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Acta de Sessió de Junta de Govern Local

Número: 18/2017/JGL 
Caràcter: Extraordinària
Data: 01/08/2017
Constitució: 14:15 h
Aixecament: 14:35 h
Lloc: Sala Alcaldia

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS

Hi assisteixen:

Elisabeth Oliveras Jorba JUNTS  
Francesc Fernandez Lugo JUNTS  
Marta Baldrich Caselles ICV  

Excusen la seva absència:

Albert Falgueras Cuatrecasas JUNTS  
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.
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1. Coeducació i Polítiques de Gènere. 15/2017/SQCOED
Proposta d’aprovació del Protocol d’actuació contra les agressions sexistes a la Festa 
Major de Sant Quirze del Vallès

ANTECEDENTS

L’ajuntament de Sant Quirze del Vallès, conjuntament amb algunes entitats del municipi, ha 
decidit abordar el sexisme a la Festa Major i a les Barraques.
 
Situacions com les que s’han produït a Pamplona, a Colònia o a Suècia, en actes amb molta 
afluència de gent, i altres situacions d’agressió que es donen en esdeveniments en ambients 
de festa i oci, que vulneren drets i que impedeixen el lliure gaudi i convivència de totes i tots 
en aquest àmbit festiu i lúdic en l’espai públic, ens fan avançar-nos i preveure possibles 
riscos. 

L’objectiu final és que el protocol que aquí es presenta es faci extensiu a tots els espais on 
tingui lloc la festa major. La idea és garantir un espai de seguretat i confiança on, en el cas 
de produir-se una agressió sexista, les persones afectades se sentin amb prou suport i 
confiança per actuar per elles mateixes i, en el cas necessari, saber a qui adreçar-se per 
demanar suport. 

De manera prèvia, s’ha format a les entitats i col·lectius així com al personal municipal 
present a les diferents celebracions.

DISPOSICIÓ

S’adopta el seguent acord:

Primer.-.Aprovar el Protocol d’actuació contra les agressions sexistes a la Festa Major de 
Sant Quirze del Vallès que es transcriu a continuació:

“PROTOCOL D’ACTUACIÓ CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES A LA FESTA 
MAJOR DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

1. INTRODUCCIÓ

Des de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès, conjuntament amb algunes entitats, s’ha 
decidit abordar el sexisme a la festa major i a les barraques del poble partint de la base que 
entenem el sexisme com una de les grans problemàtiques que impedeixen el lliure gaudi i 
convivència de totes i tots en aquest àmbit festiu i lúdic en l’espai públic. 

L’objectiu final és que el protocol que aquí es presenta es faci extensiu a tots els espais on 
tingui lloc la festa major.  La idea és garantir un espai de seguretat i confiança on, en el cas 
de produir-se una agressió sexista, les persones afectades se sentin amb prou suport i 
confiança per actuar per elles mateixes i, en el cas necessari, saber a qui adreçar-se per 
demanar suport. 
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De manera prèvia, s’ha format a les entitats i col·lectius així com al personal municipal 
present a les diferents celebracions.

Volem uns espais i festes majors i barraques lliures de sexisme.

2. MARC CONCEPTUAL

QUÈ ENTENEM PER AGRESSIONS SEXISTES?

Una agressió sexista és una agressió física o no, exercida sobre una persona per motius 
de gènere, d’identitat o expressió de gènere, d’orientació sexual o d’aspecte físic en relació 
als estàndards estètics. 

SITUACIONS QUE ENS PODEM TROBAR:

Assetjament: una o més es senten incòmodes per l’actitud corporal i/o verbal clarament 
dirigida envers aquesta/es per part d’una altra o més persones (piropos, propostes, 
comentaris, formes no benvingudes de contacte físic, exhibició de símbols sexistes ofensius, 
insults, burles...).

Assetjament amb risc: a més, la o les persones assetjades, pel contingut, forma o context 
senten la possibilitat que passi a agressió (per amenaces o intimidació, lloc aïllat, apropar-se 
molt...).

Agressió sexual: a part de l’actitud corporal i/o verbal, hi ha una agressió física (magrejant 
l’altra persona, agafant-li la cara, empenyent-la a propòsit...).

Agressió amb violència i/o violació: agressió amb ús de la força i qualsevol tipus de 
pràctica forçada. A escala legal, és considerat una violació qualsevol violació, no importa 
l’orifici ni l’element introduït.

QUI L’EXERCEIX?

Aquestes conductes actuen com a tractaments diferencials d'una persona a causa de la 
seva pertinença o adscripció de gènere.  Així, la persona assetjadora pot ser un company o 
qualsevol persona que es trobi en el context, ja que totes les persones podem traspassar els 
límits d'altres persones, les agressions es poden reproduir entre persones conegudes i 
desconegudes. Entenent que el patriarcat és un sistema de poder on la socialització 
masculina té el privilegi, la majoria d’agressions es produeixen sobre les dones i altres 
identitats de gènere no hegemòniques. 

ON ES PODEN PRODUIR?

Les agressions sexistes són formes d'opressió patriarcal que apareixen constantment en la 
nostra quotidianitat i en els nostres espais i s’emparen en els múltiples paraigües que tenen 
a veure amb les inèrcies socials com el “bon-rotllisme”, el context festiu, les drogues i la idea 
que el que passa en aquests contextos forma part de la vida privada de cadascú. 
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Aquest còctel d'elements funciona com a legitimador de les conductes de les persones 
agressores i, per tant, no legitima els possibles sentiments de malestar, protesta o resposta 
de la persona agredida i permet que aquestes formes de violència quedin silenciades, 
minimitzades i reproduïdes. Des d'una perspectiva antipatriarcal, aquest tipus d'accions no 
són anècdotes aïllades sinó que responen i formen part d'una violència estructural.

3. PREVENCIÓ 

És de vital importància fomentar les actuacions preventives per tal de caminar cap a unes 
festes no sexistes ni discriminatòries, és a dir, que contemplin els eixos d’opressió i que 
treballin per prevenir els seus impactes. Sabem les limitacions que tenim i les ganes de 
canviar les coses. 

Seguidament presentem algunes actuacions preventives que hem estat duent a terme l’any 
2017. 

Actuacions preventives Festa Major 2017 

a) Programació de les festes amb perspectiva de gènere, incloent a les Barraques una 
actuació d’una artista molt vinculada al moviment feminista. 

b) Elaboració de materials gràfics i audiovisuals: 

- Flyers de butxaca

- Enganxines

- Pantalla a l’escenari de les Barraques

- Braçalets contra el sexisme

- Recomanacions al programa general de Festa Major

- Cartells interns explicatius sobre les línies d'actuació en cas d'agressió, dins la barra 
(protocol d’actuació)

- Cartells preventius penjats per la zona on cada entitat adherida fa les festes

- Cartells informatius sobre el protocol als espais de festa  

- Manifest llegit entre concerts a les Barraques

- Punt violeta (un a les barraques i un al parc de les Morisques)

- Performances a les zones de concerts amb el grup Averlasailas

- Punt Som-Nit de la creu Roja Joventut

- Perfil professional específic a les ambulàncies per al suport i acompanyament
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c) Formació de les entitats i col·lectius vinculats així com personal municipal.

d) Sensibilització a la ciutadania sobre la necessitat del protocol: 

- Campanya comunicativa per les xarxes socials

- Article al butlletí municipal Informem 

- Presentació del protocol el primer dia de la Festa Major 

Propostes de futur
 
Augmentar a la programació la perspectiva feminista per fomentar la representació de dones 
i gèneres i sexualitats no heteronormatives de cara a l'any que ve. 

Animar al consell de festes i coordinadora de les barraques que el feminisme sigui un eix 
transversal a tota la festa major. 

4. MODEL D’INTERVENCIÓ EN CAS D’AGRESSIÓ SEXISTA EN EL CONTEXT DE 
LA FESTA MAJOR

Premisses d’intervenció

- Res justifica una agressió 

- Una agressió és un abús de poder d’una persona sobre una altra: no és un 
malentès, ni un conflicte. 

- Totes i tots podem ser agressors/es i no ser-ne conscients: totes i tots podem 
traspassar els límits de l’altra persona ja que aquests són subjectius. És el que 
cadascú sent. Hem de recordar que ens socialitzem en un sistema patriarcal. 

- Tot i que no tots els homes exerceixen el poder que els és atorgat pel sistema 
patriarcal en el que ens hem socialitzat la majoria, molts homes poden arribar a 
creure que tenen el dret a exercir-lo en tant que el sistema patriarcal atorga una 
situació privilegiada a les persones socialitzades com a homes. 

- Entenent que el patriarcat és un sistema de poder on la socialització masculina té el 
privilegi, la majoria d’agressions es produeixen sobre les dones i altres 
identitats de gènere no hegemòniques.

- Les persones agredides no són “víctimes passives”. S’ha d’actuar sempre amb el 
consentiment de la persona agredida, respectar la seva decisió personal. L’objectiu 
principal és l’empoderament de la persona agredida, i, per tant, aquest protocol neix 
com un mecanisme de protecció transversal de l’espai, però sense menystenir mai la 
decisió de la persona que pateix l’agressió. 

- Totes les persones que participem de la festa major podem detectar situacions 
d’assetjament i agressions sexistes.
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- El punt violeta és el punt on es centra la coordinació d’aquesta resposta (sempre 
que no s’autogestioni entre les afectades), per tant, cal estar preparades per atendre 
aquestes demandes.

- En cas que arribi una demanda al punt violeta, cal avisar al personal de Joventut 
i/o Cultura per poder donar una resposta conjunta.

- La persona o persones que donen resposta a la situació sexista han d’estar serenes 
i si pot ser, s’afavorirà que sigui un equip de dones o paritari.

ACTUACIÓ DAVANT D’UNA AGRESSIÓ SEXISTA

En aquest apartat trobem la proposta d’actuació concreta en el cas que hi hagués una 
agressió sexista durant els dies de la festa major. Tot i que no només es donarà una 
resposta a l’agressió sexista en el moment en què aparegui, sinó que també es contempla 
un acompanyament posterior a l’agressió si la persona agredida ho demana.

Acompanyament a la persona afectada

1. Arribada la demanda al punt violeta, es realitzarà la primera atenció amb la calma 
que aquestes situacions requereixen. L’objectiu d’aquest pas és que qui rebi la 
demanda pugui atendre la situació amb cura, i que en equip es prengui la 
responsabilitat de gestionar-ho.

Cercarem un espai tranquil, ja sigui en el mateix punt violeta o pels voltants, per tal 
d’escoltar atentament a la persona, sense deixar-la sola en cap moment. Oferir-li 
beguda i menjar en cas necessari.

S’avisaran els responsables municipals de Joventut i Cultura.

2. Un cop arribat el personal municipal responsable, es conformarà un equip, 
prioritàriament format per dones o paritari, i amb l’empatia i serenor necessàries es 
donarà resposta i acompanyament a la persona afectada, que si ho desitja podrà ser 
acompanyada pel seu grup d’iguals.

En el cas de que la demanda no arribi per part de la persona afectada, sinó d’algú 
extern, el primer pas serà parlar amb aquesta/es persones. I abans d’actuar es 
parlarà amb la persona afectada.

3. A l’hora de donar una resposta caldrà tenir la màxima informació i el consentiment de 
la persona afectada per poder actuar de cara enfora. 

Per tal d’acompanyar a la persona afectada, seguirem aquests passos:
o Caldrà presentar-nos amb un to de veu serè i proper
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o Demanar-li el nom

o Explicar-li que no farem res sense el seu consentiment

o En tot moment respectarem el seu espai vital

o La tranquil·litzarem, tot intentant conèixer la situació i els recursos (si té grup 
d’iguals a la festa, el seu estat etílic, què vol fer...). 

o Caldrà recollir la màxima informació sobre el que ha succeït i sobre el/s 
agressor/s (estava sol, sobri, amb amics i amigues, i les seves actituds...).

Un cop coneixedors del context se li explicaran les opcions de resposta. S’haurà de 
tenir en compte que acompanyar i oferir un espai de seguretat pot ser que sigui 
l’única resposta.

En el cas de que hi hagi hagut una agressió ens oferirem directament a fer un 
acompanyament o una intervenció directa.

Si l’afectada vol denunciar, les persones responsables avisaran als cossos de 
seguretat per tal de que ho pugui fer.

En cas d’agressió amb violència i/o violació, s’aconsellarà a la persona afectada que 
vagi a l’hospital més proper per tal de fer-se l’exploració mèdica corresponent. 

Un cop estabilitzada la situació, es facilitaran recursos a la persona afectada:

- Espai Maria–Mercè Marçal: Servei d’Informació i atenció a les dones, suport 
psicològic i jurídic, Tel. 93 721 68 00

- Servei d’atenció permanent contra la violència masclista. Gratuït i confidencial 
24h, Tel. 900 100 120

- Servei telefònic d’informació i assessorament jurídic en matèria de violències 
masclistes, Tel. 016

- Emergències, servei públic d’accés universal, Tel. 112

- Hospital Parc Taulí de Sabadell, Tel. 93 723 10 10

- Hospital de Terrassa, Tel. 93 731 00 07

Intervenció amb la persona agressora

1. Dialogar amb calma amb l’agressor per tal de fer-li veure tot el que ha succeït des de 
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la perspectiva de l’afectada, en el cas de que no sigui la mateixa afectada la qui li 
expliqui. I expressar-li la no acceptació d’actituds sexistes.

2. Al parlar amb l’agressor, si aquest reconeix i reacciona positivament i s’arriben a 
acords segons voluntat de la persona afectada, es valorarà si el personal municipal 
cal que ho visualitzi a dalt de l’escenari, sempre i quant la persona afectada ens doni 
el seu consentiment i sense dir noms ni dades personals.

3. Al parlar amb l’agressor, si aquest reacciona negativament o incrementa el risc de 
violència o agressió, s’expulsarà de la festa. 

S’haurà de crear un grup amb el personal de cultura i joventut per informar a la 
persona agressora que ha de sortir de la festa i el per què, tot prioritzant una 
actuació dialogada sense violència verbal ni física, per tal de que la situació no es 
compliqui.

En el cas que les persones responsables no es vegin en condicions de gestionar la 
situació, s’avisaran els cossos de seguretat.

Serà molt important que totes les persones responsables actuïn de  forma 
coordinada entre elles. És possible doncs, que calgui plantejar si és millor expulsar a 
l’agressor o retenir-lo, en aquestes situacions es podrà comptar amb la vigilància 
privada.

Avaluació de les intervencions

En finalitzar qualsevol intervenció, caldrà fer una avaluació i cura de l’equip interventor.”

2. Esports. 39/2017/SQESP
Aprovar el programa d'activitats esportives municipals per al curs 2017-2018 i les 
condicions d'accés 

ANTECEDENTS

Pel proper curs 2017/2018, l’Ajuntament de Sant Quirze, des del servei d’Esports, manté 
l’oferta en els programes d’activitats esportives municipals a fi de promoure la pràctica 
esportiva entre la ciutadania, amb la novetat, a petició dels usuaris, d’ampliar la durada del 
curs fins el finals de juliol.

Les Activitats Esportives Municipals mantenen un programa per les i els majors de 15 anys i 
altre per majors de 60; ambdós amb diferents propostes perquè cada persona pugui escollir 
la que s’adapti més als seus interessos i necessitats, contribuint així a l’adquisició d’hàbits 

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):  11342512004427762352. 
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv 9/45

saludables pel temps de lleure.

FONAMENTS DE DRET

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, amb les seves 
modificacions posteriors d’aplicació.

- Llei reguladora de les bases de règim local, i en desenvolupament d’aquesta, per la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya i, subordinadament i supletòriament, pel 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

- Llei de règim jurídic de les administracions públiques i, subordinadament, pel 
Reglament sobre procediments de responsabilitat administrativa.

Ordenança fiscal 4.11, que regula la taxa per la utilització dels béns, instal·lacions municipal 
i prestació de serveis d’esports i cursets, que contempla l’obligació del pagament en 
sol·licitar la inscripció a qualsevol de les activitats esportives municipals que hi queden 
recollides

DISPOSICIÓ

S’adopta el seguent acord:

Primer.- . Aprovar el programa d’activitats esportives municipals per al curs 2017-2018 i les 
condicions d’accés, d’acord amb la redacció següent:

ACTIVITATS FÍSIQUES PER A ADULTS I PER A GENT 
                      GRAN CURS 2017/2018
Pel proper curs 2017/2018, l’Ajuntament de Sant Quirze, des del servei d’Esports, manté 
l’oferta en els programes d’activitats esportives municipals a fi de promoure la pràctica 
esportiva entre la ciutadania, amb la novetat, a petició dels usuaris, d’ampliar la durada del 
curs fins el finals de juliol.

Les Activitats Esportives Municipals mantenen un programa per les i els majors de 15 anys i 
altre per majors de 60; ambdós amb diferents propostes perquè cada persona pugui escollir 
la que s’adapti més als seus interessos i necessitats, contribuint així a l’adquisició d’hàbits 
saludables pel temps de lleure.

1. ACTIVITATS ESPORTIVES
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L’ajuntament ofereix dos programes d’activitats, un adreçat a les persones majors de 15 
anys i un altre per les majors de 60 anys.

ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS  MAJORS DE 15 ANYS

IOGA  
El ioga pretén, mitjançant la meditació, l'ascesi moral i els exercicis corporals, desenvolupar 
els nivells més elevats de consciència i integrar els aspectes físic, psíquic i espiritual de la 
persona.

De la seva pràctica en resulta la unió o integració de l’atman (ànima individual) amb el 
braman (ànima universal) i és especialment recomanat per relaxar-se, millorar el control 
sobre el propi cos i la seva relació amb l’entorn.

IOGALATES
El iogalates és un exercici altament efectiu que combina el ioga i el pilates. La flexibilitat, el 
control tònic i d’altres elements del ioga amb les tècniques per la flexibilitat i tonificació del 
pilates s’uneixen per aportar-nos l’equilibri perfecte en la cura de cos i ment, tot millorant la 
nostra respiració i mobilitat.

Localitza la força en el centre (zona abdominal, glutis i lumbars), desenvolupa el cos de 
forma harmònica, assolint beneficis com l’allargament dels músculs, la tonificació del cos, la 
millora postural, el desenvolupament de la coordinació o l’estimulació de la circulació 
sanguínia.

Els exercicis efectuats amb precisió i de forma fluida necessiten de tota la nostra atenció per 
augmentar el control total del cos i de la respiració. Es tracta d’un autèntic entrenament 
realitzat “a mida”, efectuant diferents postures dempeus, assentats o estirats.

El mètode iogalates ens permet millorar en les nostres activitats quotidianes, laborals, 
familiars i fins en d’altres esports.

PILATES
És un sistema d’entrenament físic i mental basat en diferents especialitats com la 
gimnàstica, la traumatologia, el ballet o el ioga, unint el dinamisme i la força muscular amb el 
control mental, la respiració i la relaxació. El mètode es centra en el desenvolupament dels 
músculs interns per mantenir l’equilibri corporal i donar estabilitat a la columna vertebral.

Tot i que el mètode s’ha desenvolupat i donat lloc a una gran quantitat d’estils, existeixen 
uns principis fonamentals d’alineació, centralització, concentració, control, precisió i fluïdesa.

Els exercicis estan fonamentalment compostos per moviments lents, molt conscients i 
coordinats amb la respiració, per crear un cos harmoniós, coordinat i flexible. A través de la 
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pràctica, la ment va prenent consciència de les capacitats, limitacions, fortaleses i debilitats 
del cos per millorar l’estat físic i mental.

ZUMBA

La zumba és una barreja de ritmes bàsicament llatins (salsa, merengue...) i exercicis 
aeròbics que suposa una forma divertida per perdre pes. El seu objectiu va enfocat a 
mantenir un cos saludable i equilibrat mitjançant moviments de ball.

La seva base aeròbica amb pics de certa intensitat assoleix canvis morfològics tonificant la 
musculatura i eliminant greixos. El treball de flexibilitat també és important per compensar 
l’exercici realitzat a cada sessió i òbviament, tot sumat, els assistents a aquesta activitat es 
divertiran, es sentiran millor amb sí mateixos i cada cop seran més feliços.

AERÒBIC

L’aeròbic és una activitat esportiva que es realitza amb suport musical i de forma 
coreografiada. Reuneix tots els beneficis de l’exercici aeròbic (amb presència d’oxigen 
suficient) i, a més de desenvolupar la resistència, també treballa la flexibilitat, la coordinació, 
l’orientació i el ritme.

En aquesta activitat s’utilitza el baix impacte (LIA) com a forma habitual de treball.

ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS  MAJORS DE 60 ANYS

AIGUAGIM

L’aiguagim és una variant de l’aeròbic que es realitza en el medi aquàtic i que, gràcies a 
l’aigua permet millorar els efectes de l’exercici sense patir traumatismes, tot treballant amb la 
llibertat que li confereix la flotació i podent dur a terme moviments impossibles en el medi 
terrestre.
Afavoreix la circulació sanguínia, la correcció postural, el desenvolupament de la 
musculatura, l’educació respiratòria, la flexibilitat, la resistència i la relaxació amb un 
component dinàmic i suport musical que el fa molt divertit.

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT

La gimnàstica de manteniment és un bon exercici per tota persona que vulgui mantenir-se 
sana. Sens dubte és una bona forma per afrontar de manera equilibrada l’entrenament 
corporal, caracteritzant-se per la realització de moviments suaus i sistemàtics que poden ser 
realitzats per gairebé qualsevol persona, sigui quina sigui la seva edat o sexe.

La gimnàstica de manteniment permet aprendre a contactar amb el propi cos, realitzar 
abdominals, exercitar cames, fer estiraments... essent una excel·lent ajuda en la prevenció 
de malalties cardiovasculars, osteoarticulars com l’artrosi o l’osteoporosi i malalties 
metabòliques com el sobrepès o l’obesitat.
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2. HORARIS I PREUS

El curs començarà el dia 2 d’octubre de 2017 i finalitzarà el 31 de juliol de 2018, tot seguint el 
calendari escolar pel que fa als festius.

PROGRAMA D’ACTIVITATS PER A MAJORS DE 15 ANYS

ACTIVITAT HORARI LLOC PLACES PREUS

Ioga A dimarts i dijous de 
09:30 a 10:30

30

Ioga B dimarts i dijous de 
15:30 a 16:30

30

Ioga C dilluns i dimecres de 
20:00 a 21:00

30

Ioga D dilluns i dimecres de 
21:00 a 22:00

Casal 
d’Avis

30

Iogalates dilluns i dimecres de 
18:30 a 19:30

Torre Julià 30

Pilates A dimarts i dijous de 
19:10 a 20:10

30

Pilates B dilluns i dimecres de 
20:15 a 21:15

30

Matrícula de 
17,52€ i tres quotes 

de 39,98€

Zumba dimarts i dijous de 
20:15 a 21:15

40

Aeròbic dilluns i dimecres de 
19:10 a 20:10

Escola 
Taula 

Rodona

40

Matrícula de 
17,52€ i tres quotes 

de 32,30 €

Les famílies que acreditin disposar del carnet de nombroses i/o monoparentals, tindran una 
bonificació del 50% sobre la quota trimestral i la matrícula.Quedaran exempts del pagament 
de la matrícula aquells usuaris que iniciïn l’activitat a partir de l’1 de maig.

PROGRAMA D’ACTIVITATS PER A MAJORS DE 60 ANYS

ACTIVITAT HORARI LLOC PLACES QUOTA

Manteniment A dimarts de 16:50 a 17:50 Casal d’Avis 30 15,46 €
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Manteniment B dijous 16:50 a 17:50
Manteniment C dilluns 16:30 a 17:30
Manteniment D dimecres 16:30 a 17:30

Torre Julià

Aiguagim A dilluns 11:00 a 12:00
Aiguagim B dimarts 11:00 a 12:00
Aiguagim C dimecres 11:00 a 12:00
Aiguagim D dijous 11:00 a 12:00

Piscina 
coberta 50

Les persones que participin a aquest programa hauran de fer un únic pagament en el 
moment de la inscripció.

3. PREINSCRIPCIONS

El termini per presentar les sol·licituds d’inscripció és del 28 d’agost al 13 de setembre de 
2017.La preinscripció a les activitats esportives durant aquest període, es pot fer:

- En línia, a través de www.santquirzevalles.cat.

- Presencialment a les oficines d’atenció al ciutadà municipals en horari d’atenció al 
públic.

A les activitats de majors de 15 anys, cada usuari podrà escollir 1 activitat en primera opció i 
una altra com a segona per si no és admès a la primera. 

A les activitats de majors de 60 anys, cada usuari podrà escollir dues hores del programa.

A les activitats per a majors de 60 anys podran accedir també persones de menys edat, 
sempre que hi hagin places disponibles i que la sol·licitud vingui acompanyada d’un informe 
mèdic que recomani aquest tipus d’activitat o siguin pensionistes.

La preinscripció no dóna dret a cap plaça.

EL PROCEDIMENT SERÀ EL SEGÜENT:

a. LLISTA DE SOL.LICITUDS REBUDES: 

En cop finalitzat el període de preinscripcions, el 15 de setembre, es publicarà al Taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal les llistes de les sol·licituds rebudes per 
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activitat i l’ordre d’entrada al registre de carpeta ciutadana. En aquesta publicació es farà 
constar si és necessari realitzar sorteig per accedir a alguna de les activitats. El número 
de registre és amb el que es participarà en el sorteig, si s’escau.

b. APROVACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS I SORTEIG

A les 10 hores del 19 de setembre, es constituirà la Comissió per l’adjudicació de les 
places disponibles, per tal dur a terme el sorteig si s’escau i/o aprovar la llista provisional 
d’inscrits. Aquesta Comissió estarà formada per:

President/a: Regidor/a d’Esports o regidor/a en qui delegui

Vocal 1: Tècnic/a d’Esports, o funcionari/a en qui delegui.

Vocal 2: Tècnic/a de gestió o funcionari/a en qui delegui.

Secretari/a: Administratiu/va d’Esports o funcionari/a en qui delegui.

El sorteig es realitzarà quan el número de sol·licituds rebudes sigui superior al de places 
oferides.

Aquest acte públic es durà a terme al servei d’Esports, carrer Sentmenat, 6 i s’aixecarà la 
corresponent acta, la qual serà publicada en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al web 
municipal el mateix 19 de setembre. 

La publicació d’aquesta forma serveix a tots els efectes de forma de notificació als 
interessats, sense perjudici de les notificacions personals que es puguin considerar 
adients des del servei gestor.

c. PERÍODE D’AL·LEGACIONS

Del 20 al 22 de setembre, es podran presentar al·legacions a la llista d’admesos 
provisional publicada. 

En cas contrari, les reclamacions i l’aprovació de la llista definitiva seran resoltes per la 
Tinença d’Alcaldia de l’Àrea, abans del 29 de setembre.

d. LLISTES DEFINITIVES

Transcorregut l’anterior termini sense presentació de reclamacions, la llista esdevindrà 
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definitiva a tots els efectes. 

Els usuaris no admesos passaran automàticament a formar part de la llista d’espera.

4. LLISTES D’ESPERA

Un usuari en llista d’espera té la possibilitat de sol·licitar plaça en un altre grup on hi 
hagiplaces disponibles, podent fer la inscripció definitiva en el període prorrogat d’inscripció.

El termini per presentar les sol·licituds d’inscripció en període prorrogat serà fins el 27 de 
setembre.

La preinscripció a les activitats esportives durant aquest període, es pot fer:

- En línia, a través de www.santquirzevalles.cat.

- Presencialment a les oficines d’atenció al ciutadà en horari d’atenció al públic.

Des del servei d’Esports es contactarà amb les persones interessades per confirmar la 
disponibilitat de plaça i fer l’alta si s’escau.

5. ALTES FORA DE TERMINI

En el supòsit de que algú vulgui participar d’alguna activitat esportiva un cop transcorregut el 
període prorrogat ho podrà sol·licitar:

- En línia, a través de la pàgina web.

- Presencialment a les oficines d’atenció al ciutadà en horari d’atenció al públic.

Des del servei d’esports es contactarà amb les persones interessades per confirmar la 
disponibilitat de plaça i fer l’alta si s’escau.

Es girarà el rebut del trimestre sencer i de la matrícula,  independentment de la data en la 
que es faci.

Quedaran exempts del pagament de la matrícula aquells usuaris que iniciïn l’activitat durant 
el tercer trimestre del curs.

6. PAGAMENT

El pagament és farà mitjançant càrrec al compte corrent facilitat en el moment de la 
inscripció. 

Els drets d'inscripció es descomptaran en 3 terminis:
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 El primer pagament al mes d’ octubre, i correspondrà a la matrícula i als mesos 
d’octubre a desembre.

 El segon pagament al mes de gener, i correspondrà als mesos de gener a març.

 El tercer pagament al mes d’abril, i correspondrà als mesos de d’abril a juliol.

Si un alumne preinscrit que aconsegueix plaça, no vol participar de l’activitat, haurà de 
donar-se de baixa  abans de l’inici de les activitats,  per tal d’evitar així el càrrec de la 
matrícula i la quota trimestral. 

Un cop iniciat el curs,  no es retornarà l’import de la matrícula ni del trimestre, excepte per 
motius de salut acreditant la situació mitjançant un informe mèdic.
Un rebut impagat suposarà la baixa automàtica de les activitats.

7. BAIXES

Per donar-se de baixa de les activitats esportives un cop iniciades,  es pot fer:

- En línia, a través de la pàgina web.

- Presencialment a les oficines d’atenció al ciutadà en horari d’atenció al públic.

Per tal que no es carregui el rebut del següent trimestre, les baixes s’hauran de fer: amb una 
antelació d’un mes a la facturació del trimestre.

Baixa del 1r trimestre: s’haurà de tramitar abans del 2 d’octubre de 2017.

Baixa del 2n trimestre: s’haurà de tramitar abans del 22 de desembre de 2017.

Baixa del 3er trimestre: s’haurà de tramitar abans del 20 de març de 2018.

Un cop emesa la facturació del trimestre, no es tornaran els imports satisfets.

L’usuari que retorni el rebut al banc, el tornarà a rebre amb recàrrec.

8. ASSISTÈNCIA

En el cas que l'alumne deixi d'assistir a 4 classes seguides sense avís o causa justificada i 
en el seu grup hi hagi persones en llista d’espera, podrà perdre el dret sobre la plaça 
ocupada en benefici de la següent persona de la llista d’espera, en no utilitzar-la.
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La baixa li serà comunicada a través del correu electrònic facilitat en el moment de la 
inscripció, o mitjançant carta enviada al seu domicili.

En cas de que això succeeixi no es podrà reclamar l'import de les despeses que fins al 
moment s'hagin produït.

9. TANCAMENT DE GRUPS

En el supòsit que la inscripció inicial d'algun dels grups no arribi a un mínim de 10 persones, 
aquest es podrà tancar, convidant als inscrits a passar a un altre grup.

En cas que l'assistència d'un grup es redueixi al 50% respecte a la inscripció inicial, 
l'Ajuntament podrà considerar la seva anul·lació.

Segon.- .  Nomenar als membres de la Comissió per l’adjudicació de les places amb la 
següent composició:

Titular Suplent

President/a Maria Domingo Soler, regidora delegada 
de la Unitat d’Esports

El regidor/a que la 
substitueixi

Vocal Albert Morera Morales,  coordinador 
d’Esports

El funcionari/a que el 
substitueixi

Vocal Lídia Herrero Sansano, tècnica de gestió 
de l’Àrea de Desenvolupament Social i 
Cultural

El funcionari/a que el 
substitueixi

Secretari/a Felisa Mora García, funcionària de la 
unitat d’Esports

El funcionari/a que la 
substitueixi

Tercer.- Publicar l’oferta i condicions de les activitats esportives municipals al taulell 
d’anuncis municipal i a la web municipal.

3. Joventut. 30/2017/SQJOV
Aprovació programació i despeses vinculades Barraques 2017

ANTECEDENTS

Els propers dies 31 d’agost, 1 i 2 de setembre de 2017  tindran lloc les Barraques de Sant 
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Quirze, vessant jove de la Festa Major del municipi.

L’organització de Barraques inclou, entre d’altres, la realització d’activitats de lleure i oci, 
culturals i musicals adreçades especialment al públic jove malgrat haver-hi propostes 
adreçades a tota la població. Tant en horari diürn com nocturn.

Aquestes propostes es duen a terme amb la col·laboració conjunta d’entitats i grups juvenils 
del poble que des de fa anys participen en el procés de la creació i l’execució dels actes de 
les barraques, alguns joves a títol individual i l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 

També aquest any incorporem una activitat proposada i dissenyada conjuntament amb els 
delegats i delegades dels primers cicles de secundària dels dos instituts municipals: l’institut 
Sant Quirze i l’Institut Salas i Xandri. Estem parlant de la Teenage FluorLed Party, activitat 
que es durà a terme al pati del Taula Rodona i que tot i estar adreçada a adolescents de 12 
a 16 anys, estarà oberta a tota la població

Aquesta edició, també, comptarà amb despeses vinculades a la campanya contra el 
sexisme a la Festa Major així com consells per al consum responsable o menys perjudicials 
durant les celebracions. Parlem de:

- La projecció en pantalla gegant durant els concerts dels consells abans 
esmentats

- Instauració d’un punt violeta a l’espai Barraques
- Performance a sobre de l’escenari del grup/entitat Averlasailas 
- el disseny, conjuntament amb els serveis de Feminisme, Alcaldia i Cultura o 

entitats com Gallines de la Serra, Coordinadora o Creu Roja Joventut d’un 
protocol d’actuació davant actituds i comportaments sexistes i lgtbifòbics.

- Repartiment i creació de material conscienciador com braçalets, flyers de 
butxaca, enganxines, etc.

Les Barraques es concentraran novament a l’entorn del parc de Can Feliu i, en el cas de la 
proposta per a adolescent, la Teenage FluorLed Party, al pati de l’escola Taula Rodona.

FONAMENTS DE DRET

D’acord amb el que estableix el 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 el seguent acord:

Primer.- Aprovar el programa de Barraques 2017 i autoritzar l’execució de les actuacions 
que es derivin del l’esmentat programa per part dels respectius responsables:

PROGRAMACIÓ: 
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ACTIVITAT DATA I HORA UBICACIÓ PRESSUPOST
DIJOUS  31 d’AGOST
Cercatasques i fi de festa Dijous 31 d’agost 

19.30h
Centre cívic Can 
Feliu

A càrrec de la 
Coord.Barraques

DIVENDRES 
1 de SETEMBRE
Activitats infantils i familiars: 
jocs  de rol, gimcana i 
concurs de pastissos 
(Esplai La flama)

Divendres 1 de 
setembre
16h a 18.30h

Zona del llac A càrrec Coord. 
Barraques i 

Esplai la Flama

Concert de Desidia (grup 
local)

Divendres 1 de 
setembre 22h-23h

Parc de Can Feliu
0€

Concert de The Wild Goats 
(grup local)

Divendres 1 de 
setembre 23.15h a 
00.15h (ja dissabte)

Parc de Can Feliu
0€

Performance Averlasailas Divendres 1 de 
setembre
0.15h-00.30h 
(matinada dia 2)

Parc de Can Feliu A càrrec de la 
regidoria de 

Feminismes i 
LGTBi

Concert de Hey Pachucos Divendres 1 de 
setembre de 00.30 a 
2h

(dins contracte 
dels Ebri Knight)

Lectura del manifest de la 
Coordinadora de Barraques

Divendres 1 de 
setembre a les 2h (ja 
dissabte)

Parc de Can Feliu

0€
Concert de Enatizo Divendres 1 de 

setembre 2.30h a 4h 
(ja dissabte)

Parc de Can Feliu 1.200€
(IVA inclòs)

Ambient Barraques De 4h a 5h Parc de Can Feliu
DISSABTE 
2 de SETEMBRE
Cultura Sound System a 
càrrec de Dub Soul

Dissabte 2 de 
setembre 10h-22h

Zona del llac 0€

XIIa Macarronada i jocs 
Florals (titius, pedreta i lo 
pedrot...)

Dissabte 2 de 
setembre
14h-19h

Zona del llac
0€

Teenage FluorLed Party Dissabte 2 de 
setembre
22h-00.30h

Pati del Taula 
Rodona

2.441,50€

Concert  de la Sara Hebe Dissabte 2 de 
setembre
23h-00.30h

Parc de Can Feliu 1.000€
(IVA inclòs)

Lectura del manifest de la 
Coordinadora de Barraques

Dissabte 3 de 
setembre de 3h (ja 
diumenge)

Parc de Can Feliu 0€
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Concert dels Ebri Knight Dissabte 3 de 
setembre de 1h-2.30h 
(ja diumenge)

Parc de Can Feliu 7.260€ 
(IVA inclòs)

Ambient Barraques De 2.30h a 5h Parc de Can Feliu 0€
Imprevistos vinculats a la 
programació

1.098,50€

TOTAL 13.000,00€

INFRAESTRUCTURES i SERVEIS

CONCEPTE DESPESES
Lloguer equips tècnics per divendres 1 de 
setembre i dissabte dia 2 de setembre

4.566,54€

Lloguer generadors 1.208,00€

Lloguer cabines sanitàries 754,01€

Seguretat privada durant els concerts, 
teenage fluorled party i vigilància equips

1.507,055€

Limitadors acústics 1.452,00€

Imprevistos 612,39

TOTAL                                     10.100,00€

Total despesa prevista en concepte de programació i infraestructures: 23.100,00€

Segon.-     Aprovar el document comptable a justificar següent per a la contractació de 
grups, serveis i recursos diversos:

PJ-ADO de la partida «Projectes Joventut» (3010 2312 2279900) per un import de 
13.000,00€ en concepte de despeses de contractació de grups i activitats 

PJ-ADO de la partida «Despeses diverses de Joventut » (3010 2312 2269900) per un 
import de 10.100,00€ en concepte de despeses les infrastructures necessàries

Tercer.- Notificar el present acord al Servei d’Economia i Finances de l’Ajuntament. 

Propu_Fin

4. Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis. 199/2017/SQVPT
 Aprovació inicial del Projecte, Estudi bàsic de seguretat i salut i Plec de condicions 
tècniques per l’Adequació de les instal·lacions d’enllumenat del Camp de Futbol de 
Sant Quirze del Vallès

ANTECEDENTS

1. El Decret 6992/16, de 12 de juliol de 2016, de la Diputació de Barcelona aprova els 
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preacords assolits en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019, entre els quals hi ha el següent: 

Preacord. Adequació il·luminació camp de futbol municipal.
Àmbit de concertació. Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la diversificació 
econòmica.
Classe de recurs. Ajut econòmic
Aportació de la Diputació. 85.000€
Periodificació. 2017

2. El pressupost municipal per a l’exercici 2017 contempla la partida “Adequació il·luminació 
Camp de Futbol” amb número 5000/1510/6190003 que està destinada a l’execució del 
projecte objecte d’aprovació.  

3. L’abril de 2017 es va realitzar el procés de contractació del contracte menor per la 
redacció del projecte, estudi bàsic de seguretat i salut i plec tècnic, pel treball abans 
esmentat, que va ser adjudicat finalment a [dades protegides], per un import de 2.266,33 € 
IVA inclòs (Decret 20171058).

4. El juliol de 2017 Trenchs Enginyeria i Arquitectura, SL presenta el projecte redactat, que 
incorpora memòria, plànols, plec de prescripcions tècniques, pressupost i un estudi bàsic de 
seguretat i salut, signat pel Sr. Ignasi Baques Ruiz, enginyer tècnic industrial. El projecte té 
un pressupost total de 92.189,11 € (IVA inclòs).

5. El projecte descriu la situació i les característiques fonamentals de les obres a realitzar 
per a la modificació de les instal·lacions d’enllumenat exterior del camp de futbol municipal 
de Sant Quirze, per tal d’aconseguir uns nivells d’enllumenat d’acord a la UNE 12193:2007 
per a un camp de futbol amb una classe d’enllumenat tipus II que permeti competicions a 
nivell regional.

Actuacions principals:
 Substitució dels 12 projectors actuals per 24 projectors de tipus LED de 928W, 

distribuint 6 projectors en cadascuna de les columnes existents.
 Substitució del quadre Q2 existent incorporant el sistema d’encesa de les noves 

lluminàries que constarà d’un sistema de doble nivell que permetrà tenir dos nivells 
de il·luminació segons es facin competicions o entrenaments.

 Instal·lació d’equips de lluminàries, instal·lant les caixes a peu de columna per 
facilitar les tasques de manteniment dels equips.

 
6. El 24/07/2017 els serveis tècnics de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis 
emeten informe tècnic favorable a l’aprovació inicial de l’esmentat projecte.

FONAMENTS DE DRET

Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública; Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre,  pel que 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
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D'acord amb el que estableix 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, de mesures per la 
modernització del govern local;  el RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; el RD legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria  de règim local;  el 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; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment administratiu comú de les administracions públiques; el  Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; el 
RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic.

Resolució d’alcaldia número 2017158, de 19 de gener.

Vistos el preceptes legals citats i d’altres de pertinent aplicació.

DISPOSICIÓ

S’adopta el seguent acord:

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte per l’adequació de la il·luminació del Camp de futbol 
municipal[dades protegides], amb un pressupost total per l’execució del contracte de 
92.189,11€ (IVA inclòs). El document inclou la memòria valorada del projecte, plànols, estudi 
bàsic de seguretat i salut,  el plec tècnic que regirà l’execució del contracte i pressupost.

Segon.- Sotmetre el projecte esmentat al tràmit d’informació pública per un termini d’un 
mes, mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament. Si dins aquest termini no s’aporten al·legacions, s’entendrà aprovat 
definitivament. 

Tercer.- Notificar el present acord a l'Àrea de Serveis Econòmics de l'Ajuntament i als 
interessats.

5. Presidència. 204/2017/SQDESEC
 Acceptació actuacions del Catàleg sectorial “Recull d’activitats per als serveis locals 
d’ocupació: persones i empreses de la Diputació de Barcelona. Generació de crèdit 
per a la partida 1500/4300/2260600 Formació professionalitzadora aturats (Ocupació).

ANTECEDENTS

Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, mitjançant el Servei a l’Ocupació,  sol·licita en 
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data 10 de gener de 2017 una subvenció per a la realització d’activitats del Catàleg sectorial 
"Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses"

La Diputació de Barcelona, mitjançant Decret 2610/17 aprova les següents accions:

Nom actuació Import Subvenció

SOL/OR95 Les pors que ens bloquegen 900,00 €

TRF/ER91 Utilitza el teu smartphone en la recerca de feina 225,00 €

SOL/OE35 Dones que ho podem tot: Canvis i cerca de feina 
després dels 45 1.080,00 €

TAD/OF5 Alfabetització digital per la recerca de feina 1.125,00 €

TRF/CR90 Com trobar feina al Nadal 150,00 €

TRF/CR31 Relaciona’t i troba feina. Treu partit dels contactes per 
millorar professionalment. 600,00 €

SOL/OR78 Jo ho puc aconseguir. Coach ocupacional 900,00 €

TAD/ED67 No et quedis “penjat” 585,00 €

FONAMENTS DE DRET

Decret del vicepresident 2n i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local de la Diputació de Barcelona, en data 23 de març de 2017, referència de registre 
2610/17.

DISPOSICIÓ

S’adopta el seguent acord:

Primer.- Acceptar la subvenció per a desenvolupar les actuacions del Catàleg sectorial 
“Recull d’activitats per als servis locals d’ocupació: persones i empreses” indicades a 
l’apartat d’antecents, i que sumen un import de 5.565,00 euros.

Segon.- Realitzar la generació de crèdit per l’import total, 2.920,00 euros, a la partida 
1500/4300/2260600 Formació professionalitzadora aturats (Ocupació), donat que la partida 
ja estava dotada en 4.500,00 euros.

Tercer.- Comunicar l’acord als interessats.
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6. Presidència. 129/2017/SQSCR
Adjudicació del contracte de serveis de controladors de mercats no sedentaris de Can 
Torras Can Llobet i les Fonts.

ANTECEDENTS

La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària que va tenir lloc el dia 16 de maig de 
2017, va aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària, i l’inici del procediment 
obert, per a l’adjudicació del contracte del servei de control dels mercats no sedentaris 
setmanals de Can Torras Can Llobet i de les Fonts. 

Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2017 es va aprovar, d’acord 
amb l’article 109.2 de la LPACAP, l’esmena de l’error material detectat en la redacció de les 
clàusules 4.5.1 i 4.6.1 del PCAP que regeix la contractació de serveis de control als mercats 
no sedentaris de Can Torras Can Llobet i de les Fonts. 

Durant el termini per a la presentació de proposicions que va finalitzar el dia 28 de juny de 
2017, es va presentar [dades protegides].

La mesa de licitació en sessió de data 6 de juliol de 2017 va elevar proposta d’adjudicació a 
favor de: 

GRUPO NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES amb una puntuació de 75 punts. 

La present proposta d’adjudicació, es fa d’acord amb l’oferta presentada pel licitador, en els 
termes i requisits previstos al plec de clàusules administratives particulars i al de condicions 
tècniques i el preu anual del contracte inclou les possibles despeses per qualsevol tipus 
d’impost i/o taxa,si s’escau. 

Amb data 10 de juliol de 2017, es va trametre al licitador el preceptiu requeriment previs a 
l’adjudicació i el contractista, en temps i forma, ha donat resposta al requeriment, aportant la 
documentació requerida i abonant la l’import de les despeses en concepte d’anuncis oficials 
i dipositant, a la Tresoreria Municipal, la garantia definitiva, per la quantitat que se’ls havia 
requerit. Les cartes de pagament consten a l’expedient

FONAMENTS DE DRET

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que modifica el 
TRLCSP.

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció 
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització 
del govern local que la modifica.
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- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, que aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, en tot allò que no contradiguin el Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic.

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, amb la redacció donada per les modificacions 
posteriors. 

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

DISPOSICIÓ

S’adopta el seguent acord:

Primer. Adjudicar el contracte de serveis de controladors de mercats no sedentaris de Can 
Torras Can Llobet i les Fonts, als següents licitadors: 

[dades protegides]

per un import anual de 17.992,40€, dels quals 14.869,75€ corresponen al preu del contracte 
i 3.122,65€  a l’impost sobre el valor afegit (21%) i amb les millores que consten a la seva 
proposició. 

La present proposta d’adjudicació es fa d’acord amb la proposició, tant econòmica com  de 
millores, presentada per l’esmentat licitador, en els termes i requisits previstos al plec de 
clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques aprovat per l’Ajuntament. 

Segon. Requerir a l’adjudicatari per tal que en un termini de 10 dies hàbils, a comptar de 
l’endemà de la tramesa de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a la formalització del 
contracte en document públic administratiu autoritzat per la fe pública de la secretària 
municipal.

Tercer.  Aprovar els documents comptables derivats d’aquesta contractació, que es 
descriuen a continuació:  

Partida: 1501 4312 2270100

Any Document   Import (€)

2017 Disposició de la despesa 6.228,00 €
Anul·lació Autorització de la despesa 3.427,80 €

2018 Disposició de la despesa futura 17.992,40 €
Anul·lació Autorització de la despesa 429,85 €
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2019 Disposició de la despesa futura 17.992,40 €
Anul·lació Autorització de la despesa 429,85 €

2020 Disposició de la despesa futura 17.992,40 €
Anul·lació Autorització de la despesa 429,85 €

2021 Anul·lació Autorització de la despesa 8.766,45 €
Autorització i disposició de la despesa 
futura

11.764,40 €

Quart. Notificar aquesta resolució als interessats.

7. Recursos Humans. 164/2017/SQRRHH
 Condicions de funcionament i accés al torn de nit.

ANTECEDENTS

El torn de nit a la Policia Local es realitza mitjançant la planificació anual i l’adscripció de 4 
agents fixos.

Per tal de regular les adscripcions al torn de nit, tant dels agents i caporals que ho sol·licitin 
voluntàriament, com si dita adscripció s’ha de fer de forma no voluntària, s’ha acordat amb 
les seccions sindicals dels sindicats SPPM, UGT i CCOO, les condicions d’accés i sortida 
d’aquest torn, que se sotmet a aprovació.

FONAMENTS DE DRET

Primer. Normativa d’aplicació

- Capítol IV del Títol III de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic, relatiu al dret de negociació col·lectiva, representació i 
participació.

- Article 136 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, relatiu al drets dels funcionaris de l’administració 
local al lliure exercici dels drets i llibertats sindicals, d'acord amb la legislació en aquesta 
matèria, i en particular respecte de la consulta i la negociació de les condicions de 
treball.

- Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat.
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- Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya.

- Art. 53.1.j 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, en relació a les atribucions de l’alcaldessa 
de la direcció superior de la Policia municipal.

Segon. Les condicions d’accés i sortida del torn de nit, de la plantilla de la 
Policia Local, forma part de la potestat d’autoorganització de 
l’Administració municipal

La potestat d’autoorganització és aquella que permet a cada Administració pública 
estructurar els seus propis mitjans i serveis de la manera que més convingui i resulti per al 
millor exercici de les seves competències i la que millor satisfaci els seus fins. En definitiva, 
és la capacitat que té l’Administració de decidir com s’articulen els serveis públics de la seva 
competència.

En aquest cas, les condicions de prestació del servei de seguretat de la Policia Local durant 
el torn de nit queda reservada a la potestat d’autoorganització de l’Administració municipal.

Tercer. Impacte pressupostari sobre el Capítol I

Les condicions d’accés al torn de nit no impliquin cap repercussió pressupostària, ja que no 
es modifica l’import del plus de nocturnitat respecte del que es va aprovar per acord del Ple 
Municipal en sessió de 25 de juliol de 2013.

DISPOSICIÓ

S’adopta el seguent acord:

Primer.- APROVAR les condicions de funcionament i accés al torn de nit, d’agents i 
caporals de la plantilla de la Policia Local, següents:

1. CONDICIONS GENERALS

1. El servei mínim del torn de nit estarà compost per 2 agents per setmana de treball i un 
responsable de servei.

2. El sistema de torns de planificació anual implica una seqüència de treball al torn de nit 
d'una setmana de treball (de dilluns a diumenge) incloent cap de setmana de 12 hores 
per una setmana lliure de servei.

3. En els períodes de Setmana Santa i Nadal, igual que els torns de matí i tarda, els caps 
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de setmana seran de 8 hores de treball.

4. Els membres del torn de nit realitzaran durant els mesos de juliol i agost torns de 12 
hores (De 18.00 a 06,00). La prestació d'aquest servei de 12 hores diàries comporta 
l'assignació de la corresponent dieta i la compensació en temps segons els acords que 
en cada moment siguin d’aplicació, com a resultat de la negociació col·lectiva.

5. Per la mateixa naturalesa del torn de nit, les hores de compensació que es generin, 
passaran a una bossa d'hores a favor del treballador, a gaudir una vegada hagi sortit del 
torn. Així mateix els permisos i llicències que podran gaudir els membres del torn de nit 
es gaudiran preferentment els caps de setmana, ja que l'operativitat del torn resta 
garantida pels torns de 12 hores (mentre es continuï realitzant aquest tipus de jornades 
de 12 hores).

6. Les situacions excepcionals de canvi de torn no podran comportar modificació del 
còmput horari anual.

7. Les hores de diferència que puguin donar-se entre el còmput d'hores de servei efectiu 
i el còmput anual, es destinaran prioritàriament activitats formatives, pràctiques de tir i 
proves psicotècniques.

8. En cas d'haver-hi més hores de diferència, es procurarà la seva utilització voluntària 
per cobrir serveis dins del mateix torn de nit, principalment per garantir la viabilitat del 
torn planificat i afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar dels integrants del torn.

9. La prestació del servei nocturn per les seves especials característiques serà 
principalment operatiu.

10. Es valoraran les condicions psicofísiques en prevenció de la Llei de Riscos Laborals 
dels agents voluntaris, per això els agents del torn de nit hauran de sotmetre a la revisió 
mèdica anual, per preservar la seva salut. El resultat d'aquest informe serà valorat pel 
Comitè de Seguretat i Salut Laboral.

11. En el cas que per motius aliens a la planificació del torn de nit, no es puguin cobrir 
totes les places que han de garantir els serveis mínims, el Cap del cos, de forma 
motivada i prèvia consulta amb la representació sindical, adscriurà agents d'uns altres 
torns, d'acord amb les següents previsions:

1- Agents voluntaris.

2- Agents no voluntaris.

2. CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DEL SERVEI EN EL CAS D’AGENTS NO VOLUNTARIS

1) Els majors de 55 anys no podran ser obligats a entrar en el torn de nit per cobrir les 
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absències o baixes dels agents que treballin de forma fitxa en aquest torn.

2) Portar com a mínim 3 anys amb la plaça en propietat en la policia local de Sant Quirze 
del Vallès.

3) Els agents amb l’antiguitat més baixa (computa l’any d’accés a la Policia Local de 
SQV)

4) Els agents amb menys edat.

5) Els agents amb menys càrregues familiars (a valorar a la CIVE).

6) Per sorteig, a realitzar en presència dels interessats i un membre de cada sindicat 
amb presència a l'Ajuntament.

7) L'adscripció excepcional dels agents no voluntaris finalitzarà un cop resolta la 
incidència que va motivar l'adscripció i, en qualsevol cas, tindrà una durada màxima de 
12 setmanes anuals.

3. CRITERIS PER A L'ASSIGNACIÓ DEL TORN DE NIT ALS AGENTS QUE HO 
DEMANI VOLUNTÀRIAMENT

El torn de nit s'assignarà anualment entre els agents voluntaris que ho sol·licitin abans 
del 15 d’octubre de cada any, i reuneixin el requisit de trobar-se en plenes condicions 
psíquiques i físiques.

Els criteris d’assignació del torn seguirà l’ordre de prelació següent:

1) Els agents que mai hagin estat en el torn de nit

2) Els agents que menys temps hagin estat en el torn de nit de manera fixa.

3) Els agents menors de 57 anys

4) Els agents que hagin enregistrat menor absentisme laboral l’any anterior a la 
sol·licitud d’entrada al torn de nit

5) Els qui determini la Prefectura mitjançant informe motivat en l’interès públic en 
virtut de la potestat d’autoorganització de l’Administració quant a la distribució 
d’efectius que millor satisfaci la prestació del servei públic.

6)  Els agents amb el TIP més Baix

4. CRITERIS PER LA SORTIDA DEL TORN:

 Cada any es renovarà el 50% de torn (2 agents). Sempre que hi hagi voluntaris per 
entrar.
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 Abans del 15 de novembre els agents que hagin de sortir del torn seran informats.

Ordre de prelació per a la sortida del torn:

1) A petició pròpia en qualsevol moment per recomanacions mèdiques o per malaltia 
de familiar de primer o segon grau de parentiu del treballador.

2) Els agents que més temps portin en el mateix.

3) Els qui determini la Prefectura mitjançant informe motivat en l’interès públic en 
virtut de la potestat d’autoorganització de l’Administració quant a la distribució 
d’efectius que millor satisfaci la prestació del servei públic.

4) Els agents amb el TIP més baix.

5. CONDICIONS RETRIBUTIVES ESPECIFIQUES DELS AGENTS ADSCRITS AMB 
CARÀCTER FIX AL TORN DE NIT

1) Les retribucions corresponents a la nocturnitat, segons les taules derivades de 
l'aplicació del Reial Decret Llei 8/2010 i sense perjudici de la seva millora o adequació 
futura en el marc de la negociació col·lectiva i d'acord a la normativa legal i previsions 
pressupostàries, són de 380 euros per 12 mensualitats, per les categories d'agent i 
caporal, de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 25 
de juliol de 2013, segons el qual els imports seran el següents:

D'1 a 4 nits 23,75 euros per nit treballada
De 5 a 10 nits 190 euros.
D'11 a 16 nits 380 euros
Més de 16 nits 380 euros + 23,75 euros per nit treballada

2) El personal que realitzi el torn de nit de manera fixa segons quadrant anual, té dret a 
cobrar aquest complement durant el més corresponent a les seves vacances.

3) El plus de nocturnitat es continuarà cobrant en els següents supòsits:
- Accident o malaltia laboral (s’exclouen les baixes d’IT per accident no laboral i per 
malaltia comuna)
- Permís de maternitat o paternitat.
- Defunció de familiars de fins a 2n grau d’afinitat o consanguinitat.
- Vacances per antiguitat

4) El personal adscrit al torn fix de nit segons quadrant anual, deixarà de percebre el plus 
de nocturnitat, qualsevol que sigui la causa d’absència, un cop s'hagi de substituir de 
forma estable per un altre agent / caporal

6. CONDICIONS RETRIBUTIVES ESPECIFIQUES DELS AGENTS ADSCRITS AMB 
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CARÀCTER NO FIX, TEMPORAL, PER SUBSTITUCIÓ, O EN EL SUPÒSIT DE CANVI 
CONJUNTURAL DEL TORN QUE FACIN ELS AGENTS ENTRE ELLS.

1. Els agents que siguin adscrit al torn de nit temporalment (per substitució d’una baixa 
d’IT, per exemple), percebrà el plus de nocturnitat a raó de 23,75€ per nit treballada.

2. Els agents que es trobin adscrits al torn de nit amb caràcter fix o temporal (per 
substitució de baixa d’IT, etc), i que per raons personals, i de forma voluntària, es canviïn 
ocasionalment el torn amb un altre efectiu del torn de matí, tarda, o nit, deixaran de 
percebre l’import corresponent a cada nit no treballada, és a dir, 23,75€ per nit, import 
que serà abonat a l’agent que efectivament treballi la nit amb motiu del canvi.

7. VIGÈNCIA

Aquestes condicions entraran en vigor a partir de la seva aprovació per la Junta de 
Govern Local, i es consideraran tàcitament prorrogades, sense perjudici de les 
modificacions que s’acordin en el marc de la Negociació Colectiva.

Queden derogats els acords anteriors que tot allò que s’oposin a aquest.

Segon.- COMUNICAR aquest acord a la plantilla de personal de la Policia Local i a la 
representació sindical.

8. Territori i Medi Ambient. 38/2017/SQMAMB
Atorgament de subvenció a l’Associació de Defensa Forestal de Sant Quirze del 
Vallès, any 2017 

ANTECEDENTS

Considerant l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient de data 17 de juliol de 2017, del 
qual se’n desprèn la necessitat de garantir el finançament de les activitats de prevenció 
d’incendis de l’Associació de Defensa Forestal de Sant Quirze del Vallès (ADF) per a 
l’exercici 2017.

FONAMENTS DE DRET

- Atès els articles 303 a 311 del decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

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

DISPOSICIÓ

S’adopta el seguent acord:

Primer.- Atorgar la subvenció a l’Associació de Defensa Forestal de Sant Quirze del Vallès 
amb NIF [dades protegides], per al desenvolupament de les actuacions de prevenció 
d’incendis forestals per a l’any 2017, per un import de 5.264,03€.

Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació de la despesa 
(ADO) corresponent, per un import de 5.264,03€ a càrrec de la partida 1300/1720/4800000 
del pressupost vigent.

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.

Quart.- Comunicar aquest acord a Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

9. Territori i Medi Ambient. 48/2017/SQTER
 Llicència d'obra major.- Exp. OMA2017/000024 legalització ampliació planta baixa i 
instal·lació d'un elevador domèstic

ANTECEDENTS

1. En data 14 de març de 2017, [dades protegides]. 

2. En data 29 de març de 2017 es va requerir l’esmena de deficiències que presentava la 
sol·licitud segons informe tècnic de l’arquitecte tècnic municipal de data 27 de març de 
2017 aquest requeriment va ser notificat en data 04 d’abril de 2017.

3. En data 25 d’abril de 2017, l’interessat aporta la documentació requerida mitjançant 
document de registre d’entrada 2017005353

4. En data 31 de maig de 2017, mitjançant informe de l’arquitecte tècnic municipal on 
s’informa la necessitat d’obertura de nou expedient d’obra major i tancament de 
l’expedient d’obra menor iniciat.

5. En data 27 de juny de 2017, l’arquitecte municipal emet informe de requeriment, avançat 
via mail a l’interessat en data 28 de juny de 2017.

6. En data 30 de juny de 2017, l’interessat aporta la documentació requerida mitjançant 
document de registre d’entrada 2017008427
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7.  L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 20/07/2017 del qual es 
desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb les 
condicions fixades a l’informe tècnic següents: 

“[dades protegides]”

8. Considerant l’informe jurídic de data 19/07/2017. 

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 
d’enderrocament d’obres.

TERCER.- La finca on es realitzaran les obres està situada [dades protegides]En els arxius 
municipals consten els següents antecedents :

-expt.115/72 en relació amb la construcció de l’edificació existent, concedida per acord de 
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8/11/1972.

-expt.192/1995 ampliació de la planta inferior de l’habitatge, concedida per Decret de 
l’Alcaldia de 24/7/1995.

L’actuació a legalitzar es correspon amb l’ampliació de la planta baixa en 31,08 m2 
destinada a traster 2 i celler, no inclosa en el projecte aprovat per la llicènica d’obres de l’any 
1995 i que ara es pretén legalitzar, així com la instal·lació d’un elevador domèstic amb una 
superfície construïda de 11,06 m2 que comunica la PB amb la PP.

Segons s’acredita a l’expedient l’edifici a legalitzar es troba en situació de volumetria 
disconforme atès que no respecta la distància mínima de separació a carrer de 3 m. Això 
comporta que una part de la planta baixa destinada a garatge/taller de modelisme, en 
concret 21,6 m2 construïda segons llicència d’obres expt.115/72, a dia d’avui es troba en 
situació de volumetria disconforme.  Comptant la superfície construïda disconforme amb el 
planejament la construcció no supera l’edificabilitat màxima que li concedeix el PGOU 
(329,04 m2<337,5 m2).

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

Planejament         Projecte

[dades protegides]

(*)[dades protegides].

L’article 108 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme en relació amb els edificis i usos fora 
d’ordenació el següent :

Article 108
Edificis i usos fora d'ordenació o amb volum disconforme

………………………………..

4. En les construccions i les instal·lacions que tinguin un volum d'edificació disconforme amb els 
paràmetres imperatius d'un nou planejament urbanístic, però que no quedin fora d'ordenació, s'hi han 
d'autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació i els canvis d'ús, sempre d'acord amb les condicions 
bàsiques del nou planejament.

5. Els usos preexistents a un nou planejament urbanístic es poden mantenir mentre no esdevinguin 
incompatibles amb aquest i sempre que s'adaptin als límits de molèstia, de nocivitat, d'insalubritat i de 
perill que estableixi per a cada zona la nova reglamentació.

6. Les figures del planejament urbanístic han de contenir les disposicions pertinents per resoldre totes les 
qüestions que les noves determinacions urbanístiques plantegin amb relació a les preexistents.

7. Les construccions i les instal·lacions a les quals no es puguin aplicar les mesures de restauració 
regulades pel capítol II del títol setè i que no s'ajustin al planejament resten en situació de fora 
d'ordenació o de disconformitat, segons que correspongui en aplicació dels apartats de l'1 al 6. En tots 
els casos, queden fora d'ordenació les edificacions implantades il·legalment en sòl no urbanitzable.
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El PGO vigent als articles 61 i 62 de la normativa determina quines són les condicions 
bàsiques del nou planejament.

Procedeix autoritzar la legalització de l’ampliació de la planta baixa i la instal·lació de 
l’elevador domèstic que connecta la PB i la PP sol·licitades.

L’Arquitecte municipal en data 20/7/17 ha emes informe favorable .

QUART.- Les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el que 
estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, segons allò que 
estableix l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer.

El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud de 
l’interessat. La sol·licitud ha de complir els requisits establert en l’article 66 de la LPA i la 
legislació aplicable de règim local. Ha d’anar acompanyada en els termes que estableix la 
normativa aplicable així com els articles del Pla General Municipal d’Ordenació vigent . 

Ha de precisar l’objecte i les condicions de l’obra amb detall suficient per a poder verificar la 
seva conformitat amb l’esmentada normativa tal i com indica l’article 75.1 del ROAS.

La sol·licitud ha d’anar acompanyada del corresponent projecte tècnic (art. 33 RPLU) en dos 
exemplars juntament amb la còpia de les altres autoritzacions necessàries relacionades amb 
l’actuació que eventualment, hagin atorgat altres administracions.

El contingut del projecte és el que determina l’article 34 del RPLU.

CINQUÈ.- Les obres que exigeixen projecte enunciades a l’article 2.2 de la LOE i en l’article 
33 del RLPU, s’han atorgar o denegar, de manera motivada (article 180.2 de la TRLUC i 
article 81.1 del ROAS) en el termini de dos mesos des de la seva sol·licitud i les de la resta 
en el d’un mes (article 81.1 ROAS), termini del qual caldrà descomptar, si s’escau, els 10 
dies atorgats per a la subsanació de deficiències de la sol·licitud (article 71 de la LRJPAC), 
els 10 dies que eventualment es concedeixen per a esmenar les deficiències del projecte 
(articles 79.d) i 81.1 del ROAS) així com el termini establert a la corresponent legislació 
sectorial per a l’emissió d’informes preceptius d’altres administracions públiques.

Si transcorre l’esmentat termini sense que el sol·licitant rebi la notificació de la resolució 
expressa es produeixen els efectes estimadors o desestimadors del silenci administratiu, 
segons els casos, sense que, segons disposa l’article 24 de la LPA.

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

S’adopta el seguent acord:

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 550,00 € 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 220,00 €, D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual 
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), a 
retornar una vegada finalitzada l’obra i amb el certificat acreditatiu de la gestió realitzada. 

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

Sisè.- En defecte d’assenyalament específic, els terminis són d’un any per començar les 
obres i de 18 mesos 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

[dades protegides] Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 876,76 €

[dades protegides] Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques 264,57 €

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

10. Territori i Medi Ambient. 143/2017/SQTER
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 Llicència d'obra major.- Exp. [dades protegides]per tancament perimetral de la finca, 
cobertura porxo actual i nou cobert a l'aparcament

ANTECEDENTS

1. En data 12/04/2017, [dades protegides]

2. En data 20 de juny de 2017 es va requerir l’esmena de deficiències [dades protegides]

3. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 03/07/2017 la 
transcripció literal és la següent: 

4. [dades protegides]Considerant l’informe jurídic de data 19/07/2017

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 
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els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres.

TERCER[dades protegides]

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

Planejament         Projecte
[dades protegides]
Les obres a autoritzar consisteixen en tancament perimetral de la finca, finalització de la 
coberta de la pèrgola existent, construcció d’un cobert per a aparcament.

L’Arquitecte municipal en data 3/7/17 ha informat favorablement la llicència.

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 
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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 el seguent acord:

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 550,00 € 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. 

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 18 mesos 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

[dades protegides] Concessió de Plaques i patents 12,56 €

[dades protegides] Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 567,06 €

[dades protegides] Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques 516,26 €

Desè.- Notificar el present acord a la persona interessad

11. Territori i Medi Ambient. 208/2017/SQTER
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 Llicència d'obra major.- Exp. [dades protegides]per construcció d'habitatge unifamiliar 
aïllat

ANTECEDENTS DE FET

1. En data 30 de maig de 2017, [dades protegides]L’Arquitecte municipal ha emès informe 
tècnic favorable en data 29/06/2017 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: 

 [dades protegides].

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

2. Considerant l’informe jurídic de data 11/07/2017 

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. 
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SEGON.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretenen executar es troben subjectes a 
llicència urbanística, de conformitat amb allò que disposa l’article 187 del TRLUC i article 5 
del RPLU, que disposen que estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els termes 
establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots 
els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres.

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

(**)[dades protegides].

QUART.- Les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el que 
estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, segons allò que 
estableix l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer.

El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud de 
l’interessat. La sol·licitud ha de complir els requisits establert en l’article 66 de la LPA i la 
legislació aplicable de règim local. Ha d’anar acompanyada en els termes que estableix la 
normativa aplicable així com els articles del Pla General Municipal d’Ordenació vigent . 

Ha de precisar l’objecte i les condicions de l’obra amb detall suficient per a poder verificar la 
seva conformitat amb l’esmentada normativa tal i com indica l’article 75.1 del ROAS.

La sol·licitud ha d’anar acompanyada del corresponent projecte tècnic (art. 33 RPLU) en dos 
exemplars juntament amb la còpia de les altres autoritzacions necessàries relacionades amb 
l’actuació que eventualment, hagin atorgat altres administracions.

El contingut del projecte és el que determina l’article 34 del RPLU.

CINQUÈ.- Les obres que exigeixen projecte enunciades a l’article 2.2 de la LOE i en l’article 
33 del RLPU, s’han atorgar o denegar, de manera motivada (article 180.2 de la TRLUC i 
article 81.1 del ROAS) en el termini de dos mesos des de la seva sol·licitud i les de la resta 
en el d’un mes (article 81.1 ROAS), termini del qual caldrà descomptar, si s’escau, els 10 
dies atorgats per a la subsanació de deficiències de la sol·licitud (article 71 de la LRJPAC), 
els 10 dies que eventualment es concedeixen per a esmenar les deficiències del projecte 
(articles 79.d) i 81.1 del ROAS) així com el termini establert a la corresponent legislació 
sectorial per a l’emissió d’informes preceptius d’altres administracions públiques.

Si transcorre l’esmentat termini sense que el sol·licitant rebi la notificació de la resolució 
expressa es produeixen els efectes estimadors o desestimadors del silenci administratiu, 
segons els casos, sense que, segons disposa l’article 24 de la LPA.

SISÈ.- L’article 21.1 apartats j) i q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local i l’article 53.1.r) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovada per  DL 2/2003, de 28 d’abril, respectivament atribueixen a l’Alcaldia 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 
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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.- 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 1.350,00 € per 
garantir la reposició dels elements urbanístics afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, 
serveis i altres), a retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals. 

Quart.- Constituir una fiança municipal de 150,00 €, D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual 
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), a 
retornar una vegada finalitzada l’obra i amb el certificat acreditatiu de la gestió realitzada. 

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

Sisè.- En defecte d’assenyalament específic, els terminis són d’un any per començar les 
obres i de 18 mesos 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

[dades protegides] Concessió de Plaques i patents 12,56 €

[dades protegides] Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 2.461,67 €

[dades protegides] Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques 1.046,21 €

Desè.- Notificar el present acord a la persona interessada

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):  11342512004427762352. 
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv 43/45

12. Territori i Medi Ambient. 210/2017/SQTER
 Modificació de llicència d'obra major.- Exp. [dades protegides]per la construcció 
d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina

ANTECEDENTS

1. En data 08 de juny de 2017, [dades protegides] 

2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 30/06/2017 [dades 
protegides] 

3. [dades protegides] [dades protegides]

4. Considerant l’informe jurídic de data 17 de juliol de 2017 

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- La Legislació aplicable és la següent:

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

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

- 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 

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):  11342512004427762352. 
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv 44/45

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.- 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.

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

Quart.- En defecte d’assenyalament específic, els terminis són d’un any per començar les 
obres i de 18 mesos 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. 

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

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

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

Número liquidació Concepte Import

[dades protegides] Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 112,07 €

[dades protegides] Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques 516,26 €

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

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA

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  
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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.
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