
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 

 

ADNSQ-03a 1/14 

ACTA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Número: 2017000013 
Caràcter: Extraordinària 
Data:  30 de maig de 2017 
Constitució: 17:36 
Aixecament: 18:30 

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS 

Assistents 

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

Absents sense justificació 

Cap 

Absents amb justificació 

Maria Domingo Soler JUNTS-AM 

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. Llicència d'obra major Exp. OMA2016/000052, per a la construcció dades 
personals 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Dades personals  

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. 

 
 
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 personals 

 
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 
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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 
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 OMA2016/000052 dades personals.  

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 3.200,00 €  
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.  



 4/14 

Quart.- Constituir una fiança municipal de 3.386,65 €, 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: 

Número liquidació Concepte Import 

201732631 / 0 Concessió de Plaques i patents 12,56 € 

201732632 / 0 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 23.629,66 € 

201732633 / 0 Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques 10.042,60 € 

   

 

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

 
 

2. Llicència d'obra major, Exp. OMA2017/000013, dades personals 

ANTECEDENTS DE FET 
 
dades personals  

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) 
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- 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 personals  
 
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 
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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 OMA2017/000013 dades personals  

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 de 150,00 €, 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: 

Número liquidació Concepte Import 

201732590 / 0 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 301,91 € 

 

201732650 / 0  Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques   424,74 € 
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Desè.- Notificar el present acord a la persona interessada.  

 

 

3. Llicència d'obra major Exp. OMA2017/000015, dades personals 

ANTECEDENTS DE FET 
 
dades personals  

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. 

 
 
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 personals  
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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 
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 OMA2017/000015 dades personals.  

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 800,00 € 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.  
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Quart.- Constituir una fiança municipal de 561,41 €, 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: 

Número liquidació Concepte Import 

201732655 / 0 Concessió de Plaques i patents 12,56 € 

201732657 / 0 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 345,20 € 

201732658 / 0 Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques 516,26 € 

   

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

 
 

4. Llicència d'obra major Exp. OMA2017/000019, dades personals 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
dades personals  

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 
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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. 
 

 
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 personals  

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 
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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 OMA2017/000019 dades personals.  

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 de 734,91 €, 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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Número liquidació Concepte Import 

201732638 / 0 Concessió de Plaques i patents 12,56 

201732639 / 0 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 190,39 

201732640 / 0 Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques 516,26 

 

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

 
 

5. Adjudicació del contracte per l'execució de les obres d'arranjament i renovació 
del parc de Can Feliu 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 5 d’abril de 2017, va aprovar l’expedient de 
contractació, de tramitació urgent i procediment obert per a l’adjudicació del contracte 
administratiu d’obres d’arranjament i renovació del parc de Can Feliu de Sant Quirze del 
Vallès. 
 
La mesa de licitació, en sessió de data  16 de maig de 2017, va elevar proposta 
d’adjudicació a favor del licitador, Artifex Infraestructuras, SL, CIF: B65675365. 
 
Amb data 17 de maig de 2017, la Unitat de Contractació, facultada per a efectuar aquest 
tràmit, va trametre a Artifex Infraestructuras, SL, el preceptiu requeriment previ i, amb 
data 18 de maig de 2017, la societat va abonar 489,76 €, en concepte d’anuncis oficials i 
en data 23 de maig de 2017 va dipositar a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva 
per un import de 10.303,50 €. 
 
Prèviament, l’Administració, havia comprovat d’ofici que la societat es trobava al corrent 
de les obligacions tributàries amb la Hisenda Pública i amb la Tresoreria de la Seguretat 
Social. 
. 
FONAMENTS DE DRET 
 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció 
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local que la modifica. 

 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament General de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, en tot allò que no contradiguin el Text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, amb la redacció donada per les modificacions 
posteriors.  
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- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que modifica el 

TRLCSP. 
 

- Plecs de clàusules administratius particulars i plecs de prescripcions tècniques. 

 
 
DISPOSICIÓ 
 
S’adopta l’acord següent:  
 
Primer. Adjudicar el contracte d’obres d’arranjament i renovació del parc de Can Feliu de 
Sant Quirze del Vallès, que es regirà pel plec de clàusules administratives particulars i el 
projecte aprovat per l’Ajuntament, a la societat Artífex Infraestructuras, SL, amb CIF 
B65675365, en els termes de l’oferta amb què ha concorregut a la licitació i per un import 
total per un import de  249.344,70 €, dels quals 206.070,00 € corresponen al preu del 
contracte i 43.274,70 € a l’impost sobre el valor afegit. 
 
Segon. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini de 5 dies hàbils, procedeixi a 
atorgar la formalització del contracte en document públic administratiu autoritzat per la fe 
pública de la secretària municipal. 
 
Tercer.  Aprovar el document comptable de compromís de la despesa, Fase D,  per un 
import de 249.344,70 € i el d’autorització negatiu de la despesa, fase A/ , per un import de 
50.768,26 €, amb càrrec a la partida 6102 1720 6310003, del pressupost vigent per a 
l’exercici 2017.   
 
Quart. Notificar aquesta resolució als interessats. 
   

6. Aprovació de l'expedient de contractació i inici de la licitació per a l'adjudicació 
del contracte administratiu de serveis de manteniment d'ascensors, aparells 
elevadors i portes automàtiques dels edificis i equipaments municipals. 

 

ANTECEDENTS DE FET  
 
Instruït l’expedient per a l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment 
d’ascensors, aparells elevadors i portes automàtiques dels edificis i equipaments 
municipals.   
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès els informes d’Intervenció i Secretaria, el que es disposa al plec de condicions 
tècniques, al plec de clàusules administratives particular i al de generals aplicables als 
contractes d’obres i a altres contractes administratius i als privats de la Corporació, 
publicats al BOP núm. 172 de data 19 de juliol de 2002, en tot allò que no contradiguin 
l’actual legislació en matèria de contractes, amb el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic i la 
legislació posterior que el modifica, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que 
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desenvolupa parcialment la LCSP, el Reglament general de la LCAP, en tot allò que 
aquestes normes reglamentàries no contravinguin les previsions de rang legal vigents, 
amb la Llei reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament d’aquesta i 
amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic que modifica el TRLCSP i amb el Decret Llei 3/2016, de 31 
de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.  
 
DISPOSICIÓ 
 
S’adopta l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i procediment obert 
per a l’adjudicació del contracte administratiu de serveis de manteniment d’ascensors, 
aparells elevadors i portes automàtiques dels edificis i equipaments municipals, 
contractació que es regeix per les condicions definides al plec de clàusules 
administratives particulars i al de prescripcions tècniques, i que tindrà una durada de 2 
anys, s’admeten dues possibles pròrrogues d’un any cadascuna.  
 
Segon.  Aprovar l’inici de la licitació per a l’adjudicació de l’esmentat contracte, mitjançant 
publicació al perfil de contractant i al tauler electrònic d’anuncis municipal.  
 
Els licitadors disposaran d’un termini de 15 dies naturals, per a la presentació de les 
seves ofertes, comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci al 
Perfil del Contractant, en aplicació d’allò que disposa l’article 159.2 del TRLCSP. 
 
La proposta es lliurarà d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives que 
regeix aquesta contractació i que s’aprova en aquest acte.     
 
Tercer. Consignar i comprometre el crèdit necessari (fase A-Fut), amb càrrec a la partida 
corresponent en exercicis vinents, i aprovar els documents comptables que es detallen a 
continuació:  
 

Partida Exercici Document Import 

5016 9204 2130000 2018 Autorització futura de la despesa (fase A-Fut) 17.186,84€ 

5016 9204 2130000 2019 Autorització futura de la despesa (fase A-Fut) 17.186,84€ 

5016 9204 2130000 2020 Autorització futura de la despesa (fase A-Fut) 17.186,84€ 

5016 9204 2130000 2021 Autorització futura de la despesa (fase A-Fut) 17.186,84€ 

 
 
 

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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