe de la Comissió 
de Seguiment, resoldrà la reducció o devolució de l’import de la dotació econòmica 
abonada anticipadament, en la proporció als imports no justificats. 

Cinquè. VIGÈNCIA.  

El present conveni tindrà vigència durant l’exercici de 2017. 

Amb acord de les dues parts i sense necessitat d’esperar a l’acabament de la seva 
vigència, es podran introduir les modificacions que s’entenguin adients. 

Sisè. EXTINCIÓ.  

El conveni s’extingirà per qualsevol forma vàlida en dret i, en concret, per: 

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

Setè. 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 en prova de conformitat es signen els originals del present conveni a un sol efecte en el 
lloc i data assenyalats a l’encapçalament.” 



 10/54 

Tercer .- Aprovar l’autorització per l’exercici 2017 de 155.000,00 € en concepte 
d’aportació municipal per l’exercici 2017, a la partida: 1700 3200 4800000. 

Quart .- Comunicar aquest acord als centres escolars, a les AMPA i als Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament. 

 
 

6. Aprovació contracte de cessió habitatge d'emergència situat al dades 
protegides 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
El Ple de l’Ajuntament va aprovar el 30 de juny de 2016 el Reglament d’accés a habitatges 
socials d’emergència de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, modificat posteriorment al 
Ple del 23 de febrer de 2017, en el seu punt 7. 
 
L’objecte d’aquest Reglament és regular les condicions d’accés als habitatges socials 
d’emergència de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, destinats a garantir un acolliment 
temporal a famílies residents a Sant Quirze del Vallès, en situació d’exclusió residencial per 
motius econòmics, d’emergència social i per aquelles situacions especials derivades de la 
pèrdua o risc de pèrdua de l’habitatge habitual. 
 
Atès que dades protegides ha sol·licitat a Serveis Socials l’accés a un habitatge social 
d’emergència de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 
 
Atès que dades protegides i la seva unitat familiar es troben en situació de pobresa greu i 
vulnerabilitat i reuneixen els requisits contemplats al Reglament d’accés a habitatges 
socials d’emergència, sel´s hi assigna l’habitatge social d’emergència dades protegides, de 
Sant Quirze del Vallès. 
 
Considerant l’informe tècnic de data 12 d’abril de 2017. 
 

FONAMENTS DE DRET 

Reglament d’accés a habitatges socials d’emergència de l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès, aprovat pel Ple municipal del 30 de juny de 2016 i modificat posteriorment al Ple del 
23 de febrer de 2017.  

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  

Primer.-  Aprovar  la  formalització  del  contracte  de cessió de l’habitatge d’ emergència 
situat al dades protegides de  Sant  Quirze del Vallès amb el  dades protegides segons  el 
redactat següent: 
 
                            “ CONTRACTE DE CESSIÓ TEMPORAL 
                                           

                                                 REUNITS 

D'una part,  

La Sra. Elisabeth Olivera Jorba, amb DNI núm. dades protegides, intervé en nom i 
representació de l’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE VALLES (en endavant serà 
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denominat com L´AJUNTAMENT) , domiciliada a Plaça de la Vila, nº 6, SANT QUIRZE 
VALLÈS, en la seva condició de alcaldessa del esmentat ajuntament. 

D'una altra part, el dades protegides, intervé en el seu propi nom i representació. 

Reunides les parts contractants en el lloc i data indicats, es reconeixen mútuament 
capacitat legal necessària per atorgar el present contracte, les dades de referència i 
circumstàncies del qual es consignen anteriorment, i, a aquest efecte, 

 EXPOSEN 

I.- Que l'AJUNTAMENT disposa d'una sèrie d'habitatges d´inserció per ser destinats a 
l´allotjament de persones o unitats familiars en risc de exclusió social, entre les quals es 
troba l'habitatge objecte del present contracte. 

Els habitatges d'inserció es consideren un recurs en el marc de les prestacions pròpies 
dels Serveis Socials de l'AJUNTAMENT, formant part del dispositiu públic municipal 
d'allotjament dins del programa social d'habitatges. Constitueixen un establiment 
residencial de caràcter temporal, destinat a acollir a famílies usuàries dels Serveis 
Socials, en situació d’exclusió residencial per motius econòmics, d’emergència social i per 
aquelles situacions especials derivades de la pèrdua, o risc de pèrdua, de l’habitatge 
habitual. 

II.- En particular, i a fi del present contracte, l'AJUNTAMENT disposa de l'habitatge situat 
en dades protegides, amb facultats de disposició sobre el referit immoble per virtut del 
contracte d'arrendament subscrit entre l'entitat COMU SANT QUIRZE DEL VALLS, S.L i 
L´AJUNTAMENT. 

III.- Que el dades protegides es troba en una de les situacions compreses en l'expositiu I, 
tal i com es recollit en l'informe social de valoració. 

IV.- Que a proposta dels Serveis Socials Municipals, es proposa cedir al dades protegides 
a títol de precari l'immoble referit en l'expositiu II, la qual cosa efectuen ambdues parts 
conforme a les següents: 

             CLÀUSULES 

PRIMERA.- Objecte 

1.1.- L'AJUNTAMENT cedeix al dades protegides (d'ara endavant el BENEFICIÀRI) 
l'ocupació o ús temporal en precari de l'immoble referit en l'expositiu II. 

SEGONA.- Temporalitat 

2.1.- La cessió d'ús en precari de l'habitatge objecte del present contracte, es realitzarà 
per a un període de dotze (12) mesos. Si transcorreguts els 12 mesos, la persona titular 
de la cessió continua complint totes les condicions que van motivar la cessió d’ús de 
l’habitatge, i així ho comunica mitjançant escrit presentat davant del Registre General de 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb una antelació d’un mes a la data de 
venciment de la cessió, es podrà prorrogar per un (1) any fins a un màxim de tres (3) 
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anys, excepte denúncia d'alguna de les parts amb una antelació mínima de 30 dies 
naturals anteriors al venciment. 

 
TERCERA.- Quota de cessió 

3.1 La quota mensual de cessió a càrrec de la beneficiaria serà de  dades protegides 
mensuals que es domiciliaran del compte dades protegides. 
 
3.2. La despesa dels subministres (aigua, llum i gas) aniran a càrrec de la beneficiària 
durant el període de temps que estigui vigent la cessió i es domiciliaran del compte  
 

QUARTA.- Drets del BENEFICIÀRI 

4.1.- Són drets de les persones beneficiàries:  

a. Disposar de la documentació necessària respecte al règim d'ocupació de 
l'habitatge.  

b. Rebre assessorament i ajuda dels Serveis Socials sobre els recursos que 
puguin necessitar.  

c. Dret a la confidencialitat de tota la informació sobre la seva estada i situació 
personal i familiar.  

d. Ser sentit pel personal dels Serveis Socials Municipals i formalitzar peticions, 
reclamacions i suggeriments en relació amb la seva estada. 

 

CINQUENA.- Obligacions de la BENEFICIÀRIA 

5.1.- Són obligacions del BENEFICIÀRI les següents: 

a. Destinar l'habitatge a domicili habitual i permanent dels membres de la unitat 
familiar que consten en el contracte de cessió, evitant l'allotjament de persones 
alienes sense coneixement i autorització prèvia dels Serveis Socials.  

b. Respectar les normes bàsiques de convivència amb la resta de veïns  i aquelles 
que regeixin el funcionament de la comunitat.  

c. Mantenir l'habitatge en bon estat de conservació i higiene, cuidant els seus 
elements interiors i exteriors, evitant la realització d'obres o reformes sense 
autorització municipal.  

d. Fer-se càrrec de les reparacions que exigeixi l'habitatge pel desgast per l'ús 
ordinari.  

e. Afrontar el pagament de les despeses relacionades amb la instal·lació i consum 
de subministraments de llum, aigua i gas relacionats amb l'habitatge en els termes 
establerts en el contracte de cessió. 

f. Acceptar la visita en l'habitatge per part del personal tècnic dels Serveis Socials 
tant per al seguiment de la situació econòmica soci- familiar, com per a la 
comprovació de l'estat i conservació de l'immoble.  
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g. Comunicar immediatament als Serveis Socials Municipals qualsevol variació 
que pugui experimentar la seva situació familiar o econòmica.  

h. Respondre directament, pels danys i desperfectes que puguin ocasionar-se a 
les persones o coses i que siguin derivats del mal ús de l'immoble i dels 
subministraments de l'habitatge.  

            i. Compliment del Pla de Millora acordat amb els Serveis Socials, incorporat en 
            l'Annex 1 d'aquest contracte. 
 
SISENA.- Finalització de la cessió d'ús o estada 

6.1.- El dret a l'estada en l'habitatge cessarà per qualsevol dels següents motius:  

A. Concessió o adquisició d’un habitatge d’us definitiu. 
 
B. Modificació substancial dels requisits que van determinar l'accés a l´habitatge, a criteri 
dels Serveis Socials. En concret, per decisió de l'Ajuntament comunicada amb el 
corresponent preavís, l´AJUNTAMENT podrà revocar aquesta cessió d'ús de l'habitatge 
quan les circumstàncies que la van motivar haguessin canviat: per haver-se resolt la 
situació de falta d'habitatge de l'usuari o per disposar  aquest amb recursos o mitjans 
econòmics. 
 
C. Mort o incapacitat sobrevinguda del titular de la cessió d’ús temporal. En aquest cas en 
mantindrà la cessió pel termini establert, a nom d’una persona major d’edat de la unitat 
familiar amb les mateixes condicions fixades en el moment de formalització de 
la cessió. 
 
D. Renúncia expressa i escrita formulada pel titular de la cessió d’ús temporal, 
presentada davant del registre d’entrada de l’Ajuntament. 
 
E. Manca de pagament de  quota de cessió i/o de la quota de subministraments i 
manteniment de forma reiterada. 
 
F. Incompliment reiterat dels deures establerts en la estipulació Quarta. 
 
6.2.- A aquests efectes, requerida a la BENEFICIÀRI per part de l´AJUNTAMENT, haurà 
de retornar de forma immediata, i en tot cas, en el termini màxim de 15 dies, la possessió 
i ús de l'habitatge la qual haurà de ser lliurada en el mateix estat en què la va rebre. 

 

SETENA.- Jurisdicció 

7.1.- Ambdues parts acorden sotmetre les divergències que poguessin sorgir de la 
interpretació i compliment d’aquest contracte a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunal de 
Sabadell, amb renúncia expressa al seu propi fur cas que fos un altre. 

I en prova de conformitat, signen el present contracte per duplicat en lloc i data de 
l'encapçalament.  
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L´AJUNTAMENT                      EL BENEFICIÀRI” 

 

 

7. Conveni de cooperació educativa amb la Fundació Empresa i Ciència de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de l'exercici 2017 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Atesa la proposta de cooperació educativa  per a la realització de pràctiques formatives 
del funcionament de les Administracions Municipals, dins del Conveni marc subscrit entre 
la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 
 
Vist l’informe número 28 / 2017 de la Intervenció municipal. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb allò establert als articles 303 i següents del Decret 179//1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals. 
 
Vist que la dotació de la partida 4000 9340 4800000 “Conveni Universitat” del Pressupost 
de 2017 és de 8.500,00 euros. 
 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer.- Aprovar i subscriure el conveni de cooperació educativa amb la Fundació 
Empresa i Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona, per a la realització de les 
pràctiques formatives per part d’alumnes del segon cicle de les Llicenciatures en 
Administració i Direcció d’Empreses i Economia de la esmentada Universitat al 
Departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en els 
períodes que van del 9 de gener al 28 d’abril i del 4 de setembre al 29 de desembre de 
2017. 
 
 
Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització i disposició de la despesa, de 
7.568,96 euros, amb càrrec a la partida 2000 9310 4800000 “Conveni Universitat” del 
Pressupost de 2017. 
 

 
 

8. Conveni de col·laboració per a la gestió del projecte "Modernització de la 
indústria de Sabadell i Entorn: Oportunitats d'inserció i innovació 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Ajuntament de Sabadell entitat sol·licitant del projecte, conjuntament amb 

l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i Actividades Integrades SA, van presentar la 
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sol·licitud del projecte “Modernització de la Indústria de Sabadell i entorn: Oportunitats 
d’inserció i innovació” per la convocatòria de l’any 2016 dels projectes innovadors i 
experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya (en base a l’Ordre EMO/315/2015, 
del 7 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir la 
concessió de subvencions de projectes innovadors i experimentals) 

2. El passat 12 de desembre del 2016, el Servei públic d’Ocupació de Catalunya va 
aprovar la sol·licitud atorgant una subvenció total per un valor de 140.223,42 Euros i 
un cost elegible per valor de 186.964,56 Euros 

3. La subvenció atorgada a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és de 7390,68 Euros i 
la despesa a assumir per aquest projecte és de 3854,24 Euros a càrrec de la partida 
Sant Quirze Viu l’Empresa  

4. Els ens sol·licitats manifesten la voluntat de realitzar una gestió conjunta del projecte 
Modernització de la Indústria de Sabadell i entorn: Oportunitats d’inserció i innovació” 
amb número d’expedient IE16/16, amb els mecanismes de funcionament que 
s’especifiquen  en el conveni de col·laboració. 

FONAMENTS DE DRET 

Llei 38/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques 

Llei 40/2015 d’1 octubre de règim jurídic del sector públic 

EMO/315/2015, del 7 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores que han 
de regir la concessió de subvencions de projectes innovadors i experimentals 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer .- Aprovar el conveni de col·laboració per a la gestió del projecte “Modernització 
de la Indústria de Sabadell i entorn: Oportunitats d’inserció i innovació” 
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Segon .- Aprovar la reserva de crèdit amb número de document12017000005133 per 
import de 3874,25 Euros a càrrec de la partida SQ Viu l’Empresa  

Tercer .- Notificar el present acord als Ajuntaments de Sabadell i a Actividades 
Integradas SA. 

 
 

9. Bases reguladores del procés per a l'atorgament de parades vacants per a la 
venda al mercat ambulant setmanal del dimecres a Sant Quirze del Vallès 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El mercat no sedentari del dimecres al casc urbà de Sant Quirze del Vallès es dur a 

terme actualment a l’avinguda Antoni Gaudí de les 9h a les 14h. El mercat disposava 
de 12 parades de les que actualment només en resten 3 d’autoritzades. 

2. El mercat ambulant del Casc Urbà és un element comercial dinamitzador de la zona i 
dona servei als usuaris del centre comercial urbà de Sant Quirze, completant l’oferta 
comercial ja existent.  

3. Mitjançant decret d'Alcaldia numero 2017457, de 14 de febrer, es va acordar sotmetre 
a informació publica l'expedient de canvi d'ubicació del mercat no sedentari del 
dimecres al casc urbà de Sant Quirze del Valles, de l'avinguda Antoni Gaudi a la placa 
d'Anselm Clavé. Es dona informació el 24 de febrer de 2017 al BOPB i el 10 de març 
de 2017 al DOGD, finalitzant el termini d’exposició pública el 25 d’abril de 2017. 

4. Atenent a la resolució de la Diputació de Barcelona amb l’aprovació del suport puntual 
a l’Estudi d’ampliació i trasllat del mercat del dimecres al Casc Urbà i el posterior 
informe tècnic de la Diputació, que s’adjunta a l’expedient. 

5. D’acord amb l’informe de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic i Local 

FONAMENTS DE DRET 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Decret 162/2015 de 14 de juliol de venda no sedentària. 
 
Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis. 
 
Reglament regulador de la venda no sedentària als mercats setmanals de Sant Quirze del 
Vallès. 
 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer .- Aprovar les següents bases reguladores del procés per a l’atorgament de 
parades vacants per a la venda al mercat ambulant setmanal del dimecres a Sant Quirze 
del Vallès: 

BASES REGULADORES DEL PROCÉS PER A L’ATORGAMENT DE PARADES 
VACANTS PER A LA VENDA AL MERCAT AMBULANT SETMANAL DEL DIMECRES 
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A SANT QUIRZE DEL VALLÈS  

1. Objecte  

Constitueix l'objecte d'aquestes bases l'atorgament d’autoritzacions d'utilització privativa 
de la via pública amb parades de venda del mercat setmanal del dimecres a Sant Quirze 
del Vallès. 

El procés resta subjecte a l’aprovació definitiva del canvi d’ubicació del mercat a la pl. 
Anselm Clavé. 

Les persones o empreses que vulguin optar a una d'aquestes autoritzacions hauran de 
presentar oferta individualitzada i justificada d’acord amb els criteris de valoració que es 
determinen a la clàusula 4 d’aquestes bases. La presentació de l’oferta implica 
l’acceptació de la totalitat d’aquestes bases. 

a) Dies i horaris:  

L’activitat de venda es desenvoluparà al mercat setmanal del dimecres del Casc Urbà a la 
pl. Anselm Clavé, durant tots els dimecres de l'any, dins l'horari de 9 a 14h., en les 
condicions que s'estableixen en el Reglament Regulador de la venda no sedentària a 
Sant Quirze del Vallès.  

b) Llocs i superfície de venda vacants:  

Els llocs de venda i les superfícies autoritzades per els quals es poden presentar ofertes 
així com la ubicació de les parades són els que es detallen a continuació i d’acord amb el 
plànol a l'annex I d'aquestes bases:  

Els llocs de venda a adjudicar són 9 amb unes dimensions que tindran 6 metres lineals, o 
per defecte un mínim de 3 metres lineals i un màxim de 10 metres lineals per parada a 
ajustar en funció del nombre final d’adjudicacions i de l’espai disponible.  

 
NÚMERO    METRES  PRODUCTE 
 
Parada 1   9  Grup 1c      Pesca salada i olives 
Parada 4   6  Grup 1b/h    Xarcuteria, vins, altres,...   
Parada 6   6  Grup 4d/g    Equipament de la persona 
         Tèxtil home, dona i interior 
Parada 7   6  Grup 4d/g    Equipament de la persona 
          Tèxtil home, dona i interior 
Parada 8   8  Grup 2       Quotidià no alimentari 
Parada 9  6  Grup 3d      Flors i plantes 
Parada 10  6  Grup 3a/b/c  Equipament de la llar 
Parada 11   6  Grup4e      Calçat, complement i articles pell 
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Parada 12   6  Grup5       Lleure i cultura 
 
 c) Llocs i superfícies de venda només per llista d’espera: 
 
NÚMERO    METRES   PRODUCTE 
 
Parada 2   10   Grup 1a    Fruita i verdura 
Parada 3   6   Grup 1e/f   Pastisseria i confiteria  
            i fruits secs 
Parada 5   8   Grup 4d/g  Equipament de la persona 
            Tèxtil home, dona i interior 
 
Es valorarà numèricament cadascuna de les sol·licituds presentades, per llistes 
separades atenent al grup de producte, i es proposarà l’adjudicació de l’autorització a 
la/les que obtingui/n la major puntuació. En cas d’empat es procedirà a un sorteig entre 
aquestes sol·licituds.  

Determinada la proposta que obtingui la màxima puntuació en un grup de productes, la 
resta de sol·licituds del mateix grup s’incorporaran a la llista d’espera també separades 
per grups de productes.  
 
S’admeten sol·licituds de la resta de grups de productes de venda autoritzats al 
Reglament dels Mercats no Sedentaris de Sant Quirze del Vallès, només a efectes de 
formar una llista d’espera en cas de baixes que no es puguin cobrir amb els productes 
que actualment conformen el mix comercial al mercat i/o per cobrir possibles ampliacions 
en el nombre de parades del mercat. 
 
2. Requisits per a l’obtenció d’autoritzacions per exercir la venda no sedentària  

No s’acceptaran les sol·licituds d’aquells titulars que tinguin o hagin tingut deutes 
incobrables a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en concepte d’ocupació de la via 
pública per la venda en mercats ambulants. 
 
Per a l’exercici de l’activitat de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques 
hauran de complir els següents requisits:  

1. Quan es tracti de persona física, caldrà que tingui el DNI vigent.  
2. Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, 

inscrita en el Registre oficial corresponent i el seu objecte social haurà d’incloure 
l’activitat a prestar.  

3. Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, acreditar, a més a més, que estan 
en possessió dels permisos de residència i de treball que estableix la normativa 
específica vigent.  

4. Estar donats d’alta en l’epígraf corresponent de l’ Impost d’Activitats Econòmiques 
i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d’estar exempts, estar donat 
d’alta en el cens d’obligats tributaris.  

5. Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i els 
treballadors que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions de la 
Seguretat Social.  

6. Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a 
aplicar als productes que tinguin a la venda.  

7. Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent 
sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells 
productes que ho requereixin.  
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8. Disposar d’assegurança de responsabilitat civil amb cobertura dels riscos derivats 
de l’exercici de l’activitat comercial desenvolupada.  

9. Acreditació de factures procedència del gènere.  
 
 

3. Inici del procediment i documentació a aportar:  

3.1. Les sol·licituds per participar en el procediment hauran de presentar-se al Registre 
General Municipal –Oficina d’Atenció al Ciutadà-, en un termini de 15 dies hàbils des de 
l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona (BOP). Es donarà publicitat al web de l’ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès. Les sol·licituds han d’indicar:  

a) Nom i cognoms del peticionari, o raó social. 
 
b) Número del DNI / NIF/NIE o CIF en el cas de les persones jurídiques. 
 
c) En el cas de persones jurídiques a més es farà constar: 
-Referència a la documentació justificativa de la representació legal que ostenta la 
persona que signa la sol·licitud. 
 
-Referència al nom, domicili, i DNI/CIF/NIE de l’empleat o soci de l’empresa que 
vagi a fer ús de l’autorització per compte d’aquesta i relació entre ells. 
 
d) Domicili i telèfon de contacte. 
 
e) Número de parada sol·licitada d’acord amb el plànol de l’annex I. 
 
f) Descripció i fotografies de les instal·lacions i dels articles de venda. 
 
g) Documentació que permeti valorar els criteris d’adjudicació d’acord amb 
l’apartat 4 d’aquestes bases. 
 
 

3.2. Amb la sol·licitud caldrà aportar una declaració responsable d’acord amb el model de 
l’annex 2 d’aquestes bases.  

 

4. Criteris de concessió: 

4.1. Per formular la proposta de resolució escaient, el tribunal emetrà informe valorant les 
sol·licituds degudament presentades, d’acord amb els següents criteris de valoració:  

o Tipologia del producte  
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o Característiques de la instal·lació i del personal de venda.  

o Gestió comercial del lloc de venda.  

o Criteris mediambientals i de respecte amb l’entorn.  

CALDRÀ JUSTIFICAR DOCUMENTALMENT, AMB FOTOGRAFIES I DOCUMENT 
EXPLICATIU ELS CRITERIS DELS APARTATS QUE SEGUEIXEN  

Tipologia del producte. Fins a un màxim de 20 punts  

Alimentaris: 

o Si el producte a la venda és de cultiu o elaboració pròpia (6 punts)  
o Si el producte a la venda es artesà, acreditat amb el carnet d’artesà (6 punts)  
o Si el producte a la venda és ecològic, acreditat amb el certificat corresponent i/o 

certificats de qualitat (8 punts)  

No alimentari: 

o Si es tracta de productes artesans, acreditat amb el carnet d’artesà, (10 punts)  
o Si es tracta de productes de fabricació nacional, atenent a qüestions 

mediambiental (10 punts)  

 

Característiques de la parada o instal·lació de venda i el personal. Fins a un màxim 
de 20 punts 

o Si és tracta d’ una parada amb provadors (en cas de parades de roba). I/o amb 
descripció dels sistemes de protecció de la parada en cas de sol directe, 
inclemències meteorològiques o de protecció de les persones. (6 punts) 

o Si es tracta d’un remolc o camió-tenda, descripció: data de compra del vehicle, 
dimensions totals tancat i desplegat, característiques tècniques i estat de 
manteniment. Arribat el cas, es valorarà l’adequació del vehicle a l’espai 
disponible i l’accessibilitat del mateix pel que fa a les zones de pas. (6 punts) 

o Si la persona i/o el personal de la parada va degudament uniformat o amb roba de 
treball adequada a l’activitat. (3 punts) 

o Si el personal acredita formació de 10 hores anuals o més: en la comercialització 
del producte i/o  mesures destinades a la millora del manipulat i higiene del 
producte. (5 punts) 

 

Gestió comercial del lloc de venda. Fins a un màxim de 25 punts  

o Acreditar que els preus de venda estan a la vista del públic degudament 
senyalitzats, que en permeti una correcta identificació del producte, la seva 
qualitat o categoria, el seu origen, etc. (7 punts)  

o Acreditar: bàscules de pesada i caixa registradora a la vista del públic, que 
permeti visualitzar en tot moment les quantitats, al pes, l’import final de venda i 
que expedeixin el corresponent tiquet de venda on s’especifiquin els productes 
adquirits, i les dades fiscals del venedor. (7 punts)  
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o Si la parada disposa de datàfon per acceptar el mètode de pagament per mitjà de 
targeta de crèdit o dèbit. (5 punts) 

o Acreditar que la parada disposa de fulls oficials de reclamació (6 punts)  
 

Criteris mediambientals i de respecte amb l’entorn. Fins a un màxim de 25 punts  

o Acreditar la gestió dels residus generats durant l’activitat: si el paradista disposa 
de sistema propi de recollida amb bosses de brossa i/o contenidor propi. Aportant 
declaració responsable de com es farà.  (15 punts).  

o Acreditar la gestió dels residus generats durant l’activitat: com es recullen i es 
dipositen en un contenidor. Aportant declaració responsable de com es farà. (10 
punts) 

Les parades que no arribin a una puntuació mínima de 25 punts no entraran a formar part 
de la llista d’espera. 

4.2. La proposta de resolució valorarà numèricament cadascuna de les sol·licituds 
presentades, per grups de productes, i proposarà l’adjudicació de l’autorització a la/les 
que obtingui/n la major puntuació. En cas d’empat es procedirà a un sorteig entre 
aquestes sol·licituds.  

4.3. Determinada la proposta que obtingui la màxima puntuació en cada grup de 
productes, la resta de sol·licituds admeses formaran part de llista d’espera, per ordre de 
puntuació obtinguda.  
 
 
5. Tribunal que valorarà les sol·licituds: 
  
 Regidor de L’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Local 
 Coordinadora de L’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Local 
 Tècnica de Mercats 
 Tècnica de Sanitat 
 Enginyer Municipal 
 Tècnic de Secretaria 
 
Els membres del tribunal podran delegar en un substitut. 
 
El tribunal farà una proposta d’adjudicació de les parades atenent a la puntuació 
obtinguda. 
 
 
6. Adjudicació de les parades:  
 

6.1. Els sol·licitants que es proposin per a l’adjudicació d’una parada disposen d’un 
termini de 10 dies hàbils per aportar la documentació del punt 2. Si passat el termini no 
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l’han aportat s’entendrà que han desistit de la parada i s’oferirà al següent de la llista. 

 
6.2. L’Alcaldessa serà qui atorgui les corresponents autoritzacions, amb el següent 
contingut:  

· Les dades del titular, i en el seu cas, de les persones autoritzades per a la   
venda  

· Lloc assignat i metres lineals  

· Productes autoritzats per a la venda  

 
Només s’adjudicarà una parada per persona física i/o jurídica. 
 
 
7. Durada de l’autorització  

L’autorització per l’exercici de la venda no sedentària tindrà una vigència de 15 anys de 
conformitat amb la disposició addicional tretzena de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres per la qual es modifica l’art. 10 del Decret legislatiu 1/1993, 
del 9 de març, sobre comerç interior.  

Durant la vigència de les autoritzacions, l’Ajuntament comprovarà cada any que els seus 
titulars continuen complint els requisits i obligacions de caràcter periòdic que els pertoca, 
com el pagament de la corresponent taxa i tributs municipals, estar al corrent de les 
seves obligacions i de cotitzacions a la Seguretat Social i estar al corrent del pagament 
de l’assegurança de responsabilitat civil.  

8. Drets i obligacions dels titulars de les autoritzacions: 

Els drets i les obligacions dels titulars de les autoritzacions resta sotmès al Reglament 
Regulador de la venda no sedentària dels mercats ambulants de Sant Quirze del Vallès i 
a aquella legislació que li sigui d’aplicació. 

 
9. Llista d’espera  

9.1. Quan el nombre de sol·licituds superi el d’autoritzacions a concedir, l’ajuntament 
formarà una llista d’espera en la que s’inclouran les que han restat excloses. Aquesta 
llista s’ordenarà per grups de productes i dins de cadascú s’inclouran les sol·licituds per 
ordre decreixent de la puntuació obtinguda.  

9.2. Si el titular d’una autorització renunciés a la mateixa, així com també si l’autorització 
restés sense efecte per qualsevol altra causa, l’ajuntament podrà concedir-la atenent a 
l’ordre de la llista d’espera del corresponent grup de productes.  
 
9.3. La llista d’espera tindrà una vigència de dos anys.  

 
11. Protecció de dades  
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D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de 
documents de l'Ajuntament, així com poden ser objecte d'inclusió en altres fitxers 
automatitzats per al seu tractament informàtic. Així mateix, existeix la possibilitat d'exercir 
els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació 
vigent, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament.  
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ANNEX 1 – PLÀNOL UBICACIÓ PARADES A LA PLAÇA ANSELM CLAVÉ  
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ANNEX 2 – MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

DE COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT COM A SOL·LICITANT D’UNA 
PARADA AL MERCAT SETMANAL DE VENDA NO SEDENTÀRIA  

 
Jo ......................................................................................................... amb DNI 
................................, Domicili.................................................................... núm ......... 
pis.................. Població ...................................................... Codi Postal ................... 
Província.........................................Telèfon ..................................................................... 
Adreça de mail .................................................................................................................. 

 
 

DECLARO 
 

 
Que compleixo tots els requisits per a la venda no sedentària que es detallen a 
continuació i que estic i/o estaré en possessió de la documentació que així ho acredita, 
des de l’inici de l’activitat: 
 

□ Ser una persona jurídica i estar legalment constituïda, inscrita en el registre oficial 
corresponent i el seu objecte social inclou l’exercici de la venda no sedentària. 

□ Estar donat d’alta al cens d’obligats tributaris corresponent i satisfer les obligacions 
fiscals inherents a l’exercici de la venda no sedentària, tant estatals com 
autonòmiques i locals. 

□ Estar donat d’alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social que 
correspongui, tant pel que fa al titular com en relació amb els seus possibles 
empleats.                                                                                                                                   

□ Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil vigent, suficient i proporcionada 
per cobrir les despeses derivades dels sinistres individuals i col·lectius que es puguin 
causar en l’exercici de l’activitat. 

□ En el cas de ser comerciant extracomunitari, acreditar, a més, que estan en possessió 
dels permisos de residència i de treball corresponents, així com del compliment d’allò 
que estableixi la normativa especifica. 

□ Complir tots aquells requisits que estableixen les reglamentacions específiques que 
siguin d’aplicació als productes que s’ofereixin a la venda. 

□ Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre 
higiene i manipulació d’aliments, si escau, per a la venda d’aquests productes que ho 
requereixin. 
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□ Disposar de l’autorització municipal per exercir la venda no sedentària i estar al 
corrent del pagament de les taxes municipals. 

□ Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per tal que pugui fer les 
comprovacions en relació al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, o consulta telemàtica als registres i arxius d’altres administracions i entitats 
públiques. 

 
 
 
Que em comprometo a mantenir i acreditar documentalment el compliment d’aquests 
requisits durant el termini de vigència de l’autorització, segons resulta de la Disposició 
Transitòria del Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per l’adequació de normes amb 
rang de Llei a la Directiva de Serveis en el Mercat Interior. 
 
La inexactitud, falsedat o omissió en aquestes dades o documents que s’adjunten tenen 
caràcter essencial a l’efecte del que preveu el punt 1 de l’article 38 de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya 
 
 
 
Sant Quirze del Vallès, ............... de ..................................... de 2017  . 
 
 
 
 
Signatura 
 
El domicili exposat no suposa una declaració de canvi de domicili fiscal. Si es vol fer aquesta modificació, cal realitzar el 
tràmit corresponent. 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter 
personal, i l’article 95 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, us informem que les dades de caràcter 
personal que feu constar en aquesta declaració s’inclouran al fitxer corresponent. Les dades personals recollides tindran 
caràcter confidencial, i només seran tractades per l’Ajuntament d’acord amb la seva naturalesa o cedides a tercers en els 
casos i amb les condicions previstes a la Llei. Per a l’exercici dels drets d’accés, ratificació i cancel·lació d’aquestes dades, 
us podeu dirigir a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, pl. de la Vila, 1. 

 
 

Segon.- Publicar el present acord del text íntegre de les Bases reguladores del procés 
per a l’atorgament de parades vacants per a la venda al mercat ambulant setmanal del 
dimecres a Sant Quirze del Vallès, al Butlletí Oficial de la Província les quals entraran en 
vigor a l’endemà de la seva publicació. 

 
 

10. Correcció errades Llicència d'obra major Exp. OMA2016/000038 per la 
legalització d'edifici dades protegides  

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 10/3/17, amb registre d’entrada número 2017003060, dades protegides han 

sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès la correcció d’errades existent a 
l’acord de la JGL de 24/1/2017, corresponent a l’atorgament de la llicència urbanística 
per a la construcció d’un edifici dades protegides, d’aquest municipi. 
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2. El dia 11/4/17, l’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable 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: 

1. “La Junta de Govern Local, en data 24 de gener de 2017, va concedir llicència 
d’obres majors per la legalització de l’edifici entre mitgeres dades protegides 
d’aquest municipi. 

 
2. En data 10 de març de 2017 (N.RGE.2017003060), dades protegides han 

sol·licitat la correcció d’errors materials detectats en la seva concessió de la 
llicencia.  

 
3. En la notificació i el certificat de l’acord de l’a Junta de Govern Local apareixen 

les següents errades de transcripció que cal modificar:  
 

− En la denominació del procediment de la notificació hi ha de dir:  
Llicencia d’obra major. EXP. OMA20016/000038 per la legalització dades 

protegides. 
 
− En el certificat de  l’acord, en el punt 1 dels Antecedents de fet (pag. 1),  hi ha 

de dir: 
 

1. En data 16 de setembre de 2016, dades protegides sol·licitat a 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicencia urbanística 
(N.RGE.2016011518) dades protegides. 

 
− En els quadres de superfícies construïdes i dades protegides t. 
 
− En el punt primer de la Disposició de l’Acord (pag. 6) hi ha de dir: 
 

Primer.- Atorgar la llicencia d’obres majors OMA2016/000038 dades 
protegides” 

 
 

3. Considerant l’informe jurídic de data 20 d’abril de 2017.  

FONAMENTS DE DRET 

PRIMER.- La Legislació aplicable és la següent: 

- Articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (TRLUC) 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i posteriorment modificada per la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 

- Articles 4 a 45 del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat per 
Decret 64/2014, de 13 de maig, (RPLU). 
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- Articles 66, 68 i concordants de la  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques (LPA). 

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE) 
- Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS) 
- Pla General d’Ordenació de Sant Quirze del Vallès, aprovat definitivament per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 22/3/2000, 
publicat al DOGC de 11/5/2000  . Les normes urbanístiques del PGO es varen 
publicar en compliment de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de 22/9/2005, en el DOGC de 11/1/2006. 

 
 
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 (en endavant TRLUC), 
modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment modificada per la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.  

SEGON.- L’acord de la JGL de 24/1/17 incorre en les següents errades materials : 
 

a) dades protegides.” 

b) En el Fonament Jurídic Tercer el hi ha una errada en un dels decimals del Total del 
dades protegides  

c) Igualment l’apartat PRIMER de la part dispositiva de l’acord ha de quedar redactat en 
els termes següents : 

“dades protegides” 

TERCER.- L’article 21.1 apartats j) i q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local i l’article 53.1.r) de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovada per  DL 2/2003, de 28 d’abril, respectivament atribueixen a l’Alcaldia 
la competència per a l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i per a la 
concessió de llicències . L’Alcaldessa, va fer delegació d’aquestes competències a favor 
de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2017158 de data  
19/1/2017, de conformitat amb allò que estableix l’apartat 3 de l’art.21 de la Llei de Bases 
del Règim Local . 

 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
PRIMER.- Corregir les errades materials en que incorre l’acord de la JGL de 24/1/2017, 

en els termes següents : 

a) En el paràgraf 1 dels ANTECEDENTS DE FET ha de quedar redactat de la forma 
següent : 

dades protegides  

b) El Quadre de Superfícies del Fonament Jurídic Tercer de l’acord ha de quedar redactat 
de la forma següent : dades protegides 
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c) L’apartat PRIMER de la part dispositiva de l’acord ha de quedar redactat en els termes 
següents : dades protegides 

 

SEGON.- Notificar el present acord a la persona interessada. 

 
 

11. Expedient d'obres major.- Exp. OMA2016/000048 per la construcció d'un 
habitatge unifamiliar dades protegides 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 19 d'octubre de 2016 dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant 

Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2016012755) per a construcció 
habitatge unifamiliar dades protegides d’aquest municipi.  

2. En data 24 de gener de 2017, l’interessat ha sol·licitat la tramitació de documentació 
de servitud aeronàutica a AESA , i un annex per a la instal·lació d’una piscina. En data 
29 de març de 2017 es rep la corresponent autorització favorable per part d’AESA. 

3. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 10/04/2017 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:  

“ dades protegides. 
 
El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic i executiu 
s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació. 
 

1. L’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008 
de 8 de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives 
per a obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds 
aeronàutiques que tenia assignades la Direcció General d’Aviació Civil. Les 
servituds van ser actualitzades el gener de 2010, mitjançant real decret 184/2009 
de 27 de novembre (B.O.E. nº 25 de 29 de gener de 2010). dades protegides S’ha 
aportat en el projecte presentat, la documentació necessària per sol·licitar 
l’autorització de servitud aeronàutica per l’edifici mitjançant el formulari de 
sol·licitud (disponible a la pagina web de l’agència estatal, www.seguridadaerea.es 
en l’apartat “Aeropuertos, subapartado Servidumbres aeronàuticas”.  

dades protegides 
− L’alçada màxima de la construcció projectada no dades protegides inclosos 
tots els seus elements, com antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire 
condicionat, caixes d’ascensors, cartells, remats decoratius (cartells, il·luminació, 
etc) o qualsevol afegit sobre la construcció, així com els mitjans electromecànics 
que puguin ser necessaris durant la construcció. 
 
− Donada la situació i alçada de la vivenda projectada, si és necessària la 
utilització de mitjans electromecànics (grues fixes o mòbils, qualsevol element 
elevador amb mitjans electromecànics) que superin l’alçada autoritzada, s’haurà 

http://www.seguridadaerea.es/
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de sol·licitar la corresponent autorització de forma prèvia i preceptiva a la seva 
instal·lació, fent referència a aquests acord d’autorització i al numero de servitud 
aeronàutica indicada en l’expedient (comunicació d’acord d’expedient E17-0548).   

 
2. 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 (en el 
cas de que la grua mòbil ocupi la via publica caldrà tramitar la corresponent 
llicencia d’ocupació de la via publica), 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) .  

 
3. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de 

vorera dades protegides Caldrà preveure les canalitzacions soterrades 
necessàries per al pas de xarxes de telefonia, enllumenat i electricitat que afectin 
a la façana del tram de vorera on està situada la parcel·la. S’hauran de gestionar 
els permisos i sol·licituds necessaris per preveure aquestes canalitzacions amb 
les respectives companyies i d’acord amb l’Enginyer municipal.  

 
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 garantia que s’ha de dipositar quan 
s’obté la llicència d’obres, de dades protegides 

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. 

 
5. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar 

la tanca de protecció de l’obra, les grues mòbils, els containers, saques i sitges o 
qualsevol tipus de material o maquinaria 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 (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)   

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. 

6. 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 

4. Considerant l’informe jurídic de data 20/04/2017.  

FONAMENTS DE DRET 

PRIMER.- La Legislació aplicable és la següent: 

- Articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (TRLUC) 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i posteriorment modificada per la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 
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- Articles 4 a 45 del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat per 
Decret 64/2014, de 13 de maig, (RPLU). 

- Articles 66, 68 i concordants de la  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques (LPA). 

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE) 
- Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS) 
- Pla General d’Ordenació de Sant Quirze del Vallès, aprovat definitivament per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 22/3/2000, 
publicat al DOGC de 11/5/2000  . Les normes urbanístiques del PGO es varen 
publicar en compliment de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de 22/9/2005, en el DOGC de 11/1/2006. 

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 (en endavant TRLUC), 
modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment modificada per la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.  

SEGON.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretenen executar es troben subjectes 
a llicència urbanística, de conformitat amb allò que disposa l’article 187 del TRLUC i 
article 5 del RPLU, que disposen que estan subjectes a 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. 

TERCER.- La finca on es realitzaran les obres està situada en el dades protegides. 

Les obres previstes en el projecte consisteixen en la construcció d’un habitatge aïllat amb 
piscina i donen compliment als paràmetres establerts en el Pla General d’Ordenació 
dades protegides  

QUART.- Les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el que 
estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, 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. 

 
El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud de 
l’interessat. La sol·licitud ha de complir els requisits establert en l’article 66 de la LPA i la 
legislació aplicable de règim local. Ha d’anar acompanyada en els termes que estableix la 
normativa aplicable així com els articles del Pla General Municipal d’Ordenació vigent .  
 
Ha de precisar l’objecte i les condicions de l’obra amb detall suficient per a poder verificar 
la seva conformitat amb l’esmentada normativa tal i com indica l’article 75.1 del ROAS. 
 
La sol·licitud ha d’anar acompanyada del corresponent projecte tècnic (art. 33 RPLU) en 
dos exemplars juntament amb la còpia de les altres autoritzacions necessàries 
relacionades amb l’actuació que eventualment, hagin atorgat altres administracions. 
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El contingut del projecte és el que determina l’article 34 del RPLU. 
 
CINQUÈ.- Les obres que exigeixen projecte enunciades a l’article 2.2 de la LOE i en 
l’article 33 del RLPU, s’han atorgar o denegar, de manera motivada (article 180.2 de la 
TRLUC i article 81.1 del ROAS) en el termini de dos mesos des de la seva sol·licitud i les 
de la resta en el d’un mes (article 81.1 ROAS), termini del qual caldrà descomptar, si 
s’escau, els 10 dies atorgats per a la subsanació de deficiències de la sol·licitud (article 
71 de la LRJPAC), els 10 dies que eventualment es concedeixen per a esmenar les 
deficiències del projecte (articles 79.d) i 81.1 del ROAS) així com el termini establert a la 
corresponent legislació sectorial per a l’emissió d’informes preceptius d’altres 
administracions públiques. 
 
Si transcorre l’esmentat termini sense que el sol·licitant rebi la notificació de la resolució 
expressa es produeixen els efectes estimadors o desestimadors del silenci administratiu, 
segons els casos, sense que, segons disposa l’article 24 de la LPA. 
 
SISÈ.- L’article 21.1 apartats j) i q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local i l’article 53.1.r) de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovada per  DL 2/2003, de 28 d’abril, respectivament atribueixen a l’Alcaldia 
la competència per a l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i per a la 
concessió de llicències . L’Alcaldessa, va fer delegació d’aquestes competències a favor 
de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2017158 de data  
19/1/2017, de conformitat amb allò que estableix l’apartat 3 de l’art.21 de la Llei de Bases 
del Règim Local . 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer.- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2016/ dades protegides d’aquest 
municipi amb subjecció a les condicions tècniques relacionades a l’apartat dels 
antecedents de fet.  

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.- Condicionar la present llicència al dipòsit d’una fiança per import de dades 
protegides per garantir la reposició dels elements urbanístics afectats per l’obra (voreres, 
vorades, mobiliari, serveis i altres), a retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics 
municipals.  

Quart.- Constituir una fiança municipal de dades protegides D’acord amb el Decret 
89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), a retornar una vegada finalitzada l’obra i amb el certificat 
acreditatiu de la gestió realitzada.  

Cinquè.- Informar al titular de la llicència que haurà de comunicar el dia de l’inici de les 
obres. 

Sisè.- En defecte d’assenyalament específic, els terminis són d’un any per començar les 
obres i de tres per acabar-les. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la 
notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels 
terminis fixats si la persona titular de llicència urbanística ho sol·licita justificadament 
abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.  

Setè.- Advertir que transcorregut el termini per començar o finalitzar les obres, sense que 
hagin estat iniciades o finalitzades la present llicència es declararà caducada. 
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Vuitè.- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers. 

Novè.- Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament: 

dades protegides  dades protegides  dades 
protegides  

dades protegides  dades protegides  dades 
protegides  

dades protegides  dades protegides  dades 
protegides  

dades protegides  dades protegides  dades 
protegides  

Desè.- Notificar el present acord a la persona interessada.  

 
 

12. Llicència d'obra major. Exp. OMA2016/000054 per la construcció d'habitatge 
dades protegides 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 29 de novembre de 2016, dades protegides  

2. En data 20 de gener de 2017 N/E 2017000613 l’interessada presenta documentació 
per a la tramitació a AESA l’autorització corresponent de servituds aeronàutiques. 

3. En data 16 de febrer de 2017 N/S 2017000750 es tramet a AESA la sol·licitud de 
tramitació de servitud aeronàutica. 

4. En data 09/03/17 N/E 2017002983 AESA ens requereix esmenar la documentació 
presentada. 

5. En data 10/03/17 N/S 2017001100 es tramet a AESA la documentació per esmenar les 
deficiències. 

6. En data 27 de març de 2017 núm. registre d’entrada 2017003906, AESA comunica 
l’autorització de la dades protegides. 

7. L’arquitecte municipal va emetre informe tècnic en data 3 d’abril de 2017, en el qual es 
requeria l’esmena de discrepàncies en el projecte i la presentació de documentació. 
Amb data 7 d’abril de 2017 s’aporten les modificacions requerides. 

8. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 12/04/2017 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:  
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“dades protegides  
L’Agència Estatal de Seguridad Aérea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008 
de 8 de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives 
per a obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds 
aeronàutiques que tenia assignades la Direcció General d’Aviació Civil.  Les 
servituds van ser actualitzades el gener de 2010, mitjançant real decret  
184/2009 de 27 de novembre (B.O.E. nº 25 de 29 de gener de 2010. La parcel·la 
es troba afectada per la servitud d’afectació del gónio, aquests terrenys estan 
limitats per la senyal del gónio, servitud radioelèctrica corresponent als sistemes 
d’ajuda de navegació que estan instal·lats en el recinte de l’aeroport.   
 
S’ha aportat en el projecte presentat, la documentació necessària per sol·licitar 
l’autorització de servitud aeronàutica per l’edifici mitjançant el formulari de 
sol·licitud (disponible a la pagina web de l’agència estatal, 
www.seguridadaerea.es en l’apartat “Aeropuertos, subapartado Servidumbres 
aeronàuticas”.  
 

dades protegides 
 

− L’alçada màxima de la construcció projectada no excedirà de dades protegides 
inclosos tots els seus elements, com antenes, parallamps, xemeneies, equips 
d’aire condicionat, caixes d’ascensors, cartells, remats decoratius (cartells, 
il·luminació, etc) o qualsevol afegit sobre la construcció, així com els mitjans 
electromecànics que puguin ser necessaris durant la construcció. 
 

− Donada la situació i alçada de la vivenda projectada, si és necessària la utilització 
de mitjans electromecànics (grues fixes o mòbils, qualsevol element elevador 
amb mitjans electromecànics) que superin l’alçada autoritzada, s’haurà de 
sol·licitar la corresponent autorització de forma prèvia i preceptiva a la seva 
instal·lació, fent referència a aquests acord d’autorització i al numero de servitud 
aeronàutica indicada en l’expedient (comunicació d’acord d’expedient E17-0619.   
 

I. 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 (en 
el cas de que la grua mòbil ocupi la via publica caldrà tramitar la corresponent 
llicencia d’ocupació de la via publica), 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) .  

 
II. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de 

vorera dades protegides, en el tram on està situada la parcel·la, amb el dipòsit 
d’una garantia d’un import de dades protegides. Caldrà preveure les 
canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia, 
enllumenat i electricitat que afectin a la façana del tram de vorera on està situada 
la parcel·la. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per 
preveure aquestes canalitzacions amb les respectives companyies i d’acord amb 
l’Enginyer municipal.  
 

III. 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 garantia que s’ha de dipositar 
quan s’obté la llicència d’obres, de dades protegides. 
 

http://www.seguridadaerea.es/
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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. 
 
 

IV. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar 
la tanca de protecció de l’obra, les grues mòbils, els containers, saques i sitges o 
qualsevol tipus de material o maquinaria 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 (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)   
 
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. 
 

V. 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.” 

 
9. Considerant l’informe jurídic de data 20/04/2017.  

FONAMENTS DE DRET 

PRIMER.- La Legislació aplicable és la següent: 

- Articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (TRLUC) 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i posteriorment modificada per la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 

- Articles 4 a 45 del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat per 
Decret 64/2014, de 13 de maig, (RPLU). 

- Articles 66, 68 i concordants de la  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques (LPA). 

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE) 
- Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS) 
- Pla General d’Ordenació de Sant Quirze del Vallès, aprovat definitivament per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 22/3/2000, 
publicat al DOGC de 11/5/2000  . Les normes urbanístiques del PGO es varen 
publicar en compliment de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de 22/9/2005, en el DOGC de 11/1/2006. 
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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 (en endavant TRLUC), 
modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment modificada per la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.  

SEGON.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretenen executar es troben subjectes 
a llicència urbanística, de conformitat amb allò que disposa l’article 187 del TRLUC i 
article 5 del RPLU, que disposen que estan subjectes a 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. 

TERCER.- La finca on es realitzaran les obres està situada dades protegides. 

Les obres previstes en el projecte donen compliment als paràmetres establerts en el Pla 
General d’Ordenació vigent : 

dades protegides 
 
QUART.- Les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el que 
estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, 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. 
 
El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud de 
l’interessat. La sol·licitud ha de complir els requisits establert en l’article 66 de la LPA i la 
legislació aplicable de règim local. Ha d’anar acompanyada en els termes que estableix la 
normativa aplicable així com els articles del Pla General Municipal d’Ordenació vigent .  
 
Ha de precisar l’objecte i les condicions de l’obra amb detall suficient per a poder verificar 
la seva conformitat amb l’esmentada normativa tal i com indica l’article 75.1 del ROAS. 
 
La sol·licitud ha d’anar acompanyada del corresponent projecte tècnic (art. 33 RPLU) en 
dos exemplars juntament amb la còpia de les altres autoritzacions necessàries 
relacionades amb l’actuació que eventualment, hagin atorgat altres administracions. 
 
El contingut del projecte és el que determina l’article 34 del RPLU. 
 
CINQUÈ.- Les obres que exigeixen projecte enunciades a l’article 2.2 de la LOE i en 
l’article 33 del RLPU, s’han atorgar o denegar, de manera motivada (article 180.2 de la 
TRLUC i article 81.1 del ROAS) en el termini de dos mesos des de la seva sol·licitud i les 
de la resta en el d’un mes (article 81.1 ROAS), termini del qual caldrà descomptar, si 
s’escau, els 10 dies atorgats per a la subsanació de deficiències de la sol·licitud (article 
71 de la LRJPAC), els 10 dies que eventualment es concedeixen per a esmenar les 
deficiències del projecte (articles 79.d) i 81.1 del ROAS) així com el termini establert a la 
corresponent legislació sectorial per a l’emissió d’informes preceptius d’altres 
administracions públiques. 
 
Si transcorre l’esmentat termini sense que el sol·licitant rebi la notificació de la resolució 
expressa es produeixen els efectes estimadors o desestimadors del silenci administratiu, 
segons els casos, sense que, segons disposa l’article 24 de la LPA. 
 
SISÈ.- L’article 21.1 apartats j) i q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local i l’article 53.1.r) de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovada per  DL 2/2003, de 28 d’abril, respectivament atribueixen a l’Alcaldia 
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la competència per a l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i per a la 
concessió de llicències . L’Alcaldessa, va fer delegació d’aquestes competències a favor 
de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2017158 de data  
19/1/2017, de conformitat amb allò que estableix l’apartat 3 de l’art.21 de la Llei de Bases 
del Règim Local . 

 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer.- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2016/000054 dades protegides.  

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.- Condicionar la present llicència al dipòsit d’una fiança per import de dades 
protegides per garantir la reposició dels elements urbanístics afectats per l’obra (voreres, 
vorades, mobiliari, serveis i altres), a retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics 
municipals.  

Quart.- Constituir una fiança municipal dades protegides, D’acord amb el Decret 89/2010 
pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), a retornar una vegada finalitzada l’obra i amb el certificat acreditatiu de la 
gestió realitzada.  

Cinquè.- Informar al titular de la llicència que haurà de comunicar el dia de l’inici de les 
obres. 

Sisè.- En defecte d’assenyalament específic, els terminis són d’un any per començar les 
obres i de tres per acabar-les. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la 
notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels 
terminis fixats si la persona titular de llicència urbanística ho sol·licita justificadament 
abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.  

Setè.- Advertir que transcorregut el termini per començar o finalitzar les obres, sense que 
hagin estat iniciades o finalitzades la present llicència es declararà caducada. 

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

Novè.- Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament: 

dades protegides  dades protegides  dades 
protegides  

dades protegides  dades protegides  dades 
protegides  

dades protegides  dades protegides  dades 
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protegides  

dades protegides  dades protegides  dades 
protegides  

dades protegides  dades protegides  dades 
protegides  

Desè.- Notificar el present acord a la persona interessada.  

 
 
 

13. Llicència d'obra major. Exp. OMA2017/000005 per a la construcció dades 
protegides  

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 10 de febrer de 2017, dades protegides.  

2. Amb data 27 de març de 2017, l’arquitecte municipal ha emès informe tècnic segons el 
qual es requereix que repari unes discrepàncies del projecte i presenti documentació 
relacionada. 

3. Amb data 29 de març de 2017 N/E 2017004033 la interessada presenta la 
documentació requerida. 

4. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 06/04/2017 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:  

• “dades protegides  
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 30 d’abril de 2008. 

 
• El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte d’execució de la 

piscina, 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 
27 de març de 2017. Durant la realització de les obres no s’alterarà el nivell de 
terres actual de la parcel·la, la làmina d’aigua haurà de quedar a 1,50 metres dels 
límits de la parcel·la  i el recinte de la depuradora es construirà enterrat. 

 
• 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’una fiança d’un import de dades protegides, a 
retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals. 

 

• Si la piscina no pot connectar a la xarxa general de clavegueram, s’haurà de 
tramitar la corresponent llicencia d’obra menor per executar la nova connexió.  La 
connexió haurà de complir les següents condicions:  1. Sempre que sigui possible 
la connexió serà a la part mes baixa de la xarxa de clavegueram i mai el tub 
secundari s’introduirà en el principal. 2. A la memòria es farà constar el material 
de la connexió, definir el diàmetre de la connexió, les capes de compactació (el 
reblert de a rasa s’executarà amb material granular de tot-u-natural compactat al 
98 % del PM), el tall de l’asfalt s’executarà amb disc i es reposarà el paviment de 
la calçada en un franja de 1 m. a banda  i banda del tub i de l’amplada de tot el 
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dades protegides.  Durant l’execució de les obres de connexió del clavegueram 
caldrà garantir la circulació rodada i de vianants, caldrà disposar de les 
corresponents proteccions i senyalitzacions segons el previst per l’estudi de 
seguretat i el pla de seguretat aprovat i d’acord amb la policia local. 

 
• 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 dades protegides, corresponent  a l’ import de 
la fiança municipal que s’ha de dipositar quan s’obté la llicencia d’obres, que per 
tot tipus de residu el Decret 89/2010 fixa en dades protegides 
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 
ertificat serà necessari per al retorn de la fiança municipal. 

• dades protegides 
•  S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per 

col·locar: la tanca de protecció de l’obra, les grues mòbils, els containers, saques i 
sitges o qualsevol tipus de material o maquinaria 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 (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). 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. 
 

• 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.” 

 

5. Considerant l’informe jurídic de data 20/04/2017.  

FONAMENTS DE DRET 

PRIMER.- La Legislació aplicable és la següent: 

- Articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (TRLUC) 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i posteriorment modificada per la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 
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- Articles 4 a 45 del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat per 
Decret 64/2014, de 13 de maig, (RPLU). 

- Articles 66, 68 i concordants de la  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques (LPA). 

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE) 
- Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS) 
- Pla General d’Ordenació de Sant Quirze del Vallès, aprovat definitivament per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 22/3/2000, 
publicat al DOGC de 11/5/2000  . Les normes urbanístiques del PGO es varen 
publicar en compliment de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de 22/9/2005, en el DOGC de 11/1/2006. 

 
- 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 (en 
endavant TRLUC), modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment 
modificada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.  

SEGON.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretenen executar es troben subjectes 
a llicència urbanística, de conformitat amb allò que disposa l’article 187 del TRLUC i 
article 5 del RPLU, que disposen que estan subjectes a 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. 

TERCER.- dades protegides  

QUART.- Les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el que 
estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, 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. 

El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud de 
l’interessat. La sol·licitud ha de complir els requisits establert en l’article 66 de la LPA i la 
legislació aplicable de règim local. Ha d’anar acompanyada en els termes que estableix la 
normativa aplicable així com els articles del Pla General Municipal d’Ordenació vigent . 
Ha de precisar l’objecte i les condicions de l’obra amb detall suficient per a poder verificar 
la seva conformitat amb l’esmentada normativa tal i com indica l’article 75.1 del ROAS. 
La sol·licitud ha d’anar acompanyada del corresponent projecte tècnic (art. 33 RPLU) en 
dos exemplars juntament amb la còpia de les altres autoritzacions necessàries 
relacionades amb l’actuació que eventualment, hagin atorgat altres administracions. 
El contingut del projecte és el que determina l’article 34 del RPLU: 
 
CINQUÈ.- Les obres que exigeixen projecte enunciades a l’article 2.2 de la LOE i en 
l’article 33 del RLPU, s’han atorgar o denegar, de manera motivada (article 180.2 de la 
TRLUC i article 81.1 del ROAS) en el termini de dos mesos des de la seva sol·licitud i les 
de la resta en el d’un mes (article 81.1 ROAS), termini del qual caldrà descomptar, si 
s’escau, els 10 dies atorgats per a la subsanació de deficiències de la sol·licitud (article 
71 de la LRJPAC), els 10 dies que eventualment es concedeixen per a esmenar les 
deficiències del projecte (articles 79.d) i 81.1 del ROAS) així com el termini establert a la 
corresponent legislació sectorial per a l’emissió d’informes preceptius d’altres 
administracions públiques. 
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Si transcorre l’esmentat termini sense que el sol·licitant rebi la notificació de la resolució 
expressa es produeixen els efectes estimadors o desestimadors del silenci administratiu, 
segons els casos, sense que, segons disposa l’article 24 de la LPA. 
 

SISÈ.- L’article 21.1 apartats j) i q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local i l’article 53.1.r) de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovada per  DL 2/2003, de 28 d’abril, respectivament atribueixen a l’Alcaldia 
la competència per a l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i per a la 
concessió de llicències . L’Alcaldessa, va fer delegació d’aquestes competències a favor 
del Regidor delegat de Territori i Medi Ambient, mitjançant Decret de l’Alcaldia de data  
16/1/2017, de conformitat amb allò que estableix l’apartat 3 de l’art.21 de la Llei de Bases 
del Règim Local . 

 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer.- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2017/ dades protegides.  

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.- Condicionar la present llicència al dipòsit d’una fiança per import de 600,00 € per 
garantir la reposició dels elements urbanístics afectats per l’obra (voreres, vorades, 
mobiliari, serveis i altres), a retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.  

Quart.- Constituir una fiança municipal dades protegides D’acord amb el Decret 89/2010 
pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), a retornar una vegada finalitzada l’obra i amb el certificat acreditatiu de la 
gestió realitzada.  

Cinquè.- Informar al titular de la llicència que haurà de comunicar el dia de l’inici de les 
obres. 

Sisè.- En defecte d’assenyalament específic, els terminis són d’un any per començar les 
obres i de tres per acabar-les. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la 
notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels 
terminis fixats si la persona titular de llicència urbanística ho sol·licita justificadament 
abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.  

Setè.- Advertir que transcorregut el termini per començar o finalitzar les obres, sense que 
hagin estat iniciades o finalitzades la present llicència es declararà caducada. 

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

Novè.- Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament: 
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dades protegides  dades protegides  dades 
protegides  

dades protegides  dades protegides  dades 
protegides  

dades protegides  dades protegides  dades 
protegides  

dades protegides  dades protegides  dades 
protegides  

 

Desè.- Notificar el present acord a la persona interessada.  

 
 
 

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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