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Acta de Sessió de Junta de Govern Local

Número: 2017000017 
Caràcter: Ordinària
Data: 18/07/2017
Constitució: 18:00 h
Aixecament: 18:25 h
Lloc: Sala alcaldia

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS

Hi assisteixen:

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

Excusen la seva absència:

Maria Domingo Soler  JUNTS  

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.

ASSUMPTES CONEGUTS

Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la seva 
abstenció o vot negatiu. Els assumptes sobrevinguts s’han inclòs a l’ordre del dia també per 
acord unànime dels membres presents.

1. Aprovació actes
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S’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió ordinària de 20 de juny de 
2017 i sessió ordinària de 4 de juliol de 2017.
 

2. Economia. 163/2017/SQTRE
 Acceptació de crèdit atorgat i aprovació i subscripció de conveni regulador amb la Diputació 
de Barcelona, dins del programa Caixa de Crèdit, expedient 2016/0012203

ANTECEDENTS

1.- Mitjançant sol·licitud presentada davant el Servei de Programació de la Diputació de 
Barcelona, de data 14 de desembre de 2016 amb registre de sortida 2016006218 i ratificada 
mitjançant comunicació del dia 3 d’abril de 2017 amb registre de sortida 2017001597, 
l’Ajuntament va demanar la constitució d’un crèdit, amb càrrec al programa Caixa de Crèdit 
de la Diputació de Barcelona, de 100.000 euros per finançar el projecte d’obres de la 
remodelació de la plaça nova del nucli urbà de les Fonts.

2.- Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant registre d’entrada número 2017006441 de  
17 de maig de 2017 ha comunicat l’aprovació de la concessió del crèdit sol·licitat en els 
següents termes:

Núm. Expedient: 2016/0012203
Referència: 132/2016

Actuació: Urbanització plaça Nova del nucli de les Fonts

Import: 100.000,00 Euros 

Anualitats: 10 anys

Interès: 0%

3.-Vist l’informe de la intervenció municipal..

FONAMENTS DE DRET

RD 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
articles 48 i següents

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, article 21, apartat primer, 
lletra f en quan a la competència.

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

DISPOSICIÓ

S’adopta l’acord seguent:
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Primer.- Aprovar i acceptar el crèdit concedit per la Diputació de Barcelona, per valor de 
100.000,00 euros, d’acord amb els condicions detallades en el punt segon de la part 
expositiva del present acord.

Segon.- Aprovar i subscriure el conveni regulador del programa Caixa de Crèdit de la 
Diputació de Barcelona, el qual es procedeix a transcriure literalment.

“I. ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la seva presidenta, la Sra. Mercè 
Conesa i Pagès, assistida per la secretària general, la Sra. Petra Mahillo García.  

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS , representat per l’Il·lma.  Sra.,    
Elisabet Oliveras i Jorba   , alcalde/essa, amb assistència de la Sra.,  Helena Muñoz i 
Amorós , secretari/ària de la Corporació.

II. FINALITAT

Concertar  un préstec concedit per la Diputació de Barcelona, i les condicions que el 
regiran. 

III. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de   27 d’abril de 2017  ,  
va prendre l'acord d'atorgar a  l’Ajuntament de de  Sant Quirze del Vallès  un crèdit amb 
càrrec a la Caixa de Crèdit, les característiques del qual es detallen al pacte primer.

L’Ajuntament de  Sant Quirze del Vallès  , en data         , va acceptar el préstec i les 
condicions reflectides en aquest conveni.  

Per tot això, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTES

1. Concessió -  La Diputació de Barcelona concedeix a l’Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès  , un crèdit amb càrrec a la Caixa de Crèdit per un import de  100.000,00   
euros, destinat al finançament de l'actuació   d’urbanització de la plaça Nova del 
nucli de les Fonts    , amb un tipus d’interès del 0 %, que s'haurà de tornar en   10      
anualitats, amb la referència      ,  segons les condicions que s'expressen en aquest 
conveni.

2. Acceptació -  L'Ajuntament accepta el crèdit esmentat i hi dóna conformitat plena, 
com també a les condicions que el regulen, en particular al Reglament de la Caixa 
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de Crèdit i la  normativa legal aplicable.

3. Lliurament - L'import final del crèdit que l'Ajuntament pot disposar no superarà 
l'import concedit ni el cost de l'actuació. El conjunt del finançament, inclòs el 
préstec, no podrà sobrepassar el cost d'execució de l'actuació.

4. Devolució - L’import de les anualitats de devolució del crèdit resultarà d’aplicar 
l’interès fixat sobre la quantitat realment disposada. Si s'aplica interès, la Diputació 
podrà revisar-lo segons el que estableix l'article 3è del Reglament de la Caixa de 
Crèdit. Les anualitats venceran el 30 de juny de cada any , i el seu pagament es 
realitzarà entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de cada any, mitjançant l'ingrés del 
seu import a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament té l'obligació 
d'efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació de la Diputació.

5. Consignació pressupostària -  L'Ajuntament es compromet a consignar en l'estat de 
despeses dels seus pressupostos dels exercicis en què s'hagi de reintegrar el crèdit 
les partides corresponents que permetin  pagar a la Diputació l'import de les 
anualitats fixades. 

6. Garanties - L’Ajuntament, en garantia de la devolució del capital prestat i dels 
interessos vençuts, afectarà recursos suficients, d’entre qualsevol dels ingressos 
que legalment té establerts, durant el període de durada del préstec. La Diputació 
de Barcelona quedarà facultada per requerir dels organismes pagadors o 
recaptadors la totalitat de les quantitats vençudes i no satisfetes. La Diputació podrà 
rescabalar-se dels deutes en primer lloc a través de la seva compensació per les 
subvencions o altres lliuraments dels quals sigui beneficiari l’Ajuntament.

7. Compensació de deutes - Si en el moment de l'abonament parcial o total del crèdit 
concedit, l'Ajuntament tingués deutes vençuts amb la Diputació per qualsevol 
concepte, s'accepta sense que calgui cap més tràmit, que s'efectuï la corresponent 
compensació de deutes.

8. Facultats de la Diputació - La Diputació de Barcelona podrà en qualsevol moment 
comprovar el compliment de les obligacions i els compromisos contrets per l'ens 
prestatari, com també l'aplicació efectiva del crèdit al finançament de l'actuació per 
a la qual ha estat concedit. Així mateix, la Diputació es reserva la facultat 
d'interpretar les clàusules d'aquest conveni, com també la de resoldre els dubtes 
que sorgeixin del seu compliment.

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en el lloc i 
la data “

Tercer.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

3. Economia. 165/2017/SQTRE
 Acceptació de crèdit atorgat i aprovació i subscripció de conveni regulador amb la Diputació 
de Barcelona (accessibilitat de la vorera Av. Can Pallars

 1.- Mitjançant sol·licitud presentada davant el Servei de Programació de la Diputació de 
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Barcelona, de data 14 de desembre de 2016 amb registre de sortida 2016006218 i ratificada 
mitjançant comunicació del dia 3 d’abril de 2017 amb registre de sortida 2017001597, 
l’Ajuntament va demanar la constitució d’un crèdit, amb càrrec al programa Caixa de Crèdit 
de la Diputació de Barcelona, de 25.375,55 euros per finançar el projecte d’accessibilitat de 
la vorera Av. Can Pallars.

2.- Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant registre d’entrada número 2017006439 de 
17 de maig de 2017 ha comunicat l’aprovació de la concessió del crèdit sol·licitat en els 
següents termes:

Núm. Expedient: 2016/0012202

Referència: 131/2016

Actuació: Accessibilitat de la vorera Av. Can Pallars

Import: 25.375,55 Euros

Anualitats: 10 anys

Interès: 0%

3.-Vist l’informe de la intervenció municipal.  

RD 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals,
articles 48 i següents 2/4

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, article 21, apartat primer, 
lletra f en quan a la competència.

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

DISPOSICIÓ

S’adopta l’acord seguent:

Primer.- Aprovar i acceptar el crèdit concedit per la Diputació de Barcelona, per valor de 
25.375,55 euros, d’acord amb els condicions detallades en el punt segon de la part
expositiva del present acord.

Segon.- Aprovar i subscriure el conveni regulador del programa Caixa de Crèdit de la
Diputació de Barcelona, el qual es procedeix a transcriure literalment.

“I. ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la seva presidenta, la Sra. Mercè Conesa i Pagès, assistida per la secretària 
general, la Sra. Petra Mahillo García. AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS , representat per l’Il·lma. Sra., Elisabet 
Oliveras i Jorba , alcalde/essa, amb assistència de la Sra., Helena Muñoz i Amorós , secretari/ària de la Corporació.

II. FINALITAT
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Concertar un préstec concedit per la Diputació de Barcelona, i les condicions que el regiran.

III. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 27 d’abril de 2017 ,va prendre l'acord d'atorgar a l’Ajuntament 
de de Sant Quirze del Vallès un crèdit amb càrrec a la Caixa de Crèdit, les característiques del qual es detallen al pacte primer.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès , en data , va acceptar el préstec i les condicions reflectides en aquest conveni.
Per tot això, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTES
1.  Concessió - La Diputació de Barcelona concedeix a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès , un crèdit amb càrrec a 
la Caixa de Crèdit per un import de 25.375,55 euros, destinat al finançament de l'actuació d’accessibilitat de la vorera Av. Can 
Pallars , amb un tipus d’interès del 0 %, que s'haurà de tornar en 10 anualitats, amb la referència, segons les condicions que 
s'expressen en aquest conveni.

2 Acceptació - L'Ajuntament accepta el crèdit esmentat i hi dóna conformitat plena, com també a les condicions que el 
regulen, en particular al Reglament de la Caixa de Crèdit i la normativa legal aplicable.

2.  Lliurament - L'import final del crèdit que l'Ajuntament pot disposar no superarà l'import concedit ni el cost de 
l'actuació. El conjunt del finançament, inclòs el préstec, no podrà sobrepassar el cost d'execució de l'actuació.

3.  Devolució - L’import de les anualitats de devolució del crèdit resultarà d’aplicar l’interès fixat sobre la quantitat 
realment disposada. Si s'aplica interès, la Diputació podrà revisar-lo segons el que estableix l'article 3è del Reglament de la 
Caixa de Crèdit. Les anualitats venceran el 30 de juny de cada any , i el seu pagament es realitzarà entre l’1 de juliol i el 30 de 
setembre de cada any, mitjançant l'ingrés del seu import a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona.
L'Ajuntament té l'obligació d'efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació de la Diputació.

4. Consignació pressupostària - L'Ajuntament es compromet a consignar en l'estat de despeses dels seus pressupostos 
dels exercicis en què s'hagi de reintegrar el crèdit les partides corresponents que permetin pagar a la Diputació l'import de les 
anualitats fixades.

5. Garanties - L’Ajuntament, en garantia de la devolució del capital prestat i dels interessos vençuts, afectarà recursos 
suficients, d’entre qualsevol dels ingressos que legalment té establerts, durant el període de durada del préstec. La Diputació 
de Barcelona quedarà facultada per requerir dels organismes pagadors o recaptadors la totalitat de les quantitats vençudes i no 
satisfetes. La Diputació podrà rescabalar-se dels deutes en primer lloc a través de la seva compensació per les subvencions o 
altres lliuraments dels quals sigui beneficiari l’Ajuntament.

7. Compensació de deutes - Si en el moment de l'abonament parcial o total del crèdit concedit, l'Ajuntament tingués 
deutes vençuts amb la Diputació per qualsevol concepte, s'accepta sense que calgui cap més tràmit, que s'efectuï la 
corresponent compensació de deutes. 

8. Facultats de la Diputació - La Diputació de Barcelona podrà en qualsevol moment comprovar el compliment de les 
obligacions i els compromisos contrets per l'ens prestatari, com també l'aplicació efectiva del crèdit al finançament de l'actuació 
per a la qual ha estat concedit. Així mateix, la Diputació es reserva la facultat d'interpretar les clàusules d'aquest conveni, com 
també la de resoldre els dubtes que sorgeixin del seu compliment. 

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en el lloc i la data “

Tercer.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

4. Economia. 166/2017/SQTRE
 Acceptació de crèdit atorgat i aprovació i subscripció de conveni regulador amb la Diputació 
de Barcelona (reparació dipòsit d'aigua del c. Pompeu Fabra)

ANTECEDENTS
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1.- Mitjançant sol·licitud presentada davant el Servei de Programació de la Diputació de 
Barcelona, de data 14 de desembre de 2016 amb registre de sortida 2016006218 i ratificada 
mitjançant comunicació del dia 3 d’abril de 2017 amb registre de sortida 2017001597, 
l’Ajuntament va demanar la constitució d’un crèdit, amb càrrec al programa Caixa de Crèdit 
de la Diputació de Barcelona, de 35.000 euros per finançar el projecte d’obres de reparació 
dipòsit d’aigua del C. Pompeu Fabra.

2.- Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant registre d’entrada número 2017006441de 
17 de maig de 2017 ha comunicat l’aprovació de la concessió del crèdit sol·licitat en els 
següents termes:

Núm. Expedient: 2016/0012200

Referència: 130/2016

Actuació: Reparació dipòsit d’aigua del C. Pompeu Fabra

Import: 35.000,00 Euros

Anualitats: 10 anys

Interès: 0%

3.-Vist l’informe de la intervenció municipal.

FONAMENTS DE DRET

RD 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals,
articles 48 i següents 2/4

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, article 21, apartat primer, 
lletra f en quan a la competència.

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

DISPOSICIÓ

S’adopta l’acord seguent:

Primer.- Aprovar i acceptar el crèdit concedit per la Diputació de Barcelona, per valor de 
35.000,00 euros, d’acord amb els condicions detallades en el punt segon de la part 
expositiva del present acord.

Segon.- Aprovar i subscriure el conveni regulador del programa Caixa de Crèdit de la
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Diputació de Barcelona, el qual es procedeix a transcriure literalment.

“I. ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la seva presidenta, la Sra. Mercè Conesa i Pagès, assistida per la secretària 
general, la Sra. Petra Mahillo García. AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS , representat per l’Il·lma. Sra., Elisabet 
Oliveras i Jorba , alcalde/essa, amb assistència de la Sra., Helena Muñoz i Amorós , secretari/ària de la Corporació.

II. FINALITAT

Concertar un préstec concedit per la Diputació de Barcelona, i les condicions que el regiran.

III. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 27 d’abril de 2017 ,va prendre l'acord d'atorgar a l’Ajuntament 
de de Sant Quirze del Vallès un crèdit amb càrrec a la Caixa de Crèdit, les característiques del qual es detallen al pacte primer.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès , en data , va acceptar el préstec i les condicions reflectides en aquest conveni.
Per tot això, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTES
1.  Concessió - La Diputació de Barcelona concedeix a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès , un crèdit amb càrrec a 
la Caixa de Crèdit per un import de 35.000,00 euros, destinat al finançament de l'actuació reparació dipòsit d’aigua del C. 
Pompeu Fabra, amb un tipus d’interès del 0 %, que s'haurà de tornar en 10 anualitats, amb la referència, segons les condicions 
que s'expressen en aquest conveni.

2 Acceptació - L'Ajuntament accepta el crèdit esmentat i hi dóna conformitat plena, com també a les condicions que el 
regulen, en particular al Reglament de la Caixa de Crèdit i la normativa legal aplicable.

2.  Lliurament - L'import final del crèdit que l'Ajuntament pot disposar no superarà l'import concedit ni el cost de 
l'actuació. El conjunt del finançament, inclòs el préstec, no podrà sobrepassar el cost d'execució de l'actuació.

3.  Devolució - L’import de les anualitats de devolució del crèdit resultarà d’aplicar l’interès fixat sobre la quantitat 
realment disposada. Si s'aplica interès, la Diputació podrà revisar-lo segons el que estableix l'article 3è del Reglament de la 
Caixa de Crèdit. Les anualitats venceran el 30 de juny de cada any , i el seu pagament es realitzarà entre l’1 de juliol i el 30 de 
setembre de cada any, mitjançant l'ingrés del seu import a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona.
L'Ajuntament té l'obligació d'efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació de la Diputació.

4. Consignació pressupostària - L'Ajuntament es compromet a consignar en l'estat de despeses dels seus pressupostos 
dels exercicis en què s'hagi de reintegrar el crèdit les partides corresponents que permetin pagar a la Diputació l'import de les 
anualitats fixades.

5. Garanties - L’Ajuntament, en garantia de la devolució del capital prestat i dels interessos vençuts, afectarà recursos 
suficients, d’entre qualsevol dels ingressos que legalment té establerts, durant el període de durada del préstec. La Diputació 
de Barcelona quedarà facultada per requerir dels organismes pagadors o recaptadors la totalitat de les quantitats vençudes i no 
satisfetes. La Diputació podrà rescabalar-se dels deutes en primer lloc a través de la seva compensació per les subvencions o 
altres lliuraments dels quals sigui beneficiari l’Ajuntament.

7. Compensació de deutes - Si en el moment de l'abonament parcial o total del crèdit concedit, l'Ajuntament tingués 
deutes vençuts amb la Diputació per qualsevol concepte, s'accepta sense que calgui cap més tràmit, que s'efectuï la 
corresponent compensació de deutes. 

8. Facultats de la Diputació - La Diputació de Barcelona podrà en qualsevol moment comprovar el compliment de les 
obligacions i els compromisos contrets per l'ens prestatari, com també l'aplicació efectiva del crèdit al finançament de l'actuació 
per a la qual ha estat concedit. Així mateix, la Diputació es reserva la facultat d'interpretar les clàusules d'aquest conveni, com 
també la de resoldre els dubtes que sorgeixin del seu compliment. 

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en el lloc i la data “

Tercer.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.
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5. Territori i Medi Ambient. 31/2017/SQMAMB
Subvenció-conveni de col·laboració per a la realització d’activitats en l’àmbit de la protecció 
ambiental del municipi 

ANTECEDENTS

1. Amb data 27 d’abril de 2017 N/E 2017005545 l’associació Sant Quirze del Vallès Natura 
ha presentat un projecte per a la realització d’activitats de sensibilització ambiental 
previstes per aquest any 2017.

2. D’acord amb l’informe del tècnic municipal de Medi ambient de data 2 de juny de 2017, 
l’entitat ha presentat els documents justificatius de  l’ajut corresponent a l’exercici 2016.

3. D’acord amb l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient de data 8 de juny de 2017, el 
projecte presentat es considera d’interès públic atès el seu contingut d’actuacions per 
fomentar el coneixement i valoració del medi natural local i és convenient per al objectius 
de millora i protecció ambiental que han de regir l’actuació de  l’ajuntament.

FONAMENTS DE DRET

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la nova 
redacció de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local.

- Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels 
Ens locals.

- Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.

DISPOSICIÓ

S’adopta l’acord seguent:

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i 
l’Associació Sant Quirze del Vallès Natura per a la realització d’activitats en l’àmbit de la 
protecció ambiental durant l’any 2017, següent:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE  SANT QUIRZE DEL 
VALLÈS I L’ASSOCIACIÓ SANT QUIRZE DEL VALLÈS NATURA PER A LA 
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE LA PROTECCIÓ AMBIENTAL

A Sant Quirze del Vallès, el 18 de juliol de 2017

ES REUNEIXEN:
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D’una part, la Senyora ELISABET OLIVERAS JORBA, Alcaldessa de l’AJUNTAMENT DE SANT 
QUIRZE DEL VALLÈS (en endavant “l’Ajuntament”), en nom i representació de l’ens local 
esmentat, amb domicili a la Plaça de la Vila, 08192 de Sant Quirze del Vallès i NIF 
P0823800H

De l’altra, el senyor JOSEP ANTON LÓPEZ CASTAÑO president de l’associació SANT QUIRZE DEL 
VALLÈS NATURA (en endavant “L’Associació”), en nom i representació de l’entitat esmentada, 
inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques amb el número 
29.655, amb domicili a Sant Quirze del Vallès, c/Barcelona, 40 i NIF G-63646921.

Les parts, en la qualitat en que intervenen, es reconeixen mútua capacitat legal per 
formalitzar el present conveni i

MANIFESTEN:

I. El municipi de Sant Quirze del Vallès té un patrimoni ambiental molt ric, el màxim 
exponent del qual és el medi natural, que ocupa la meitat de la superfície del terme, 
vertebrada per la serra de Galliners i el torrent de la Betzuca, connectors biològics 
entre els espais d’interès natural de Sant Llorenç del Munt i Collserola, i que és 
d’interès comú de l’Ajuntament i l’Associació preservar i millorar.

II. El conveni de col·laboració entre l’Associació i l’Ajuntament inclou activitats de 
seguiment de la qualitat ambiental del medi natural, amb indicadors com la biodiversitat 
en boscos i rieres, sensibilització per compatibilitzar les activitats humanes amb la 
protecció del medi natural, així com accions d’educació ambiental que recolzin els 
aspectes esmentats. Tot això sens perjudici de la funció de control que com a part 
interessada li correspon a l’Associació en qualsevol actuació amb afectació ambiental 
que es faci en el municipi. 

III. Durant els darrers anys, l’activitat de l’Associació s’ha centrat en les activitats 
d’educació ambiental, el qual està afavorint el coneixement del medi local per part de la 
ciutadania de Sant Quirze del Vallès i és una garantia per a la seva protecció.

Per això les parts acorden formalitzar el present Conveni que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Aquest conveni té per objecte la realització d’activitats de sensibilització per a la 
protecció ambiental de Sant Quirze del Vallès mitjançant la col·laboració entre l’Ajuntament i 
Sant Quirze del Vallès Natura, entitat que també té com a objecte la protecció i millora del 
medi del municipi.

SEGONA.- Les subvencions contingudes en aquest conveni estan previstes i dotades al 
Pressupost general de l’Ajuntament de 2017 i es regulen específicament pel present acord i 
en tot el que no hi estigui previst, per les bases generals reguladores de la concessió de 
subvencions aprovades pel Ple municipal del dia 26 de maig de 1999 (anunci del BOP 
número 148 de 22 de juny de 1999), per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
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subvencions i pel seu reglament, el Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol.

TERCERA.- L’Ajuntament atorga una subvenció inicial per valor de 4.500,00 € a l’Associació 
perquè aquesta pugui fer front a les accions de seguiment, protecció, educació i 
sensibilització ambiental que, amb aquesta quantitat, pugui finançar. Posteriorment, en 
funció dels recursos pressupostaris disponibles i sempre que no se superi la quantia de les 
despeses, l’Ajuntament podrà atorgar més subvencions dins de la mateixa anualitat amb 
l’objectiu que l’associació pugui realitzar més accions ambientals.

QUARTA.- La subvenció aquí prevista s’acull al supòsit de concessió directa amb caràcter 
excepcional, atès que la protecció ambiental es considera d’interès públic i social i que 
l’associació Sant Quirze del Vallès Natura és l’única registrada al municipi amb aquest 
objecte i amb capacitat i coneixements suficients per dur a terme les actuacions ambientals. 
No es precisa constituir garantia.

CINQUENA.- L’Ajuntament farà efectiva a l’Associació la dotació econòmica prevista a la 
clàusula tercera dins dels 30 dies següents a la signatura del present conveni mitjançant 
transferència o taló bancari. El pagament serà en forma de bestreta del total de la 
subvenció, i per tant haurà de ser justificada en els termes establerts a la clàusula novena. 

SISENA.- Les accions a desenvolupar consisteixen en la realització d’actuacions d’educació 
i/o sensibilització ambiental específiques per als diferents col·lectius del municipi o a la 
població en general, el seguiment de la fauna, la flora i la qualitat dels ecosistemes del 
municipi i l’avaluació o aplicació de mesures de protecció del medi, i es concreten a l’Annex. 
En tot cas, l’Associació ha de tenir un registre documental de totes les actuacions 
subvencionades amb càrrec al present conveni.

SETENA.- L’Ajuntament col·laborarà amb els mitjans quan sigui possible en l’execució de les 
accions en que sigui necessari.

VUITENA.- L’Associació ha de complir amb els següents requisits durant la gestió de la 
subvenció:
- La contractació d’empreses externes per al subministrament de béns o serveis per al 
desenvolupament de les activitats objecte d’aquest conveni s’haurà de fer amb eficiència 
econòmica, és a dir, amb preus de mercat dins de la mitjana i productes amb la suficient 
qualitat i garantia i prioritzant els que siguin ecològics o amb menor afectació ambiental.
- Per a les activitats amb públic, caldrà mantenir contractada una assegurança de 
responsabilitat civil.
- Es comunicarà prèviament a l’Ajuntament la publicitat i difusió de les activitats i s’hi 
haurà d’incloure informació sobre la col·laboració d’aquest.
- Mantenir actualitzada al registre municipal d’entitats la informació sobre la seva 
composició en compliment dels seus estatuts.

NOVENA.- L’Associació haurà de justificar el destí de la subvenció dins del primer trimestre 
de l’any 2018 mitjançant la presentació al registre de l’Ajuntament del recull documental 
esmentat, que com a mínim inclourà les factures, rebuts i despeses de personal associades 
a cadascuna de les activitats amb despesa econòmica, que hauran d’haver estat realitzades 
i pagades dins del període de vigència del conveni, així com els certificats o declaracions 
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responsables d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La 
documentació justificativa serà verificada pels serveis tècnics municipals de Medi Ambient, 
els quals emetran informe sobre l’adequació de les activitats realitzades a l’objecte d’aquest 
conveni i posteriorment es trametrà a la intervenció municipal per a la seva fiscalització.

DESENA.- En cas d’incompliment de l’objecte d’aquest conveni, i, en tot cas, en algun dels 
supòsits regulats a l’article 37 de la Llei 38/2013, de 17 de novembre, General de 
subvencions, l’Associació tindrà l’obligació de reintegrar els fons percebuts.

ONZENA.- L’Associació està obligada a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que 
respecte de la gestió dels fons pugui efectuar l’Ajuntament, així com a qualsevol altra 
mesura de control financer que puguin realitzar els òrgans competents, aportant tota la 
informació que se li requereixi.

DOTZENA.- La vigència d’aquest conveni serà des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 
2017.

TRETZENA.- De mutu acord, les parts podran modificar el conveni abans de la seva 
finalització.

I perquè consti i en prova de la seva conformitat entre les parts, se signa aquest document 
per triplicat i a un sol efecte, al lloc i data assenyalats a l’encapçalament.

Per l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès

Per l’Associació Sant Quirze
del Vallès Natura

ELISABET OLIVERAS JORBA
ALCALDESSA

JOSEP ANTON LÓPEZ CASTAÑO
PRESIDENT

ANNEX.- Activitats del conveni 2017

1. Activitats de jornades populars:

a. Jornada popular de neteja de la serra de Galliners.

b. Accions de recollida de residus “Let’s Clean up Europe”.

2. Sortides de sensibilització ambiental:

a. Conèixer els ocells.

b. Conèixer el bosc.

c. Conèixer la geologia.

d. Conèixer els ratpenats.
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3. Xerrades i tallers:

a. Taller d’observació d’organismes de torrents i rieres amb microscopis.

b. Actuacions per combatre la processionària del pi.

c. Actuacions de control del mosquit tigre.

4. Projecte per a la millora de la biodiversitat mitjançant caixes niu per a fauna 
beneficiosa:

a. Estudi de les espècies a afavorir.

b. Recerca dels llocs adients.

c. Construcció i instal·lació de les caixes niu.

d. Seguiment i manteniment.

Informació i formació a les persones interessades.”

Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació de la despesa 
(ADO) que se’n derivi d’aquest conveni, per import de 4.500,00€, amb càrrec a la partida 
1300/1720/4800000 del pressupost vigent.

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.

6. Territori i Medi Ambient. 32/2017/SQMAMB
Aprovació inicial del projecte executiu de les obres de prolongació del camí verd, des del 
carrer de l’Oreneta fins al Parc del Colomer. 

ANTECEDENTS

1. Atesa la convocatòria de pressupostos participatius de 2016, en la qual es va acordar 
executar la prolongació del camí verd de bicicletes des del carrer de l’Oreneta fins al 
passeig del Colomer.

2. El Servei de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Medi Ambient, seguint l’encàrrec fet per 
la ciutadania, va estudiar el traçat d’aquesta via ciclable a executar, concretant la 
prolongació del camí verd de bicicletes des del carrer de l’Oreneta fins al passeig del 
Colomer.

3. D’acord amb la resolució de regidoria  núm. 2017654 de 10 de març de 2017, s’encarrega 
l’assistència tècnica per la redacció del projecte executiu, la direcció d’obra i coordinació 
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de seguretat i salut de l’execució del projecte a l’Estudi d’Enginyeria Vall SLP

4. Amb data 13 de juny de 2016, núm. registre d’entrada 2017007627, l’Estudi d’enginyeria 
Vall SLP presenta el projecte executiu de les obres de prolongació del camí verd, des del 
carrer de l’Oreneta fins al parc del Colomer.

5. D’acord amb l’infome del tècnic municipal de Medi Ambient de data 14 de juny de 2014, 
es considera conforme als requisits ambientals del municipi, amb el resum de les 
següents característiques:

- Recorregut de 2 quilòmetres des del carrer de l’Oreneta en direcció nord fins al 
passeig del Colomer.

- L’amplada normal del traçat és de 2,5 metres excepte al passeig del Colomer, on serà 
de 2 metres. La pavimentació variarà en funció del tram, però bàsicament comptarà 
amb trams amb superfície de sauló compactat (parc del Colomer i bosquet de la 
Merla) així com pavimentada al camí de ca n’Arús i el carrer de Menorca.

- Es construeix un pont de cubs de formigó prefabricat per creuar el torrent entre el 
carrer de les Illes Medes i el bosquet de la Merla.

- Es prohibeix el pas de vehicles a motor pel pas sota els FGC del carrer del Pont, de 
forma que només serà transitable per vianants i bicicletes.

- Tot l’itinerari compta amb la preceptiva senyalització horitzontal i vertical de trànsit així 
com senyals informatius i d’orientació per garantir l’ús segur de l’itinerari.

6. D’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal de data 19 de juny de 2017,  el projecte 
incorpora la documentació prevista en la normativa d’aplicació, es considera suficient i 
s’informa favorablement per a la seva aprovació inicial.

7. D’acord amb l’informe tècnic de la cap de Servei  de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat 
i Serveis de data 6 de juliol de 2017 favorable amb les següents condicions:

- El projecte no contempla les afectacions a possibles serveis existents. En l’apartat 4 
“Serveis existents” del projecte diu que en el moment d’iniciar les obres, serà 
l’empresa constructora adjudicatària qui haurà de sol·licitat els plànols de serveis.

En el tram del passeig del Colomer segons la projecció del carril bici en aquest àmbit 
passa paral·lel a la vorera, i s’inicia just desprès del bordó de la zona de gespa, en 
aquesta zona existiran afectacions de servei del rec existent, atès que tota la 
instal·lació de rec passa a uns 50 cm del bordó cap a la zona de gespa, aspersors i 
electrovàlvules, tota aquesta instal·lació s’haurà de preveure desplaçar-la.

- El pas del carril bici pel carrer Menorca interfereix amb les obres de millora de la 
senyalització dels polígons del municipi de Can Canals, Can Casablanques, Can 
Llobet i Can Torras, obra adjudicada a l’abril de 2017 i iniciada el mes de juny.

Dins d’aquestes obres de millora de la senyalització, el carrer Menorca estava 
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projectat per una línia d’aparcament al llarg de tot el carrer i el projecte del camí verd 
fa passar el carril per aquesta línia d’aparcaments. Per tant, es va acordar eliminar la 
línia discontínua i pintar una línia contínua de 10 cm com a límit exterior del carril bici, 
quedant la resta de senyalització del carril a càrrec del projecte executiu del Camí 
Verd.

- El projecte no contempla, en cap dels annexos, un estudi de les afectacions al trànsit 
derivades de la prohibició de pas de vehicles a motor pel pas sota els FGC del carrer 
del  Pont.

8. D’acord amb l’informe jurídic de la cap d’Àrea de Territori i Medi Ambient de data 7 de 
juliol de 2017

FONAMENTS DE DRET

Atès que el preceptiu informe de l’arquitecte municipal acredita que el projecte esmentat 
compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques que hi són 
aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits que els articles 24 a 33 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant 
el decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant “ROAS”).

Atès que el projecte d’obres de referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu 
l’article 5 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (en endavant, “RD 
1627/1997”), la qual cosa fan avinent, de forma expressa, els serveis tècnics, per imperatiu 
de l’article 17.2 del RD 1627/1997.

Atès que les obres definides en el projecte executiu consisteixen en l’obra ordinària 
d’implementació d’un camí verd des del carrer de l’Oreneta fins al Parc del Colomer i el 
projecte s’ha elaborat amb el contingut establert als articles 24 i següents del ROAS.

Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’article 
37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període 
mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el present cas el 
procediment abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de conservació i 
manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 i 37.6 del ROAS.

D’acord amb l’establert en l’article 23.4 de la 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, 
articles 43.3 a 43.5 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i article 53 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.

Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 53.1.p) del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
la competència per a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis és de l’Alcaldia, si bé per 
decret n. 2015001908 de data 29 de juny de 2015 l’alcaldessa va fer delegació d’aquestes 
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competències a favor de la Junta de Govern Local, de conformitat amb allò que estableix 
l’apartat 3 de l’art. 21 de la Llei de Bases del Règim Local.

DISPOSICIÓ

S’adopta el seguent acord:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte executiu de les obres de prolongació del camí verd, 
des del carrer de l’Oreneta fins al parc del Colomer, redactat per l’Estudi d’Enginyeria Vall 
SLP, amb un pressupost total per contracte de 119.929,95 € (IVA inclòs), amb les 
prescripcions que s’exposen seguidament, que hauran de ser incorporades pels redactors 
abans de l’aprovació definitiva del projecte:

- Caldrà que el projecte inclogui les afectacions a possibles serveis existents. En el 
tram del passeig del Colomer segons la projecció del carril bici en aquest àmbit passa 
paral·lel a la vorera, i s’inicia just desprès del bordó de la zona de gespa, en aquesta 
zona existiran afectacions de servei del rec existent, atès que tota la instal·lació de rec 
passa a uns 50 cm del bordó cap a la zona de gespa, aspersors i electrovàlvules, tota 
aquesta instal·lació s’haurà de preveure desplaçar-la.

- El pas del carril bici pel carrer Menorca interfereix amb les obres de millora de la 
senyalització dels polígons del municipi de Can Canals, Can Casablanques, Can 
Llobet i Can Torras, obra adjudicada a l’abril de 2017 i iniciada el mes de juny.

Dins d’aquestes obres de millora de la senyalització, el carrer Menorca estava 
projectat per una línia d’aparcament al llarg de tot el carrer i el projecte del camí verd 
fa passar el carril per aquesta línia d’aparcaments. Per tant, el projecte  haurà de 
contemplar l’existència d’una línia contínua de 10 cm com a límit exterior del carril bici, 
així com la resta de senyalització del carril bici a càrrec del projecte executiu del Camí 
Verd.

- El projecte haurà de contemplar un estudi de les afectacions al trànsit derivades de la 
prohibició de pas de vehicles a motor pel pas sota els FGC del carrer del Pont.

Segon.- Exposar l’acord i el projecte mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província 
(BOP), al tauler d’anuncis municipal i al web municipal per un termini de 30 dies per tal  
que els interessats puguin presentar les al·legacions que considerin adients.

Tercer.- Sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua i a Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya.

7. Territori i Medi Ambient. 121/2017/SQTER
 Llicència d'obra major, Exp. OMA2017/000020, per a la Construcció de piscina al dades 
protegides
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ANTECEDENTS

1. En data 10 de maig de 2017, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2017006192) per a la Construcció de piscina, 
emplaçat al dades protegides, d’aquest municipi. 

2. En data 5 de juny de 2017, es va requerir l’esmena de deficiències que presentava la 
sol·licitud segons informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 5 de juny de 2017.

3. En data 6 de juny de 2017, amb núm. de registre d’entrada 2017007387, l’interessat 
aporta la documentació requerida.

4. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 28/06/2017 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: 

1. “dades protegides 

Considerant l’informe jurídic de data 05/07/2017. 

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.

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 
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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

L’Arquitecte municipal en data 28/6/2017 ha lliurat informe favorable amb condicions.

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 
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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 seguent:

Primer.- Atorgar la llicència d’obres majors 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 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. 

Quart.- Constituir una fiança municipal de 985,60 €, 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

201733827 / 0 Concessió de Plaques i patents 12,56 €

201733828 / 0 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 451,31 €

201733829 / 0 Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques 516,26 €

https://seu.santquirzevalles.cat/LlistaTramits/_YoH-PxCTySs9KFFC8_9AVVczXv_Xs4CArc3p3IJ-xBM
mailto:protecciodedades@santquirzevalles.cat
https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv


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  

Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV):  11342512702424137014. 
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv 20/64

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

8. Territori i Medi Ambient. 166/2017/SQTER
Acceptació subvencions Diputació de Barcelona – Catàleg de Serveis 2017 

ANTECEDENTS

1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 22 de desembre de 
2016, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2017, el seu règim i la convocatòria per a la 
concessió de recursos.

2. Des de l’Àrea de Territori i Medi Ambient es sol·liciten, entre d’altres, els següents 
recursos:

Recursos econòmics:

- Adquisició de sonòmetres (Núm. registre PMT 1740005620)

- Animals de companyia (gossos i gats) (Núm. registre PMT 1740009123)

- Activitats de sensibilització i educació ambiental (Núm. registre PMT 1740011071)

Recursos tècnics:

- Avaluació del soroll. Actuació: Estudi acústic al c. Estrella de Sant Quirze del Vallès 
(Núm. registre PMT 1740017797)

- Estudis de la qualitat de l’aire. Actuació: Estudis qualitat de l’aire amb unitat mòbil 
(Núm. registre PMT 1740009135)

- Gestió de la informació geogràfica local. Actuació: Connexió al Sistema d’Informació 
Territorial Municipal (SITMUN) (Núm. registre PMT 1740019760)

3. La Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona de 27 d’abril de 2017, va 
resoldre la concessió d’ajuts econòmics, d’acord amb les sol·licituds presentades.

4. Amb data 4 de maig de 2017, núm. registre d’entrada 2017005907, la Gerència de 
Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona ens comunica que s’ha aprovat 
el recurs tècnic “Estudi acústic al carrer Estrella”, núm. registre inicial PMT 1740017797.

5. Amb data 23 de maig de 2017, núm. registre d’entrada 2017006781, la Gerència de 
Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, ens comunica que s’ha aprovat 
el recurs tècnic “Estudis qualitat de l’aire amb unitat mòbil”, núm. registre inicial PMT 
1740009135.

6. Amb data 14 de juny de 2017, núm. registre d’entrada 2017007706, la Gerència de 
Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de la 
Diputació de Barcelona  ens comunica que s’ha concedit el recurs tècnic “Gestió de la 
informació geogràfica local”, núm. registre inicial PMT 1740019760.
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FONAMENTS DE DRET

D’acord amb allò establert a l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, article 43 apartats 3, 4 i 5 del Reglament d’Organització i 
funcionament i règim de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986 de 28 de novembre, 
article 56 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i decret 
d’Alcaldia 2015001906, de 29 de juny de 2015.

DISPOSICIÓ

S’adopta l’acord seguent:

Primer.- Acceptar les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Catàleg de Serveis de l’any 2017 del Pla Xarxa de governs locals 2016-2019, següents:

Codi XGL NR PMT Actuació Tipus Recurs Import
17/Y/239094 1740005620 Adquisició de calibrador 

acústic
Econòmic 844,58€

17/Y/236443 1740009123 Tractaments veterinaris dels 
gats rodamón de Sant 
Quirze del Vallès

Econòmic 1.000,00€

17/Y/239808 1740011071 Sensibilització per al foment 
de la bicicleta com a mitjà de 
transport alternatiu al cotxe

Econòmic 1.000,00€

17/Y/239177 1740017797 Estudi acústic al carrer 
Estrella

Tècnic --

17/Y/241287 1740009135 Estudis qualitat de l’aire amb 
unitat mòbil

Tècnic --

17/Y/236141 1740019760 Gestió de la informació 
geogràfica local

Tècnic --

Segon.- Notificar el present acord als interessats.

9. Territori i Medi Ambient. 173/2017/SQTER
 Llicència municipal d’activitat recreativa per instal·lar una ampliació de l’activitat de Bar-
Restaurant musical al carrer de Miquel Crusafont i Pairó, 10

ANTECEDENTS
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1. En data 22 d’abril de 2016, amb núm. de registre 2016005580, dades protegides, sol·licita 
a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, informe de prevenció en matèria d’incendis.

2.-El Cap d’Unitat de prevenció de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments de la Regió d’Emergències Metropolitana Nord, en data 2 de juny de 2016, ha 
emès informe favorable condicionat a l’adopció de les següents mesures de seguretat contra 
incendis:

- Els recorreguts d’evacuació han d’estar lliures per la seva funció en tot el seu 
recorregut i degudament senyalitzats.

- Les zones sense ús no poden contenir materials combustibles en raó a poder derivar 
en locals de risc especial.  En l’acta de comprovació s’hauran de presentar certificat 
d’ignifugació de la estructura metàl·lica.

- També s’haurà de verificar la existència de la instal·lació d’extinció automàtica de la 
cuina als efectes de no considerar-la local de risc especial.

- S’ha d’instal·lar un hidrant d’incendis si no n’hi ha cap a menys de 100 m. De l’activitat, 
segons IT SP-120.

3. En data 29 de juny de 2016 el Sots inspector de la Policia Local emet informe en relació 
amb l’exempció de la previsió de places d’aparcament exigides pel PGO, en els termes 
següents :

“Valoració

Vist els percentatges d’ocupació de les vies estudiades, a cirteri del tècnic que subscriu, 
s’informa favorablement l’exempció d’aparcament prevista a l’article 298,4 del vigent Pla 
General d’Ordenació per a l’activitat de Bar Restaurant al Carrer Miquel Crusafont Peiró, 10, 
del Polígon Industrial Can Torres-Can Llobet.”

4.- En data 23 de setembre de 2016, amb núm. de registre d’entrada 2016011796 dades 
protegides sol·licita a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència municipal d’activitat 
per instal·lar una ampliació  de l’activitat de Bar-Restaurant de la qual és titular, ubicada al 
carrer Miquel Crusafont i Peiró núm.10, d’aquest municipi.

5. L’enginyer municipal emet informe el 29 de setembre de 2016, del qual es desprèn que es 
tracta d’una activitat de Bar Restaurant Musical, llicència recreativa,  classificada a l’annex II, 
no classificada LPCA (20/2009), ubicada al carrer Miquel Crusafont i Peiró núm.10, amb les 
mesures correctores que s’indiquen a l’informe tècnic següents :

“Expedient d’activitats num.: 17/2016

DADES DE L’ACTIVITAT
SOL·LICITANT: dades protegides

REGISTRE D’ENTRADA: 2016011371  -   DATA:  13/09/2016
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ACTIVITAT: BAR RESTAURANT MUSICAL

TIPUS DE LLICÈNCIA: LLICÈNCIA RECREATIVA

EMPLAÇAMENT:            C.MIQUEL CRUSAFONT i PEIRÓ, 10

COORDENADES UTM: 424.400 – 4.598.460

AFORAMENT: 287  PERSONES

SUPERFÍCIE: 760,34 m2

POTÈNCIA INSTAL·LADA:   80,603 kW

CÀRREGA DE FOC: 1.273.900 MJ

CATEGORIA DE L’ACTIVITAT: restauració segons P.G.O. vigent

NIVELL SONOR ADMÉS, SEGONS SITUACIÓ I ZONA: zona de sensibilitat baixa, zona C.

LPCA (20/2009) : no classificada 
REPAR (112/2010):               ANNEX  II (llicència)

L3/2010 inclosa a l’annex I . Generalitat

Ordenança de sorolls: activitat del grup II

Es tracta d’una activitat de restauració, en règim de llicència, segons el decret 112/2010, pel 
que la taxa a liquidar segons l’ordenança fiscal 4.5 de prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en les activitats és el concepte 6 que li correspon una taxa de 3.097,12 €. 
(tramitació del procediment de llicència per a l’organització o de llur modificació substancial o 
llur revisió d’espectacles i activitats recreatives.

Descripció activitat i antecedents.

L’activitat s’instal·la en una nau industrial del polígon de Can Torres Can Llobet on des de fa 
anys hi ha activitats de restauració.

S’ha sol·licitat informe a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.

Es tracta d’una activitat de restauració, bar restaurant, amb horari de 12 a 2:30.

L’aforament màxim permès és de 287 persones.

Normativa a aplicar:

 Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives.

 Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 
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públics i activitats recreatives.
 Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el codi tècnic de l’edificació i 

modificacions posteriors.
 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la llei 

16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
 Real Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el reglament de 

seguretat contra incendis en els establiments industrials.
 Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 

obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 Ordenança Municipal reguladora de l’obertura d’establiments i control d’activitats, 

serveis i instal·lacions al municipi de sant Quirze del Vallès, publicada al BOPB de 
data 16/04/2012.

 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.

MESURES CORRECTORES, A CRITERI DE L’INFORMANT:

A l’informe de data 2 de juny de 2016 es requeria:

 Justificació de l’art 297 i 298 del PGO vigent del municipi (places d’aparcament)
En data 27/05/2016 es va sol·licitar autorització pel compliment de l’art. 297 del PGO.

En data 29 de juny de 2016 la policia local emet informe favorable referent a 
l’exempció de la previsió de  les places d’aparcament.

 Descripció de la maquinària de la cuina.
La campana extractora ha d’estar dotada d’equip d’extinció automàtica, segons CTE 
DB SI.

L’establiment i les seves instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions indicades en la 
documentació presentada que acompanya a la sol·licitud, en els aspectes que no s’hagin 
fixat específicament en aquest informe.

Qualsevol sistema d’il·luminació que afecti a la via pública estarà subjecte al reglament de 
desenvolupament de la llei 6/2001 sobre la contaminació lumínica (Decret 82/2005, de 3 de 
maig).

Cada màquina s’ha d’instal·lar sobre suports elàstics que privin la transmissió de vibracions 
al pis o parets de l’edifici. Si convé, s’han de muntar sobre bancada de gran massa aïllada 
del pis mitjançant material elàstic i absorbent, segons convingui, de manera que privi que es 
transmeti el soroll als habitatges propers al local.
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Pel que fa a l’emissió acústica l’equip reproductor de so s’instal·la amb limitador

Es tracta d’una activitat que es classifica en el grup II de l’annex 11 de l’ordenança 
municipals de sorolls, pel que en cap cas podrà produir música per sobre del 94 dBA, tenint 
de col·locar uns limitadors enregistradors.

Haurà de complir la legislació en higiene alimentària, així com els requisits de les 
autoritzacions sanitàries pertinents.

El titular ha de penjar els cartells, d’aforament, drets d’admissió, prohibició de venta de 
begudes alcohòliques, horaris, ....

En el moment de demanar la visita d’inspecció, caldrà aportar la documentació següent:

 Certificat de la instal·lació elèctrica, clima, gas.
 Acta de comprovació d’una ECA en matèria d’incendis, segons llei 3/2010.
 Pla d’emergència
 Certificat d’instal·lació del limitador acústic, segons annex 10 de l’ordenança 

municipal de sorolls i vibracions, acta de control realitzada per una ECA.

En el moment de la visita d’inspecció les places d’aparcament de dins de la parcel·la han 
d’estar perfectament acotades, segons la documentació presentada.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: Favorable”

6. L’arquitecte municipal ha emès informe urbanístic favorable, en data 17 de febrer 2017, 
del qual es desprèn que la qualificació urbanística correspon a la zona 5a-10, de naus 
aïllades, Industrials antigues de Sant Quirze del Vallès, classificat com a sol urbà consolidat, 
l’activitat  per tant consta en els usos previstos per la normativa urbanística d’aplicació a la 
zona del vigent pla general d’ordenació (subzones 5a).

 5.- El tècnic de Medi Ambient ha emès informe tècnic en data 3 d’octubre de 2016, del qual 
es desprèn que no hi ha inconvenients des del punt de vista ambiental per a l’atorgament de 
la llicència municipal.

6. L’edicte d’aquesta activitat ha estat publicat en el BOPB de 5/12/16 i exposat al tauler 
d’edictes electrònics d’aquesta corporació des del dia 12/12/16 al dia 10/1/2017.

7. La Tècnica de Salut, en data 18 de maig de 2017, informa que inclou l’activitat al registre 
municipal d’establiments alimentaris i que s’està a l’espera de la inspecció sanitària 
municipal per tal de comprovar les condicions higiènico-sanitàries de l’activitat in-situ.

8. Durant el tràmit preceptiu d’informació veïnal, mitjançant l’exposició pública, no s’ha 
presentat cap reclamació i/o al·legació, segons certifica la secretària municipal, en data 1 de 
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març del 2017.

9. La Ponència Tècnica Municipal reunida el dia 9 de juny de 2017, ha avaluat 
favorablement l’expedient.

10. Considerant l’informe jurídic favorable, de data 11 de juliol de 2017, de la Cap d’Àrea de 
Territori i Medi Ambient.

FONAMENTS DE DRET

- El planejament general urbanístic aplicable és el Pla general d’ordenació urbana de 
Sant Quirze del Vallès. Aquest Pla va ser aprovat definitivament per resolució de la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona el dia 22 de març de 2000, publicada al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3137, del dia 11 de maig de 2000. Es 
correspon amb l’expedient 1995/002246/B de la Comissió.

- Les normes urbanístiques del Pla general es van publicar en compliment de la 
resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 22 de setembre de 
2005, en virtut de l’edicte de la secretària d’aquesta Comissió, de 9 de desembre de 
2005, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4548, d’11 de gener de 
2006. Aquesta publicació incorpora el règim urbanístic derivat de la resolució del 
Conseller identificada al paràgraf precedent. La publicació es correspon amb 
l’expedient 2005/018880/B de la Comissió.

- El Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer

- La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 
(en endavant LPCAA).

- El Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny.

- Ordenança Municipal reguladora de l’obertura d’establiments i control d’activitats, 
serveis i instal·lacions, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 16 d’abril de 
2012.

La competència per proposar a la Junta de Govern Local l’atorgament de les llicències municipals 
ambientals correspon al Tinent d’Alcaldia delegat Territori i Medi Ambient, atesos els articles 21.1.q) 
i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la seva redacció 

https://seu.santquirzevalles.cat/LlistaTramits/_YoH-PxCTySs9KFFC8_9AVVczXv_Xs4CArc3p3IJ-xBM
mailto:protecciodedades@santquirzevalles.cat
https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv


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  

Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV):  11342512702424137014. 
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv 27/64

vigent, i el cartipàs municipal en vigor.  

DISPOSICIÓ

S’adopta l’acord seguent:

Primer.-  Concedir la Llicència Municipal d’Activitat a dades protegides, per la instal·lació  
ampliació  de l’activitat de Bar-Restaurant de la qual és titular (s’amplia l’aforament de 144 a 
287 persones), ubicada al carrer Miquel Crusafont i Peiró núm.10, d’aquest municipi.

Segon.- Condicionar l’inici de l’activitat al compliment de les següents prescripcions i 
mesures correctores que consten als informes tècnics següents, amb caràcter previ a la 
visita de control a realitzar pels tècnics municipals:

A) Informe del Cap d’Unitat de prevenció de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments de la Regió d’Emergències Metropolitana Nord, en data 
2/6/2016 :

 Els recorreguts d’evacuació han d’estar lliures per la seva funció en 
tot el seu recorregut i degudament senyalitzats.

 Les zones sense ús no poden contenir materials combustibles en 
raó a poder derivar en locals de risc especial.  En l’acta de 
comprovació s’hauran de presentar certificat d’ignifugació de la 
estructura metàl·lica.

 També s’haurà de verificar la existència de la instal·lació d’extinció 
automàtica de la cuina als efectes de no considerar-la local de risc 
especial.

 S’ha d’instal·lar un hidrant d’incendis si no n’hi ha cap a menys de 
100 m. De l’activitat, segons IT SP-120.

B) Informe de l’Enginyer municipal de data 29/9/16 :
 L’establiment i les seves instal·lacions s’hauran d’ajustar a les 

condicions indicades en la documentació presentada que 
acompanya a la sol·licitud, en els aspectes que no s’hagin fixat 
específicament en aquest informe.

 Qualsevol sistema d’il·luminació que afecti a la via pública estarà subjecte 
al reglament de desenvolupament de la llei 6/2001 sobre la contaminació 
lumínica (Decret 82/2005, de 3 de maig).

 Cada màquina s’ha d’instal·lar sobre suports elàstics que privin la 
transmissió de vibracions al pis o parets de l’edifici. Si convé, s’han 
de muntar sobre bancada de gran massa aïllada del pis mitjançant 
material elàstic i absorbent, segons convingui, de manera que privi 
que es transmeti el soroll als habitatges propers al local.

 Pel que fa a l’emissió acústica l’equip reproductor de so s’instal·la 
amb limitador
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 Es tracta d’una activitat que es classifica en el grup II de l’annex 11 
de l’ordenança municipals de sorolls, pel que en cap cas podrà 
produir música per sobre del 94 dBA, tenint de col·locar uns 
limitadors enregistradors.

 Haurà de complir la legislació en higiene alimentària, així com els 
requisits de les autoritzacions sanitàries pertinents.

 El titular ha de penjar els cartells, d’aforament, drets d’admissió, 
prohibició de venta de begudes alcohòliques, horaris, ....

 En el moment de demanar la visita d’inspecció, a més caldrà 
aportar la documentació següent:

-Certificat de la instal·lació elèctrica, clima, gas.

-Acta de comprovació d’una ECA en matèria d’incendis, 
segons llei 3/2010.

-Pla d’emergència.

-Certificat d’instal·lació del limitador acústic, segons annex 10 
de l’ordenança municipal de sorolls i vibracions, acta de control 
realitzada per una ECA.

 En el moment de la visita d’inspecció les places d’aparcament de dins 
de la parcel·la han d’estar perfectament acotades, segons la 
documentació presentada.

Tercer.- Notificar la present resolució als interessats, comunicant-los que en el termini d’un 
mes haurà de presentar certificat tècnic, que acrediti que la instal·lació s’ha efectuat d’acord 
amb el projecte aprovat, i que s’han complert les mesures correctores imposades, i sol·licitar 
que s’efectuï el control inicial de l’activitat.

Quart.- Indicar que l’activitat restarà sotmesa a un control periòdic que es practicarà cada 
sis anys, després de l’atorgament de la llicència. Aquest control ha de ser sol·licitat per part 
del titular de la llicència.

Cinquè.- Comunicar als interessats que la present llicència no autoritza la posada en 
funcionament de l’activitat fins que no s’acompanya de la corresponent acta de control 
ambiental inicial.

Sisè.- Indicar que la present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de 
tercers.

Setè.- Advertir que la present llicència no autoritza la realització d’obres per adequar el 
local/instal·lacions a l’activitat, que haurà de ser objecte de l’obtenció de la corresponent 
llicència d’obres.
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10. Territori i Medi Ambient. 174/2017/SQTER
 Llicència municipal d’activitat per instal·lar un Centre Logístic d’ambulàncies amb taller de 
reparació amb cabina de pintura i tren de rentat al c/. Vicenç Renom núm. 26

ANTECEDENTS

1. En data 13 de juny de 2016, amb núm. de registre d’entrada 2016008049, dades 
protegides, sol·licita a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència municipal d’activitat 
per instal·lar un Centre logístic d’ambulàncies amb taller de reparació amb cabina de pintura 
i tren de rentat  en el Carrer Vicenç Renom núm.26, d’aquest municipi.

2. En data 12 de juliol de 2016 el Sotsinspector de la Policia Local emet informe en relació 
amb l’exempció de la previsió de places d’aparcament exigides pel PGO, en els termes 
següents :

“Valoració

Realitzades les gestions i anàlisis corresponents de la zona, a criteri del que subscriu, 
s’informa favorablement, l’exempció d’aparcament prevista a l’article 298.4 del vigent Pla 
General d’Ordenació per a l’activitat de serveis sanitaris (ambulàncies), al Carrer Vicenç 
Renom s/n, del Polígon Industrial de Can Feu.”

3. L’enginyer municipal emet informe en data 29 de setembre de 2016, del qual es desprèn 
que es tracta d’una activitat de centre logístic d’ambulàncies amb taller de reparació de 
vehicles, cabina de pintura, tren de rentat de vehicles i oficines, activitat que està inclosa 
dins dels protocols dels Serveis d’Emergències Mèdiques (SEM), no  classificada Llei 
16/2015, classificada LPCA (20/2009) a l’Annex II, codi 12.19a taller de reparació de 
vehicles amb pintura i Annex II codi 12.47 rentat de vehicles, ubicada al Polígon de Can Feu, 
al Carrer Vicenç Renom núm.26, amb les mesures correctores que s’indiquen a l’informe 
tècnic següents :

“Expedient d’activitats num.: 31/16

DADES DE L’ACTIVITAT
SOL·LICITANT: dades protegides

REGISTRE D’ENTRADA: DATA:  

ACTIVITAT: Centre logístic d’ambulàncies amb taller de reparació amb cabina de 
pintura i rentat de cotxes

TIPUS DE LLICÈNCIA: LLICÈNCIA AMBIENTAL

EMPLAÇAMENT: C. Vicenç Renom, 26

COORDENADES UTM: 424.195 – 4.598.655
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SUPERFÍCIE: 6.435 m2

POTÈNCIA INSTAL·LADA:  110,08kW

CÀRREGA DE FOC: 313.130 MJ

CATEGORIA DE L’ACTIVITAT: Taller, dotació, segons P.G.O. vigent

NIVELL SONOR ADMÉS, SEGONS SITUACIÓ I ZONA: zona de sensibilitat baixa, zona C.

LPCA (20/2009) ANNEX II, codi 12.47 rentat de vehicles
ANNEX II, codi 12.19a taller reparació vehicles amb 

pintura

L16/2015 No classifica

L3/2010 (incendis) Municipal

Ordenança Municipal: Llicència

Ordenança Sorolls: Grup II (90-94 dBA)

Descripció activitat.

Es tracta d’una activitat de centre logístic d’ambulàncies, amb taller, rentat de vehicles i 
oficines.

Aquesta activitat està dins dels protocols dels Serveis d’Emergències Mèdiques (SEM).

L’activitat es desenvolupa en una nau industrial aïllada del polígon de Can Feu.

La nau està sectoritzada en dos sectors d’incendis, un que ocupa la part industrial de la 
planta baixa i primera (taller) que li és d’aplicació el RSCIEI i un segon que ocupa el hall de 
l’escala principal i l’ús administratiu de la primera planta que li és d’aplicació el CTE.

Normativa a aplicar:

 Llei 20/2009, del 4 de desembre de 2009, de prevenció i control ambiental de les 
activitats.

 Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis.

 Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el codi tècnic de l’edificació i 
modificacions posteriors.

 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

 Real Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el reglament de 
seguretat contra incendis en els establiments industrials.

 Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
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 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 Ordenança Municipal reguladora de l’obertura d’establiments i control d’activitats, 

serveis i instal·lacions al municipi de sant Quirze del Vallès, publicada al BOPB de 
data 16/04/2012.

 Ordenança Reguladora del Sorolls i les Vibracions, publicada al BOPB de data 
5/11/2012.

 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 u d’impuls de 
l’activitat econòmica.

MESURES CORRECTORES, A CRITERI DE L’INFORMANT:

L’activitat ha de sol·licitar el Permís d’abocament d’aigües residuals al Consorci per a la 
Defensa de la Conca del Riu Besòs.

La zona de rentat ha d’estar perfectament delimitada amb reixes de recollida d’aigües i  
portades als filtres corresponents abans de connectar a la xarxa de clavegueram municipal, 
pont hi ha d’haver un pericó de presa de mostres normalitzat.

L’activitat ha de donar d’alta el focus emissor de partícules (cabina de pintura) i portar a 
termes les mesures corresponents d’emissió amb l’Entitat Col·laboradora de l’Administració, 
adjuntant el full de seguiment.

A més a més, en el moment de la visita d’inspecció s’haurà de presentar la documentació 
següent:

 Certificat final emes pel tècnic director indicant el compliment normatiu d’incendis i 
mediambiental, junt amb plànol de secció de la nau, amb les alçades acotades.

 Contracte de manteniment de les instal·lacions de prevenció i extinció d’incendis.
 Contracte de recollida de residus amb empreses autoritzades per la Junta de 

Residus
 Certificats finals de les instal·lacions elèctrica, climatització.
 Protocol d’actuació prevenció de la legionel·losi.

L’activitat es troba dins dels protocols d’actuació del SEM, pel que en tot moment ha de 
garantir el servei, pel que haurà de redactar el seu PAU i incloure’ls dins de l’estructura de 
protecció civil.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: Favorable”

4. El tècnic de Medi Ambient ha emès informe tècnic en data 3 d’octubre de 2016, del qual 
es desprèn el següent :

“-Respecte a la generació d’aigües residuals (punt 15.4 de la memòria presentada), atès que 
l’activitat a realitzar inclou reparació i rentat de vehicles, cal sol·licitar el permís d’abocament 
al Consorci Besòs-Tordera, i adaptar el sistema de gestió d’aquestes aigües als 
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requeriments tècnics d’aquest organisme, que té la delegació de competència en matèria de 
control d’abocaments industrials a Sant Quirze del Vallès.

-Pel que fa a les emissions a l’atmosfera, cal aportar informació detallada de la maquinària 
que s’utilitzarà a la cabina de pintura, especialment la capacitat de consum de dissolvent i la 
potència tèrmica nominal per poder valorar la consideració o no d’activitat potencialment 
contaminadora i si és necessària la seva inscripció en el registre corresponent.

Un cop resoltes les mancances detectades, no procedirà cap altre inconvenient de tipus 
ambiental per a l’atorgament de la llicència corresponent.”

5. L’arquitecte municipal ha emès informe urbanístic favorable, en data 10 d’octubre 2016, 
del qual es desprèn que la qualificació urbanística correspon a la zona 5b-12, de naus 
aïllades, Industrials de consolidació moderna, de Sant Quirze del Vallès, classificat com a 
sol urbà consolidat, l’activitat  per tant consta en els usos previstos per la normativa 
urbanística d’aplicació a la zona del vigent pla general d’ordenació (subzona 5b).

 6. L’edicte d’aquesta activitat ha estat publicat en el BOP de 5/12/16 i exposat al tauler 
d’edictes electrònics d’aquesta corporació des del dia 12/12/17 al dia 10/1/2017.

7. La Tècnica de Salut, en data 2 de juny de 2017, informa que informa que els aspectes 
sanitaris de l’activitat queden coberts per les condicions especials establertes als informes 
tècnics pertinents, tant l’urbanístic, el de l’enginyer municipal, com el de medi ambient. Però 
respecte al rentat de vehicles, diposa:

“-Cal que el peticionari compleixi amb la legislació vigent aplicable per a la prevenció i 
control de la legionel·losi.”

8. Durant el tràmit preceptiu d’informació veïnal, mitjançant l’exposició pública, no s’ha 
presentat cap reclamació i/o al·legació, segons certifica la secretària municipal, en data 1 de 
març del 2017.

9. La Ponència Tècnica Municipal reunida el dia 9 de juny de 2017, ha avaluat 
favorablement l’expedient.

10. Considerant l’informe favorable, de data 3 de juliol de 2017, de la Cap d’Àrea de Territori 
i Medi Ambient , 

FONAMENTS DE DRET

- El planejament general urbanístic aplicable és el Pla general d’ordenació urbana de 
Sant Quirze del Vallès. Aquest Pla va ser aprovat definitivament per resolució de la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona el dia 22 de març de 2000, publicada al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3137, del dia 11 de maig de 2000. Es 
correspon amb l’expedient 1995/002246/B de la Comissió.
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- Les normes urbanístiques del Pla general es van publicar en compliment de la 
resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 22 de setembre de 
2005, en virtut de l’edicte de la secretària d’aquesta Comissió, de 9 de desembre de 
2005, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4548, d’11 de gener de 
2006. Aquesta publicació incorpora el règim urbanístic derivat de la resolució del 
Conseller identificada al paràgraf precedent. La publicació es correspon amb 
l’expedient 2005/018880/B de la Comissió.

- El Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer

- La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 
(en endavant LPCAA).

- El Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny.

- Ordenança Municipal reguladora de l’obertura d’establiments i control d’activitats, 
serveis i instal·lacions, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 16 d’abril de 
2012.

La competència per proposar a la Junta de Govern Local l’atorgament de les llicències 
municipals ambientals correspon al Tinent d’Alcaldia delegat Territori i Medi Ambient, atesos 
els articles 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, en la seva redacció vigent, i el cartipàs municipal en vigor.  

DISPOSICIÓ

S’adopta l’acord seguent:

Primer.- Atorgar la Llicència Municipal d’Activitat a dades protegides, per la instal·lació d’una 
activitat per a centre logístic d’ambulàncies amb taller de reparació de vehicles, cabina de 
pintura, tren de rentat de vehicles i oficines, emplaçada al carrer Vicenç Renom, 26, d’aquest 
municipi.

Segon.- Condicionar l’inici de l’activitat al compliment de les següents condicions amb 
caràcter previ a la visita de control a realitzar pels tècnics municipals:

- Respecte a la generació d’aigües residuals (punt 15.4 de la memòria presentada), atès que 
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l’activitat a realitzar inclou reparació i rentat de vehicles, cal sol·licitar el permís d’abocament 
al Consorci Besòs-Tordera, i adaptar el sistema de gestió d’aquestes aigües als 
requeriments tècnics d’aquest organisme, que té la delegació de competència en matèria de 
control d’abocaments industrials a Sant Quirze del Vallès.

- Pel que fa a les emissions a l’atmosfera, cal aportar informació detallada de la maquinària 
que s’utilitzarà a la cabina de pintura, especialment la capacitat de consum de dissolvent i la 
potència tèrmica nominal per poder valorar la consideració o no d’activitat potencialment 
contaminadora i si és necessària la seva inscripció en el registre corresponent.

- “Cal que el peticionari compleixi amb la legislació vigent aplicable per a la prevenció i 
control de la legionel·losi.”

- Sens perjudici de les Mesures correctores i  la documentació que haurà de disposar el 
titular de la llicència en el moment de la visita d’inspecció, exigides a l’informe de l’enginyer 
municipal de data 29/9/16.

Tercer.- Notificar la present resolució als interessats, comunicant-los que en el termini d’un 
mes haurà de presentar certificat tècnic, que acrediti que la instal·lació s’ha efectuat d’acord 
amb el projecte aprovat, i que s’han complert les mesures correctores imposades, i sol·licitar 
que s’efectuï el control inicial de l’activitat.

Quart.- L’activitat restarà sotmesa a un control periòdic que es practicarà cada sis anys, 
després de l’atorgament de la llicència. Aquest control ha de ser sol·licitat per part del titular 
de la llicència.

Cinquè.- Comunicar als interessats que la present llicència no autoritza la posada en 
funcionament de l’activitat fins que no s’acompanya de la corresponent acta de control 
ambiental inicial.

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

Setè.- La present llicència no autoritza la realització d’obres per adequar el local/instal·lació 
a l’activitat, que haurà de ser objecte de l’obtenció de la corresponent llicència d’obres.

11. Territori i Medi Ambient. 183/2017/SQTER
 Llicència d'obra major.- Exp. OMA2016/0000010 per reforma i condicionament de nau 
industrial destinat a centre logístic d'ambulàncies amb taller mecànic, pintura i neteja de 
cotxes

ANTECEDENTS

1. En data 11 de març de 2016, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2016003552) per a Reforma i 
condicionament de nau industrial per a centre logístic d'ambulàncies amb taller mecànic, 
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pintura i neteja de cotxes, emplaçat al C/ VICENÇ RENOM, S/N , d’aquest municipi. 

2. En data 11 d’abril de 2016, es va requerir l’esmena de deficiències que presentava la 
sol·licitud segons informe tècnic municipal de dat6a 23 de març de 2016. Aquest 
requeriment amb núm. de registre de sortida 2016002014, va ser notificat a l’interessat 
en data 22 d’abril de 2016.

3. En data 13 de juny de 2016, amb núm. de registre d’entrada 2016008051, l’interessat 
aporta la documentació requerida.

4. Considerant l’informe del Sotsinspector de la Policia Local de data 12 de juliol de 2016.

5. Considerant l’informe tècnic de l’Enginyer municipal de data 29 de setembre de 2016.

6. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 27/06/2017 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: 

“La qualificació urbanística és zona 5, Naus aïllades, Industrial antigues (clau 5b-12), 
segons el vigent Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament per resolució de la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona del dia 22 de març de 2000 i publicada al diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya del dia 11 de maig de 2000. Les normes urbanístiques del 
Pla General es van publicar, en compliment de la resolució de la Comissió Territorial 
d’urbanisme de Barcelona de 22 de setembre de 2005, al diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de l’11 de gener de 2006.

El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic i d’execució 
s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació. S’ha 
aportat la documentació demanada en el requeriment fet en data  23 d’abril de 2016.

1. S’ha presentat, abans de la concessió de la llicencia d’obres, el projecte ambiental 
(expedient ACT2016/000031). L’informe de l’enginyer municipal és favorable. S’ha 
incorporat en el projecte ambiental i en el projecte d’obres:

Justificació del compliment de la Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. L’activitat s’ubica 
en una nau industrial i es desenvolupa en planta baixa i altell. L’establiment és aïllat amb 
les seves 4 cares a l’exterior i amb una distancia superior als 3 m. respecte dels 
establiments més propers, per tant la seva classificació es del tipus “C” segons el 
Reglament de Seguretat contra Incendis en establiments Industrials (RSCIEI).

Segons s’estableix en l’annex 2 de la Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, per a 
un establiment amb configuració “C”, i amb risc intrínsec d’incendi baix no ha d’estar 
sotmès al control preventiu de la Administració de la Generalitat. L’informe de l’enginyer 
municipal és favorable. 
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2. La llicència ambiental tramitada corresponent a l’activitat classificada com Annex II, 
codi 12.47 rentat de vehicles i Annex II codi 12.19a taller de reparació de vehicles amb 
pintura,  s’ha concedit prèvia o simultàniament a la llicència d’obres, d’acord amb l’article 
77  del Reglament d’obres i serveis.

3. S’ha incorporat en el projecte d’obres i en el d’activitats la justificació de l’article 297 
del PGO sobre la obligatorietat de la previsió de places d’aparcament. El pla general 
estableix una plaça per cada 60 m2 de superfície construïda per edificis administratius i 
una plaça per cada 100 m2 en edifici industrials. 

L’aforament del restaurant és de 144 persones i per tant segons l’article 297 del PGO 
s’ha de reservar 15 places d’aparcament. La parcel·la  té espai suficient per la previsió de 
8 places d’aparcament, i justifica la previsió de la resta de places a l’exterior de la 
parcel·la. El promotor d’acord amb l’article 298 causes d’exempció de les previsions va 
sol·licitar a la Policia Local l’autorització necessària per preveure aquests aparcaments al 
carrer. En data 29 de juny de 2016 la policia local va emetre informe favorable en 
referència a la previsió de les places d’aparcament a l’entorn immediat de l’activitat. 
S’adjunta a l’expedient de llicencia d’obres i a la d’activitats l ’informe de la valoració del 
Sotsinspector de la Policia Local. 

4. Un cop acabades les obres, el titular haurà de presentar tota la documentació de 
l’activitat classificada com Annex II pel decret llei 112/2010 de 31 d’agost,  pel qual 
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, i comunicar la seva 
obertura aportant tots els certificats finals subjectes a reglamentació especifica:
 Certificat emès pel tècnic director conforme la instal·lació s’ha finalitzat i aquesta 
coincideix amb la descrita al projecte aportat.
 Contracte de manteniment de les instal·lacions de protecció i extinció d’incendis.
 Contracte de recollida de residus amb empreses autoritzades per la Junta de 
Residus
 Certificat final de la instal·lació elèctrica
 Certificat final de la instal·lació de climatització
 Certificat de posta en marxa de totes aquelles instal·lacions amb reglamentació 
especifica.
 Protocols d’actuació de prevenció de la legionel·losi.

La comunicació d’inici de l’activitat s’haurà de formalitzar un cop acabades les obres i 
instal·lacions necessàries. L’activitat no podrà iniciar-se mentre l’interessat no comuniqui 
a l’ajuntament la finalització de la instal·lació mitjançant la certificació del tècnic 
encarregat de l’execució del projecte, i no es disposi del preceptiu control inicial que 
verificarà l’acompliment de les dades aportades, dels condicionants tècnics i de la 
normativa aplicable. 

5. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics 
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afectats per l’obra  (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està situada la 
parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 1.100,00 €., a retornar prèvia 
inspecció dels serveis tècnics municipals. Si la parcel·la no disposa de connexió òptima a 
la xarxa general de clavegueram, la nova connexió s’haurà d’incloure en la documentació 
de l’as-built de l’obra i 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, definint 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 carrer en el tram afectat. 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.  

6. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la 
tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització 
necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer. Aquestes indicacions 
hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat. Durant la realització de les obres, 
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de 
precaució; observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i 
tapament de rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres 
disposicions de policia aplicables.

7. D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció, s’ha establert una fiança municipal que s’ha de dipositar quan s’obté la 
llicència d’obres de 150,00 euros.

El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra, els 
certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest certificat serà 
necessari per al retorn de la fiança municipal.

8. Les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia, 
enllumenat, electricitat, que afecten a la façana del tram de vorera on està situada la 
parcel·la hauran de quedar soterrades. No es permetrà cap xarxa aèria, totes les 
canalitzacions aèries que passin per davant de la façana hauran d’anar  soterrades 
d’acord amb els projectes tècnics de les respectives companyies. En el cas de telefònica 
s’haurà de sol·licitar l’estudi tècnic  previ  de canalització i soterrament de les línies a 
l’adreça ingenieriaeste@telefonica.es.  Quan l’espai de la vorera no permeti la ubicació 
de les arquetes d’entrada que fixa la companyia per obtenir la unió entre les xarxes 
d’alimentació dels serveis de telecomunicacions dels diferents operadors i la 
infraestructura comú de telecomunicacions de l’immoble, es realitzarà la conversió d’aèria 
a soterrada a l’inici i final de façana i s’habilitarà un punt general d’entrada en funció de la 
ubicació del RITI en el projecte.  
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S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per les connexions amb les 
respectives companyies i d’acord amb l’enginyer municipal. En cas d’impossibilitat del 
soterrament s’haurà de justificar tècnicament d’acord amb l’enginyer municipal la solució 
adoptada per cada servei. 

9. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.

Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers d’acord 
amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals”

7. Considerant l’informe jurídic de data 05/07/2017. 

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.

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 
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d’enderrocament d’obres.

TERCER.- La finca on es realitzaran les obres està situada en el carrer Vicenç Renom s/n, 
d’aquest municipi, classificada com a SU, amb qualificació urbanística naus aïllades, 
industrial antigues, zona 5,  clau 5b-12, segons disposa el PGOU vigent.

L’actuació a autoritzar consisteix en la reforma i condicionament de nau industrial per a 
centre logístic d’ambulàncies amb taller mecànic, cabina de pintura i tren de rentat de 
vehicles.

L’article 77 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny, regula la llicència d’edificació per a usos i activitats determinades.

Article 77
Llicència d’edificació per a usos i activitats determinades
77.1 Si l’edificació per a la construcció de la qual se sol·licita llicència ha d’estar destinada a l’exercici d’activitats 
igualment sotmeses a alguna autorització de la mateixa corporació, per virtut de norma local o sectorial, en l’expedient 
s’han d’acreditar les condicions urbanístiques del sòl i de l’edificació, les relatives a la localització i les característiques 
de l’activitat i els requisits de les instal·lacions projectades.
77.2 L’interessat ha de presentar la documentació tècnica necessària a què es refereix l’article 79.a), relativa a 
l’edificació, les activitats i les instal·lacions, per a la deguda comprovació de les condicions i els requisits enunciats en 
l’apartat anterior.

77.3 En la tramitació de l’expedient, s’ha de donar compliment al que disposen la legislació i la normativa urbanístiques, 
les normes referents a la instal·lació i l’exercici d’activitats, incloses les classificades, i d’altres de caràcter 
sectorial, quan calgui.

77.4 En cap cas no s’ha d’atorgar la llicència d’obres sense la concessió prèvia o simultània 
de la referent a l’activitat.

S’ha tramitat expedient de llicència ambiental el qual ha estat informat favorablement per la 
Ponència tècnica en reunió celebrada el dia 9/6/17 i  l’informe jurídic favorable ha estat lliurat 
per qui subscriu en data 3/7/17. 
Caldrà condicionar la concessió de la llicència d’obres a l’atorgament previ o simultani de la 
llicència d’activitat.

L’Arquitecte municipal en data 27/6/17 ha lliurat informe favorable amb condicions.

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.
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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 seguent:

Primer.- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2016/000010 a dades protegides per a 
Reforma i condicionament de nau industrial per a centre logístic d'ambulàncies amb taller 
mecànic, pintura i neteja de cotxes al C/ VICENÇ RENOM, S/N 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 1.100,00 € 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 
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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

201733845 / 0 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 17.005,03 €

201733846 / 0 LIQUIDACIONS VARIES 5.101,51 €

Propu_Fin

12. Assumptes sobrevinguts

12.1. Cultura. 39/2017/SQCUL
 Aprovació programa d’activitats Festa Major

ANTECEDENTS

La regidoria de Cultura té com a objectiu promoure les celebracions de caire popular i 
impulsar la participació de la població en les Festes tradicionals, com ara la Festa Major,  
que aquest any esdevindrà els dies 30 i 31 d’agost, 1, 2, 3 i 4 de setembre.

Amb la voluntat de satisfer al màxim les expectatives ciutadanes, s’han programat  actes de  
diferents vessants lúdiques, com ara activitats tradicionals, culturals, esportives i infantils, 
entre d’altres.

En aquesta edició i aprofitant la temporada estival, una part important de la programació de 
Festa Major es concentrarà en el representatiu espai verd de lleure dels ciutadans del poble, 
el Parc de les Morisques. Una altra part del programa es desenvoluparà en altres espais ja 
tradicionals en aquesta Festa, com són els exteriors del Centre Cívic Can Feliu, al Parc de 
Can Feliu i a la Plaça d’Anselm Clavé.

Ja en relació a l’agenda de Festa Major, el dimecres 30 d’agost, els i les participants al taller 
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de pintura del Cercle de Cultura inauguraran una mostra dels seus treballs a un local de la 
plaça 14 d’abril cedit per Mas Duran i que porta per títol “Sant Quirze Somiat”. Dijous 1 de 
setembre es durà a terme la recepció institucional de Festa Major a la plaça dels Avis, que 
constarà de la benvinguda per part de l’alcaldessa de Sant Quirze, Elisabeth Oliveras, i de 
l’actuació musical dels grups santquirzencs Blue Monkeys i Lletraferits. El divendres 
arrencarà amb la inauguració de la mostra col·lectiva dels i les artistes que participen al 
programa “Artistes a les Escoles” a la Casa Vila-Puig i l’espectacle del grup El Pot Petit, a la 
plaça d’Anselm Clavé. Després es durà a terme el pregó a la plaça de la Vila, a càrrec de 
dones esportistes locals, i que culminarà amb versots, ball de diables i un cercavila a càrrec 
dels tabalers dels Diables de Sant Quirze, que animaran i acompanyaran als ciutadans i 
ciutadanes al sopar popular que obre la festa a l’exterior del Centre Cívic Can Feliu. I ja 
situats en aquest entorn, començarà l’espectacle de la primera nit de Festa Major, “La Loca 
Histeria”. El precedirà la performance “FM/AM”, per denunciar les agressions masclistes i 
conscienciar al públic assistent.

Dissabte al matí, Sant Quirze es despertarà amb el Mercat Ecològic del Vallès i el Mercat 
d’Artesania, que restaran ubicats a la Rambla de Lluís Companys durant tot el dia. Al voltant 
del parc tindran lloc tot un seguit d’activitats esportives. A la plaça d’Anselm Clavé hi haurà 
una sèrie de jocs d’aigua i una festa de l’escuma, a càrrec de El Burru dels Jocs. El mateix 
dissabte a la tarda, es duran a terme les partides simultànies i ràpides d’escacs al parc de 
les Morisques.

S’obrirà la tarda amb l’actuació de les colles castelleres de Sant Cugat, Castellar del Vallès i 
Sagals d’Osona a la plaça de la Vila. Els bastoners de Terrassa ens oferiran ball de bastons 
entre les actuacions castelleres. El parc de les Morisques acollirà a partir de les 18.30 hores 
sardanes i un taller-exhibició de danses africanes. També a la tarda, es durà a terme el 
cercavila dels Gegants i Grallers de Sant Quirze i colles convidades, que després de la 
plantada i parlaments pertinents, duran a terme el recorregut anunciat al programa finalitzant 
al Parc de Les Morisques, on faran lliurament d’obsequis i la  ballada final de colles. A la 
Patronal, l’Associació Amics de la Música oferirà una audició musical i, tot seguit, l’ateneu 
del Món hi projectarà un documental.

Ja a la nit, l’AA.VV de l’avinguda de Can Pallàs s’encarregarà de coordinar la projecció de la 
pel·lícula “Buscant la Dori”, dintre de la sessió de cinema a la fresca. A la plaça d’Anselm 
Clavé, a les 21:00 hores, començarà l’espectacle “Joan Pera, Capri”. A les 21:30, a la Masia 
Can Feliu, just davant del local dels Diables de Sant Quirze, arrencarà  el correfoc “La 
Llegenda de l’Iskariot”. I, a la plaça d’Anselm Clavé i a la plaça de la Vila, a partir de les 
22.30 hores, el públic gaudirà de diverses actuacions de grups de música locals: Il Quartetto 
Stravagante, Whiskey Lies i Jokermen: banda tribut a Bob Dylan.

El diumenge de Festa Major, la regidoria d’esports organitza la tradicional Cursa Popular. 
Així mateix, a les 10:30 del matí començarà un Festival de Música adreçat al públic familiar 
sota el nom de “Petit Embassa’t”, amb tot de propostes musicals adreçades a pares, mares, 
nens i nenes. Acollirà les actuacions de Jaume Ibars, Engruna Teatre i Joan Colomo, entre 
altres. Kids&Us Sant Quirze ens oferirà l’activitat “Little Chef”. I els Amics de Ràdio Sant 
Quirze faran un programa especial en directe.

A la plaça de la Vila i al carrer Pintor Vila-Puig, el públic assistent podrà gaudir a partir de les 
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12 de les actuacions de les formacions locals Mr Keaton, Soulamentsoul i Corcs. A les 12.30 
hores començarà a la plaça dels Avis un vermut country a càrrec de l’associació Country 
Mussols. Lanume Atac d’Art també realitzarà un vermut musical a càrrec de Ricky Gil al seu 
locla, al carrer Pi i Maragall, 12.

Durant la tarda, a les 18.30 hores, al parc de les Morisques, tindrà lloc una festa Holi, on els 
ritmes de Bollywood i la llençada de pols de colors faran gaudir a tota la família.. A partir de 
les 19 hores, la Bella Quirze Band oferirà el seu tradicional concert a la plaça d’Anselm 
Clavé i, seguidament, la Societat Coral Il·lustració Artística oferirà el seu recital de Festa 
Major a la Sala Històrica de la Patronal. Just després, a les 21.30 hores començarà 
l’actuació de les Kol·lontai, en què dades protegides s’uneixen per reivindicar la llibertat i la 
igualtat a través de cançons que parlen de dones que lluiten i estimen.

A les 22 hores, als exteriors de Can Feliu hi haurà els concerts de Dr. Prats i Can Canalla 
per posar el punt i final a la programació de diumenge.

La programació del matí del dilluns de Festa Major, està adreçada a la mainada, que podran 
gaudir de diversos tallers i un espectacle itinerant relacionats amb el món dels Clowns i el 
Circ.

Les activitats es complementaran a la tarda amb una exhibició de l’alumnat del Gimnàs 
Montserrat Creus, a les 18 hores, i de l’espectacle itinerant “Divercamina”.

Com a cloenda de Festa Major i donada la gran participació dels últims anys, està previst 
tornar a gaudir del sopar popular,  en el qual les entitats locals prepararan una botifarrada a 
la rambla de Lluís Companys. Tot seguit el grup d’havaneres “Els Nois de l’Eixida” 
amenitzarà la nit, mentre els avis i àvies del Casal preparen un rom cremat. 
Donarà fi a la Festa Major el tradicional Castell de Focs a les 22.30 hores.

FONAMENTS DE DRET

RDL 2/2000, de 16 de juny, que aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques en relació als contractes que tinguin per objecte la creació i interpretació artística i literària i 
els d’espectacles (arts. 5,9 i 210.b).

DISPOSICIÓ

S’adopta l’acord seguent:

Primer.- Aprovar el següent programa de Festa Major i autoritzar l’execució de les 
actuacions que es derivin de l’esmentat programa per part dels respectius responsables:

“Dimecres 30 d’agost
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INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ DEL GRUP TT DEL CERCLE DE CULTURA

“SQS: SANT QUIRZE SOMIAT”

El Grup TT exposarà de nou els dies de la Festa Major, en la que serà ja la VII Mostra d'Art. 
Seran obres que al llarg d'aquest últim curs han anat realitzant al taller de dibuix i pintura del 
Cercle de Cultura. A més de la mostra, el Grup TT treballa sobre un projecte en comú en el 
que el tema d'inspiració és Sant Quirze del Vallès. I per a aquesta ocasió, la idea a 
desenvolupar ha consistit en deixar volar la imaginació i somiar com podria ser el nostre 
poble. A partir de fotografies dels seus carrers, dels seus parcs o dels seus edificis més 
representatius, amb olis, pastel o aquarel·les, han recreat artísticament Sant Quirze del 
Vallès per somiar com si estigués, per exemple, davant del mar, o fins i tot sota el mar. Tots 
aquests somnis impossibles s’han fet realitat artísticament. No et pots perdre aquest viatge a 
través dels somnis.

Durant els dies de Festa Major, la mostra es podrà visitar de 12 a 14 hores i de 18 a 20 
hores. 

Hora: 19 h
Lloc: Plaça 14 d’abril 
Organitza: Grup TT del Cercle de Cultura

Dijous 31 d’agost

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ “QUI T’HO HAGUÉS DIT? HISTÒRIES I NOVES 
TECNOLOGIES”

Per la Festa Major d’enguany, el GIHSQ ha editat un llibre, “Pa, Vi i Sucre”, basat en el 
documental que es va presentar per la Festa major del 2014.  La presentació tindrà lloc a la 
Patronal el 31 d’agost a les 18.30 hores. Conjuntament amb la presentació d’aquest llibre, es 
farà una exposició de fotografies del nostre poble. Aquesta exposició es basa en la mostra 
fotogràfica que s’ha organitzat a Instagram sobre la fisonomia del poble avui en dia. La 
mostra fotogràfica es va iniciar el passat mes de febrer, amb un total de 40 fotografies. 
Aquest any, el GIHSQ ha unit el present i passat de Sant Quirze amb Històries i Noves 
Tecnologies. 

Durant els dies de Festa Major, la mostra es podrà visitar de 12 a 14 hores i de 18 a 20 
hores. 

Hora: 18.30 h
Lloc: Sala Nova de la Patronal 
Organitza: Grup d’Investigació i Història

RECEPCIÓ DE FESTA MAJOR

Durant la recepció ciutadana, oberta a tota la ciutadania, hi haurà la benvinguda a càrrec de 
l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, i diversos restauradors del poble oferiran un tastet als i les 
assistents. També comptarem amb l’actuació en directe dels grups santquirzencs Blue 
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Monkeys i Lletraferits, que estrenaran la programació dels SQVMúsics. 

Blue Monkeys

Els seus components havien participat en diferents projectes musicals, però mai des d’una 
vessant jazz. Després de maltractar els darrers anys el Blue Monk del Thelonious Monk, 
decideixen fer-li un petit homenatge i anomenar-se Blue Monkeys. Al seu repertori podem 
trobar-nos amb estàndards del jazz clàssic, bossanoves, vals, latin jazz i algun que altre 
blues.

Lletraferits
Lletraferits és una trobada entre la música i la poesia. Cançons inspirades en les obres 
d'autors com Gabriel Ferrater, Vicent Andrés Estellés, Raquel Lanseros, J.A. Goytisolo o 
Federico García Lorca, entre d'altres.
Hora: 20 h
Lloc: Plaça dels Avis

CORREBARS DE FESTA MAJOR

Final de Correbars a la Masia amb música 
Hora: 19.30 a 1 h
Organitza: Comando Correbars 
Col·labora: Coordinadora de Barraques

Divendres 1 de setembre

ACTIVITATS INFANTILS

Els infants podran gaudir d’activitats divertides com un concurs de pastissos, una gimcana o 
jocs de rol.

Hora: 16 a 18.30 h
Lloc: Parc de Can Feliu
Organitza: Esplai La Flama

ESPECTACLE INFANTIL: EL POT PETIT

Les rialles són l’excusa per iniciar aquesta nova aventura amb en Pau i la Jana (els 
personatges del Pot Petit), on a partir d’una pila de riures que surten de dins d’aquest Pot 
màgic, anirem descobrint els diferents tipus de riure que hi ha de la mà de molts 
personatges que ens portaran a ballar diferents cançons i danses de molts estils i ritmes 
diferents! Un concert amb sis músics dalt de l’escenari, titelles i teatre, que farà bellugar a 
petits i grans! 

Hora: 18.30 h
Lloc: Plaça d’Anselm Clavé
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INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ “ARTISTES A LES ESCOLES”

Exposició col·lectiva dels i les artistes locals que participen al projecte educatiu “Artistes a 
les escoles”. La ciutadania podrà gaudir de treballs artístics de Maria Romaní, Assumpció 
Espada, Teresa Rosario, Assutzena Cruz, Victòria Rodrigo, Miquel V. Seuba, Jordi Calvís, 
Francesc Vidal, Samuel Moraño, Àlex Castro, Ignasi Espada i Jordi Alba.

Hora: 19 h
Lloc: Casa de Cultura Vila-Puig 

Durant els dies de Festa Major, la mostra es podrà visitar de 12 a 14 hores i de 18 a 20 
hores.

CERCAVILA INFANTIL

Colla de Gegants de Sant Quirze

Hora: 19.30 h
Itinerari: Plaça d’Anselm Clavé  a la plaça de la Vila
Organitza: Colla de Gegants i Grallers

PREGÓ A CÀRREC DE L’EQUIP SÈNIOR FEMENÍ DE L’HANDBOL SANT QUIRZE

Hora: 20 h
Lloc: Plaça de la Vila

VERSOTS I BALL DE DIABLES

Hora: Tot seguit del ball de cintes
Lloc: Plaça de la Vila

CERCAVILA 

A càrrec  dels tabalers dels Diables de Sant Quirze

Hora: Just després del Ball de Diables
Lloc: Plaça de la Vila

Recorregut: Plaça de la Vila, Pintor Vila-Puig, Bonavista, Travessera, Plaça de l’Amistat i 
finalitza a la Masia de Can Feliu

FIDEUADA POPULAR  

Preu per comensal: 5 euros

Els tiquets es podran adquirir el mateix divendres 1 de setembre de 19 a 21 h al recinte del 
centre cívic.  
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Hora:  21 h
Lloc: Exteriors del Centre Cívic Can Feliu

FM / AM (FREQÜÈNCIES MODULADES VS AGRESSIONS MASCLISTES)

Aquesta performance  tracta, des de l'humor crític i àcid, una problemàtica ben seriosa i 
complexa com són les agressions masclistes a l'espai públic i, especialment, en contextos 
festius. A través dels "Consells per prevenir les violacions" que va llençar el Ministeri de 
l'Interior l'any 2014, cançons populars i altres relats violents que impregnen el nostre 
imaginari col·lectiu, a l'obra es desemmascaren formes comunes i tristament normalitzades 
d'agressions vers les dones i lesbianes.
 A càrrec d'AVERLASAILAS: TEATRO DE LO POSIBLE

Hora:  21.45 h
Lloc: Exteriors del Centre Cívic Can Feliu

LA LOCA HISTERIA

Ritme, humor, diversió, interacció i originalitat a càrrec de 8 peculiars i entranyables 
personatges que recorren tota la geografia mundial per subministrar una dosi de cura 
antiestrès a tot ésser que assisteixi als seus eixelebrats shows, on reinterpreten amb gran 
classe els hits més “trencapistes” de tots els temps. En escena, despleguen un espectacle 
circense que sedueix des del primer moment al públic de totes les edats i on és impossible 
parar de ballar durant les més de dues hores que dura el seu show. Just després, ens 
esperen dues hores de discoteca per seguir gaudint i ballant.
Horari: 22 a 2h
Lloc: Exteriors del Centre Cívic Can Feliu

BARRAQUES

23 a 0 h - Concert: Desídia
0.15 a 0.30 h – FM / AM. Performance d’Averlasailas 
0.30 a 1.30 h - Concert: The Wild Goats
2 a 3.30 h -  Concert: Enatizo
3.30 a 5 h - Ambient Barraques
Lloc: Parc de Can Feliu
Dissabte 2 de setembre

MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS

Horari: 9 a 14 h 
Lloc: Rambla de Lluís Companys

MERCAT D’ARTESANIA

Horari: 10 a 14 h i 17 a 21 h
Lloc: Rambla de Lluís Companys
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MATINAL ESPORTIVA:

MATERCLASS D’SPINNING

Aforament limitat  a 150 persones. Constarà de tres sessions d’aproximadament 60 minuts 
cadascuna, amb 50 persones per torn. Us podeu inscriure a www.santquirzevalles.cat del 16 
al 27 d’agost. En cas de necessitar ajuda per emplenar la inscripció us podeu adreçar a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’acord amb l’horari del servei. El Gimnàs Motiva’t regalarà una 
samarreta a cada participant, que la podrà anar a recollir al seu establiment (carrer Penedès, 
33. Nau 12) a partir del dia 29 d’agost amb l’imprès de la confirmació de participació de 
l’activitat. 

Hora: 9, 10 i 11 h
Organitza: Gimnàs Motiva’t
Lloc: Parc de les Morisques

BATEIGS DE MARXA NÒRDICA

Presentació d’aquesta disciplina. Els i les membres de l’entitat muntaran estand al Parc de 
Les Morisques on informaran i faran sortides en petits grups cada quart d’hora.

Horari: 10 a 13 hores
Lloc: Parc de Les Morisques (part de dalt)
Organitza: Nordic Walks
Col·laboren: Regidoria d’Esports, Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona i Creu 
Roja

ESCACS GEGANTS

Horari: 10 a 14 hores
Lloc: Parc de les Morisques
Organitza: Club d’Escacs Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports

BÀSQUET 3 x 3

Horari: 10 a 14 h
Lloc: Av. Camí del Mas (tram del Parc de les Morisques)

Categories:
- A Nascuts/des l’any 2005 i posteriors
- B  Nascuts/des entre els anys 2003 / 2004
- C Nascuts/des entre els anys 2001 / 2002
- D Nascuts/des l’any 2000 i anteriors

Composició dels equips: Estaran formats per 3 jugadors/es i poden ser mixtos. La categoria 
dels equips la marcarà el/la jugador/a de més edat.
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Inscripcions: Us podeu inscriure a www.santquirzevalles.cat del 21 al 31 d’agost. En cas de 
necessitar ajuda per emplenar la inscripció us podeu adreçar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
d’acord amb l’horari del servei. 

Organitza: Regidoria d’Esports i Sant Quirze Bàsquet Club
Col•laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona i Creu Roja

FUTBOL 3 x 3

Horari: 10 a 14 h
Lloc: Parc de les Morisques (zona verda sobre els llacs)

Categories:
- A Nascuts/des entre els anys 2007 / 2008
- B Nascuts/des entre els anys 2005 / 2006
- C Nascuts/des entre els anys 2003 / 2004

Composició dels equips: Estaran formats per 3 jugadors/es i poden ser mixtos. La categoria 
dels equips la marcarà el/la jugador/a de més edat.

Inscripcions: Us podeu inscriure a www.santquirzevalles.cat del 21 al 31 d’agost. En cas de 
necessitar ajuda per emplenar la inscripció us podeu adreçar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
d’acord amb l’horari del servei. 

Organitza: Regidoria d’Esports i Futbol Club Sant Quirze
Col•laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona i Creu Roja

HANDBOL 4 X 4

Horari: 10 a 14 h
Lloc: Parc de les Morisques (zona verda sobre els llacs)

Categories:
- A Nascuts/des entre els anys 2007 / 2008
- B Nascuts/des entre els anys 2005 / 2006
- C Nascuts/des entre els anys 2003 / 2004

Composició dels equips: Estaran formats per 4 jugadors/es i poden ser mixtos. La categoria 
dels equips la marcarà el/la jugador/a de més edat.

Inscripcions: Us podeu inscriure a www.santquirzevalles.cat del 21 al 31 d’agost. En cas de 
necessitar ajuda per emplenar la inscripció us podeu adreçar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
d’acord amb l’horari del servei. 

Organitza: Regidoria d’Esports i Club Handbol Sant Quirze
Col•laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, Federació Catalana 
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d’Handbol i Creu Roja

TORNEIG VOLEIBOL 4X4

Horari: 10 a 14 h
Lloc: Parc de les Morisques (zona verda sobre els llacs)

Categories:
- A Nascuts/des després de 2003
- B  Nascuts/des entre els anys 1998 i 2003
- C Nascuts/des abans de 1998

Composició dels equips: Estaran formats per 4 jugadors/es i poden ser mixtos. La categoria 
dels equips la marcarà el/la jugador/a de més edat.

Inscripcions: Us podeu inscriure a www.santquirzevalles.cat del 21 al 31 d’agost. En cas de 
necessitar ajuda per emplenar la inscripció us podeu adreçar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
d’acord amb l’horari del servei. 
Organitza: Regidoria d’Esports i Club Voleibol Sant Quirze
Col•laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona i Creu Roja

TORNEIG TENNIS DE TAULA

Horari: 10 a 14 h
Lloc:  Parc de les Morisques (tram pavimentat al costat dels jocs infantils)

Categories:
- A Nascuts/des després de 2003
- B  Nascuts/des entre els anys 1998 i 2003
- C Nascuts/des abans de 1998

Campionat individual
Inscripcions: Us podeu inscriure a www.santquirzevalles.cat del 21 al 31 d’agost. En cas de 
necessitar ajuda per emplenar la inscripció us podeu adreçar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
d’acord amb l’horari del servei. 
Organitza: Regidoria d’Esports i Club Tennis Taula Sant Quirze
Col•laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona i Creu Roja

CLÍNIC DE RUGBY

Horari: 10 a 14 h
Lloc: Parc de les Morisques
Organitza: Club Rugby Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports 

JOCS D’AIGUA 

Espai d’estiu amb un munt de jocs d’aigua per a totes les edats. Jugarem i farem la guerra 
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d'aigua més divertida amb les pistoles, jugarem amb el volei-aigua, els jocs de punteria, les 
bombolles, a pescar peixos i per als més petits hi haurà taules aquàtiques i piscinetes. 
Prepara't per a una bona remullada! A càrrec del Burro dels Jocs.

Horari: 11.30 a 12.30 h
Lloc: Plaça d’Anselm Clavé

FESTA DE  L’ESCUMA  

Una hora de festa de l’escuma amb canó d’escuma de colors i música. Amb colorants 
alimentaris i escuma antiirritació. A càrrec del Burro dels Jocs.

Horari: 12.30 a 13.30 h 
Lloc: Plaça d’Anselm Clavé

BARRAQUES

12 a 22 h: Sound System a càrrec de Dub Soul
14 a 19 h: Macarronada i jocs florals (concurs pedreta i lo pedrot, tirar la corda i titius)
Lloc: Parc de Can Feliu

PARTIDES SIMULTÀNIES I RÀPIDES D’ESCACS

Hora: 17 h
Lloc: Parc de les Morisques
Inscripcions: Us podeu inscriure a www.sqv-escacs.com fins al 31 d’agost o fins que 
s’esgotin les places disponibles.
Organitza: Club d’Escacs Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports

ESCACS GEGANTS

Hora: 17 h
Lloc: Parc de les Morisques
Organitza: Club d’Escacs Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports

PROJECCIÓ: CONCERT D’ANDRÉ RIEU

Projecció del concert d’Andre Rieu enregistrat l’any 2010 als exteriors del Palau Barroc de 
l’illa de Mainau, també dita l’illa de les flors, en el llac Constança. André Rieu i la seva 
orquestra Johann Strauss ens ofereixen aquest concert de 90 minuts, en el que trobarem 
valsos, àries, balls i melodies inoblidables, envoltats de paisatges meravellosos.

Hora: 17.30 h
Lloc: Sala Històrica de la Patronal 
Organitza: Amics de la Música 
ACTUACIÓ CASTELLERA DE LES COLLES DE CASTELLAR DEL VALLÈS, SAGALS 
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D’OSONA I SANT CUGAT DEL VALLÈS

Hora: 17.30 h
Lloc: plaça de la Vila 

ACTUACIÓ DELS BASTONERS DE TERRASSA

Els Bastoners de Terrassa ens oferiran una sèrie de balls de bastons entre les actuacions 
castelleres.

Hora: 17.30 h
Lloc: plaça de la Vila 

PARTIT HANDBOL VETERANS

Hora: 17.30 h
Lloc: Pavelló municipal
Organitza: Club Handbol Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports

SARDANES A CÀRREC DE LA COBLA CANIGÓ

Hora: 18.30 h
Lloc: Parc de les Morisques

SQVMÚSICS CONCERT: NA NARA. EXHIBICIÓ DE DANSES AFRICANES 

Hora: 18.30 h
Lloc: Parc de les Morisques

CERCAVILA DE LA COLLA DE GEGANTS I GRALLERS DE SANT QUIRZE I COLLES 
CONVIDADES

Hora: 19 h
Lloc: Plantada de gegants a la plaça d’Anselm Clavé (18 h)
          Inici de la cercavila (19 h)

Recorregut: Plaça d’Anselm Clavé, carrer del Mig, carrer Nou, avinguda de Pau Casals, 
carrer Alfons XIII, plaça de la Glosa, avinguda Camí del Mas i Parc de Les Morisques.

Lliurament de records i ballada final de colles al Parc de les Morisques (20.20 h)

PARTIT HANDBOL SÈNIOR FEMENÍ

Handbol Sant Quirze Divisió d’Honor Plata – equip a determinar

Hora: 19.30 h
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Lloc: Pavelló municipal
Organitza: Club Handbol Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports

PROJECCIÓ: NASCUT A SÍRIA

El documentalista argentí Hernán Zin reflexiona sobre la situació de les persones refugiades 
que han fugit de la guerra i busquen un nou futur a Europa a través de la mirada dels infants.

Hora: 20 h
Lloc: Sala Històrica de la Patronal 
Organitza: Ateneu del Món 

CINEMA A LA FRESCA:  BUSCANT LA DORY 

Hora: 21.30 h
Lloc: Parc de l’avinguda Can Pallàs
Col·labora: AV de l’avinguda de Can Pallàs 
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze 

LA LLEGENDA DE L’ISKARIOT. CORREFOC A CÀRREC  DELS DIABLES DE SANT 
QUIRZE

Horari: de 21.30 a 23.30 h
Lloc: Exteriors de la Masia Can Feliu (davant del local de Diables)

Recorregut: av. Del Vallès, c. Terranova, c. Pintor Vila-Puig, Ptge. Corraló, c. Pompeu 
Fabra, c. Dels Pous, c. Pompeu Fabra, c. Del Mig, av. Antoni Gaudi, c. Llaurador i Pl. del 
professor Tierno Galván

TEATRE: JOAN PERA, CAPRI

L’espectacle 'Joan Pera, Capri' està basat en monòlegs de l'humorista i monologuista català 
Joan Capri (1917-2000). En el muntatge, Pera interpretarà sis dels quaranta monòlegs que 
Capri va fer al llarg de la seva carrera professional i que ha seleccionat en un treball "de 
formigues". 
Hora: 21 h
Lloc: Plaça Anselm Clavé

POOL PARTY

Festa a la piscina municipal dinamitzada pel locutor dels 40 Principals Adrià Ortega.

Horari: 22 a 0.30 h
Lloc: Piscina Municipal
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SQVMÚSICS CONCERT: IL QUARTETTO STRAVAGANTE

Una formació amb veu, piano, baix, bateria i saxo que toquen versions de clàssics italians, 
des de Renatto Carosone a Raffaella Carra. Li donen una empremta musical actualitzada a 
temes de tota la vida, que fa que els seus espectacles siguin per a totes les edats.
Hora: 22.30 h
Lloc: Plaça de la Vila 

SQVMÚSICS CONCERT: JOKERMEN, BANDA TRIBUT A BOB DYLAN

JOKERMEN és una banda tribut al Bob Dylan que un 25 de juliol de 1965 puja al escenari 
del Festival Folk de Newport amb una Fender Stratocaster i comença el seu concert elèctric 
sota l’esbroncada del sorprès públic que el va tractar d´heretge... La resta ja és història del 
Rock.

Hora:23.30 h
Lloc: Plaça de la Vila 

SQVMÚSICS CONCERT: WHISKEY LIES

Músics amb una dilatada carrera tot i la seva joventut que ofereixen un ventall de temes 
seus i algun cover amb una energia pròpia de les grans bandes del rock dels '70. Amb 
moltes influències vingudes totes de la música negra, Whiskey Lies destaca per l’explosiva 
veu del seu vocalista i de la qualitat dels músics que l'envolten. Potència, virtuosisme i molt 
bon rock.
Hora: 0.30 h
Lloc: Plaça Anselm Clavé

BARRAQUES

23:00-00:30h- Concert: Sara Hebe
01:00-2:30h- Concert: Ebri Knight
03:00h-05:00h Concert: Hey, Pachucos 
Lloc: Parc de Can Feliu

Diumenge 3 de setembre

TORNEIG DE PETANCA

Hora: 9 h
Lloc: Pistes municipals de Petanca

Organitza: Club Petanca Sant Quirze

Col•labora: Regidoria d’Esports
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MERCAT D’ARTESANIA

Horari: 10 a 14 i 17 a 21h
Lloc: Rambla de Lluís Companys

CURSA POPULAR

Sortida i arribada: Av. Pau Casals darrere de l’Ajuntament
Horaris:

- Categories D, E i F a les 9.30 h
Lliurament de trofeus als guanyadors un cop acabada la cursa

- Categoria C a les 10.45 h
- Categoria B a les 11:10 h
- Categoria A a les 11:20 h

Lliurament de medalles a l’arribada de cada cursa (A, B i C)

Categories:
- A Nascuts/des entre els anys 2009 i 2011
- B Nascuts/des entre els anys 2006 i 2008
- C Nascuts/des entre els anys 2000 i 2005
- D Nascuts/des entre els anys 1996 i 1999
- E Nascuts/des entre els anys 1976 i 1995
- F Nascuts/des abans de 1976

Recorreguts:

• Categories A i B:  Sortida av. de Pau Casals (darrere l’Ajuntament), ronda Arraona fins 
rotonda de Vallcorba i tornada 800 m

• Categoria C: Sortida av. de Pau Casals (darrere l’Ajuntament), ronda Arraona fins rotonda 
de l’Avinguda d’Egara, gir per tornar per ronda Arraona fins C. Rosselló, C. Pallars, C. Pla de 
l’Estany, C. Vallespir, ronda Arraona fins rotonda de C. Vallcorba i gir per tornar per ronda 
Arraona fins av. de Pau Casals. 1700 m

• Categories D, E i F: Sortida av. de Pau Casals (darrere l’Ajuntament), ronda Arraona 
direcció Can Pallàs, c. d’Eduard Toldrà, av. del Vallès, Parc de Can Feliu, c. Llaurador, av. 
d’Antoni Gaudí, c. Castellar, av. de Pau Casals, c. d’Alfons XIII, c. Barcelona, ronda Arraona 
direcció Parc de les Morisques i tornada, c. Vallespir, c. Pallars, c. Rosselló, ronda Arraona 
fins rotonda de la cruïlla de Pintor Vilapuig amb av. Egara i av. d’Antoni Gaudí i tornada per 
arribar a l’av. de Pau Casals. 5000 m

Premis: Obtindran trofeus els tres primers classificats de les categories D, E i F, masculines i 
femenines. I rebran medalles tots els participants de les categories A, B i C.

Inscripcions:   Us podeu inscriure a www.santquirzevalles.cat del 21 al 31 d’agost i de 08.00 
a 09.00 del diumenge al lloc de sortida. En cas de necessitar ajuda per emplenar la 
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inscripció us podeu adreçar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’acord amb l’horari del servei. 

Col•laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, Creu Roja i entitats del 
municipi.

Enguany la cursa tornarà a tenir caire solidari. Tothom que vulgui pot portar menjar 
(especialment llet) el mateix dia de la cursa al punt de sortida, o el dia anterior en el moment 
de la recollida dels dorsals. Els aliments recollits es destinaran a les famílies més 
necessitades de Sant Quirze i Les Fonts.

EXHIBICIÓ DE DRIFT RADIOCONTROL

Exhibició de la modalitat de drift radiocontrol, vehicles radiocontrolats que derrapen en circuit 
tancat. Hi haurà una gimcana per a petits i grans perquè puguin veure i provar un drift 
radiocontrol i una pista oberta per radiocontrolats elèctrics.

Horari: 10 a 14 h
Lloc: Parc de Les Morisques

Organitza: Penya Motera Km. 0 i Team RC

Col•labora: Regidoria d’Esports

ESCACS GEGANTS

Horari: de 10 a 14 h
Lloc: Parc de les Morisques

Organitza: Club d’Escacs Sant Quirze
Col•laboren: Regidoria d’Esports

PETIT EMBASSA’T

Per tercer quart any el diumenge de festa major, el Parc de les Morisques es transforma en 
un festival per a tota la família. El Petit Embassa’t està adreçat perquè infants i grans s’ho 
passin d’allò més bé escoltant música i participant en originals tallers. Conviure, compartir, 
créixer, enriquir, gaudir, recordar... hi ha mil i un moments especials per pares i fills, és per 
això que també volem tenir una primera experiència amb els concerts, la música, família i 
amics, tallers i experiències diferents. Un matí ideal per als més petits i també pels grans: 

Programa: 

Jaume Ibars (11.15 hores) El cançoner més popular, la rumba, la diversió en família, amics, 
mil i un dies de bona música i bon humor tot això és el que porta col·leccionant aquest 
fantàstic músic del Vallès al llarg de la seva extensa carrera d’èxits, gran part d’aquestes 
cançons ara recopilades en el seu darrer disc “Canastreta de Cançons. 

“Tuf”, d’Engruna Teatre (12.15 hores) Espectacle de teatre de carrer, màscara, gest i 
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clown. Tres misteriosos personatges ens transporten les arrels més bàsiques de tots els 
humans. Sentit de l’humor blanc, pur i per riure amb els altres i de nosaltres. Ideal per a 
petits però també per grans. I tot sota el segell cuidat d’una de les companyies de teatre 
familiar més personals i riques del país, que no para de créixer. 

Joan Colomo (13.15 hores) Pocs músics han adquirit una estima i una personalitat tant 
diferenciada com Joan Colomo, un cantautor folk descafeïnat, punk simpàtic, rocker 
fracassat que ningú sap ben bé com etiquetar-lo, però estar en boca de tothom. I és que 
darrera d’aquesta imatge pretesa s’amaguen una infinitat d’excel·lents melodies pop 
infalibles, himnes que enamoren a grans i petits, i sobretot una manera de cantar-les i 
defensar-les que per allà on passa només eixample els seus fans fidels. 

Tallers: 

El rocker del Embassa’t Unes mitges, sorra, llavors de gespa, dues gomes. Una mica 
d’imaginació, les mans dels nens i la màgia dels colors ens donen amb un tres i no res un 
divertit ninot que regant-lo li farem créixer la melena rockera.

Taumàtrop Animarem dos dibuixos per crear l’efecte òptic ideal per no deixar de tocar la 
bateria o tocar la guitarra als nostres amics animats. 

Festa d’aigua Remullada per fer passar la calor com a final de festa.Organitza: Sabadell 
Sona i Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Horari: 11 a 14 h
Lloc: Parc de les Morisques

PROGRAMA DE RÀDIO SANT QUIRZE

Els col·laboradors i col·laboradores del mitjà ens oferiran una retransmissió especial per 
Festa Major.

Hora: 11 h
Lloc: Parc de les Morisques 
Organitza: Amics de Ràdio Sant Quirze

LITTLE CHEF

Oferim el nostre propi taller de cuina, pensat perquè els nens i les nenes puguin 
experimentar amb el menjar, tastin nous sabors i descobreixin que cuinar pot ser molt 
divertit. I tot plegat en anglès!  Pensant per a nens de 3-10 anys.

Participació amb inscripció prèvia a santquirze@kidsandus.org amb el nom, data de 
naixement del/la participant i telèfon i correu de contacte.

Hora: 11 h
Lloc: Parc de les Morisques 
Organitza: Kids&Us Sant Quirze

EXHIBICIÓ DE BALLS INDIVIDUALS DE PATINATGE
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Hora:  11 h
Lloc: Pista annexa del complex esportiu
Organitza: Club de Patinatge

PARTIT HANDBOL SÈNIOR MASCULÍ

Handbol Sant Quirze – equip a determinar
Hora: 12 h
Lloc: Pavelló municipal
Organitza: Club Handbol Sant Quirze
Col•labora: Regidoria d’Esports

VERMUT MUSICAL

Amb l’actuació musical de Ricky Gil

Hora: 12 h
Lloc: Lanume Atac d’Art (c. Pi i Maragall, 12) 
Organitza: Lanume Atac d’Art

SQVMÚSICS CONCERT: MR KEATON I SOULAMENTSOUL

Mr Keaton són tres veus brutals i una banda amb un groove contundent, que t'aixecaran i et 
faran ballar durant tota l’actuació. Soulamentsoul va néixer a principis de 2015 a Sant Quirze 
del Vallès, com un projecte musical per tal d'impulsar la música negra a casa nostra. Fan 
des de versions dels clàssics del soul i el  funk, com Tina Turner o Aretha Franklin, a temes 
més contemporanis d’Amy Winehouse o Meghan Trainor. La fusió d'estils, experiència i 
influències dels membres de la banda fan que la barreja es converteixi en un producte ple de 
matisos musicals i d'un directe carregat de bon rotllo. 

Hora: 12 h
Lloc: Plaça de la Vila 

SQVMÚSICS CONCERT: CORCS

Corcs és molt més que un duo. Inspirats en la música dels 60 i 70, carreguen amb la 
responsabilitat de sonar amb la potència i l'energia d'una banda sencera i fan servir tot el 
cos per aconseguir-ho. 2 músics, 2 instruments, 4 mans i 4 peus és l'únic que fa falta. La 
resta la posa l'espectador deixant-se portar per les afilades melodies i els baixos pesants 
sobre unes càlides harmonies i una trencadissa de ritmes que va de l'afrobeat al drum&bass 
passant per soul, groove, ska, surf, reggae, rhythm&blues... So fresc, energètic i molt 
ballable, en un espectacle que no deixa indiferent a ningú.
Hora: 13 h
Lloc: Carrer Pintor Vila-Puig 

VERMUT COUNTRY
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L’activitat comptarà amb una exhibició i un taller d’aquesta disciplina.
Hora: 12.30 h
Lloc: Plaça dels Avis
Organitza: Country Mussols

20è MEMORIAL ANTONI MENDOZA

Hora:  18 h
Lloc: Camp municipal de futbol
Partit: a determinar
Organitza: Futbol Club Sant Quirze
Col•labora: Regidoria d’Esports

HOLI PARTY

Segona edició de la festa Holi Sant Quirze per Festa Major després de l’èxit d’assistència de 
l’any any anterior. Balls de Bollywood amb un cos de ballarins començaran aquest 
esdeveniment on tothom podrà seguir les coreografies i participar en el ball fins a arribar al 
moment tan esperat: l’espectacular tirada de color de tots els i les assistents en conjunt.
Hora: 18.30 h
Lloc: Parc de Les Morisques 

CONCERT DE FESTA MAJOR DE LA BELLA QUIRZE BAND   

Hora: 19 h
Lloc: Plaça d’Anselm Clavé

CONCERT DE LA SOCIETAT CORAL IL·LUSTRACIÓ ARTÍSTICA

Hora: 20 h
Lloc: Sala Històrica de la Patronal 

CONCERT: COMBO DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Hora: 21 h
Lloc: Masia de Can Feliu

CONCERT-ESPECTACLE: LES KOL·LONTAI

Montse Castellà, Sílvia Comes, Meritxell Gené i Ivette Nadal s’uneixen per reivindicar la 
llibertat i la igualtat a través de cançons que parlen de dones que lluiten i estimen. El seu 
nom està inspirat en Alexandra Kol·lontai, qui va ser la primera dona ambaixadora de la 
història en la revolució bolxevic, ara fa 100 anys.   

Hora:  21.30 h
Lloc: Plaça d’Anselm Clavé
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CONCERT: DR PRATS

Parlar de Doctor Prats és parlar de la revolució de la música en català. Amb només dos anys 
de trajectòria els de Terrassa ja tenen dos àlbums al mercat -Patates amb Peix (2015) i 
Aham Sigah (2016)- i ja han fet més de 130 concerts. Capaços de barrejar estils tan 
diversos com el pop, la cúmbia, el reggae, l’ska, el rock, l’electroswing o el dubstep, Doctor 
Prats porta el mestissatge a un altre nivell. El seu directe, “el Festribal”, és un dels més 
potents del panorama musical, un directe sorprenent, dinàmic i enèrgic que no deixa a ningú 
indiferent i on tot el públic n’és partícip.
Hora: 22 h
Lloc: Masia de Can Feliu

CONCERT: CAN CANALLA

Amb el seu primer disc "Todo se lía" sota l'ala, aquest grup del Vallès aborda els escenaris 
amb la música i la festa més canalla!

Hora: 0.00 h
Lloc: Masia de Can Feliu

Dilluns 4 de setembre

PALLASSOS EN GIRA 
Aquesta família de pallassos ens acompanyarà tot el matí fent de les seves. Voleu conèixer 
els seus components estrafolaris? Acompanyeu-nos si esteu preparats per remenar el cul, 
trencar-vos de riure i suar la cansalada! 

TALLER DE CORBATES I BARRETS DE PALLASS@

Vine a fabricar-te els teus propis elements de pallass@! En aquest taller podràs fer-te la 
corbata i el barret a la teva mida! 

TALLER DE MAQUILLATGE 
En aquest taller et maquillarem del que tu triïs. 

Horari: 10.30 a 13.30 h 
Lloc: Parc de les Morisques

VERMUT MUSICAL

Amb l’actuació de Josep Maria Cantimplora

Hora: 13 h
Lloc: L’Estraperlo (c. Pintor Vila-Puig, 12)
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EXHIBICIÓ DE DANSA DEL GIMNÀS MONTSERRAT CREUS

Hora:  18.30 h
Lloc: Parc de les Morisques

ESPECTACLE ITINERANT: DIVERCAMINA 
Un espectacle itinerant per a tots els públics amb un carro musical, dos animadors i un 
xanquer que faran divertir al públic.

Hora:  19.30 h
Lloc: Parc de les Morisques

SOPAR DE CLOENDA DE FESTA MAJOR AMB BOTIFARRADA POPULAR, A CÀRREC 
DE LES ENTITATS LOCALS

Hora: 20 h 
Lloc: Avinguda Camí del Mas
Preu: botifarra 2 €, aigua 1 €, i refresc/cervesa 1,50 €                 

CANTADA D’HAVANERES AMB EL GRUP ELS NOIS DE L’EIXIDA I ROM CREMAT PER 
A TOTHOM A CÀRREC DE LES ÀVIES I AVIS DEL CASAL

Hora: 21 h
Lloc: Parc de les Morisques

CASTELL DE FOCS

Hora: 22.30 h
Lloc: Rodalies del Parc de les Morisques

ACTES RELIGIOSOS DE FESTA MAJOR

Diumenge 3 de setembre

12 h. Missa de Festa Major en honor dels nostres patrons Sant Quirze i Santa Julita

Dilluns 4 de setembre

19.30 h. Missa en sufragi dels fidels difunts del nostre poble
Organitza: Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita”

Segon.- Aprovar els documents comptables a justificar següents:

- PJ_ADO  per import total de 60.500 €, a càrrec la partida 3020/3380/2260900 (Festes 
Majors).
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Premi guanyador concurs cartells Festa Major 450,00

Lletraferits 200,00

Blue Monkeys 200,00

Espectacle El Pot Petit                       2.100,00   

La Loca Histeria                       7.441,50   

Castellers                       1.800,00   

Jocs d’aigua i festa de l’escuma 1.058,50

Iniwali Ki Fany 200,00

Cobla Canigó 950,00

Cinema a la fresca                          825,00   

Trobada Gegantera 3.500,00

Correfoc                       4.500,00   

Joan Pera Capri                       5.445,00   

Il Quarteto Stravagante 200,00                      

Whiskey Lies 200,00                      

Jokermen 1.452,00   

Petit Embassa´t                       4.000,00   

Soulamentsoul 200,00

Mr Keaton 200,00

Corcs 260,50

Holi Party                       1.815,00   

Les Kol·lontai                       3.025,00   

Dr Prats                       7.865,00   

Can Canalla                       1.452,00   
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Matinal de tallers clown 3.146,00

Espectacle Divercamina 1.149,50

Els nois de l’Eixida (Havaneres)                       875,00   

Castell de focs                       5.990,00   

60.500,00   

Sobre el pagament a justificar abans descrit, es tracta de la despesa prevista en 
programació. Són artistes que cobren el seu catxet i la seva contractació ha estat 
consensuada a la Comissió de Festes Populars i, en molts casos, superen els 3.000€. És el 
cas de La Loca Histeria, Joan Pera, Les Kol·lontai, la Matinal de tallers i espectacle de clown 
i Dr Prats. D’altra banda, com és tradicional a la Festa Major, hi ha despeses superiors als 
3.000€ com són el Correfoc, que tenen assignat un pressupost acordat a la mateixa 
Comissió de Festes igual que la trobada gegantera i amb les pròpies entitats del poble i que 
són una tradició a Sant Quirze del Vallès. I, per últim, l’altra despesa que supera els 3.000€ 
és el castell de focs. L’import descrit de 5.990€ és el pressupost que s’ha emprat en les 
darreres Festes Majors. Ho fa una empresa, Pirotècnia Igual, que és l’encarregada de 
realitzar molts castells de focs arreu del món i són els responsables del piromusical de la 
Mercè de Barcelona. És una decisió també consensuada en Comissió de Festes la de 
contractar aquesta empresa per la qualitat dels seus espectacles pirotècnics.

- PJ_ADO  per import total de 19.000 €, a càrrec la partida 3020/3380/2260901  
(Infraestructures Festa Major).

Assegurança de pluja 2.200,00

Taxa seguretat privada 243

Panabad                          800,00   

Sonorització actes Festa Major 13.000,00                      

Sece (servei enllumenat públic)                          200,00   

Sacs de Sorra Castell de Focs                          500,00   

Lloguer de taules i cadires                       2.057,00   

https://seu.santquirzevalles.cat/LlistaTramits/_YoH-PxCTySs9KFFC8_9AVVczXv_Xs4CArc3p3IJ-xBM
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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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                    19.000,00   

Sobre el pagament a justificar abans descrit, es tracta de la despesa prevista en 
infraestructures. Adjunt a aquest informe, hi ha els pressupostos d’aquelles despeses que 
superen els 1.000€, el de l’Assegurança de pluja (2.200€) i el lloguer de taules i cadires per 
a la fideuada i a la botifarrada populars (2.057€). Pel que fa a la sonorització dels actes de 
festa major, enguany els hem agrupat en un mateix concepte i ascendeix a 13.000€. Per 
aquest motiu, s’adjunten 3 pressupostos i es contractarà el serveis de La Capsa de Trons 
per ser l’opció més econòmica.

Sobre la sonorització, afegeixo que des del Departament de Cultura estem preparant un 
concurs per cobrir les sonoritzacions anuals de totes les activitats de l’Ajuntament per tal de 
regularitzar les contractacions d’aquest tipus de serveis.

Tercer.- Publicar el programa de Festa Major a la web de l’Ajuntament.  

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA

Helena Muñoz Amoròs, 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 Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la data de la sessió.

Sant Quirze del Vallès, Vist i plau,
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