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Acta de Sessió de Junta de Govern Local

Número: 26/2017/JGL 
Caràcter: Ordinària
Data: 12/12/2017
Constitució: 17:38 h
Aixecament: 18:00 h
Lloc: Sala Alcaldia

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS

Hi assisteixen:

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

Excusen la seva absència:

Cap

PRESIDENTA

Elisabeth Oliveras i Jorba

SECRETARIA

Helena Muñoz Amorós

QUÒRUM

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

CONVOCATÒRIA

Primera.

ASSUMPTES CONEGUTS

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

S’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió ordinària de 28 de 
novembre de 2017 i sessió extraordinària i urgent de 30 de novembre de 2017.
 

2. Presidència. 91/2017/SQALC
 Aprovació de la resolució de mutu acord del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per 
al desenvolupament de la cartera de serveis itinerants de l’anualitat 2017.

 ANTECEDENTS

El Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès han 
subscrit un conveni el mes de desembre 2016, que regula el règim de participació i 
finançament del Servei d’orientació i inserció laboral, que té per objectiu informar, orientar i 
assessorar a les persones que s’adrecen als serveis locals d’ocupació sobre els itineraris 
formatius i ocupacionals, i la millora de competències relacionades amb la recerca 
d’ocupació, en el marc de la cartera de serveis territorials itinerants.

De conformitat amb el que s’estableix a l’article 51 b) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic de les administracions públiques és voluntat de les parts resoldre de mutu 
acord el conveni de referència.

FONAMENTS DE DRET

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.

DISPOSICIÓ

S’adopta el següent acord:

Primer.- Resoldre de mutu acord el conveni de col·laboració subscrit el mes de desembre 
de 2016, entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès, per al desenvolupament de la cartera de serveis itinerants de l’anualitat 2017.

Segon.- Aprovar la signatura de l’Acord de resolució del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per al 
desenvolupament de la cartera de serveis itinerants de l’anualitat 2017, que es copia 
íntegrament a continuació: 

“REUNITS

D’una banda, el Sr. Ignasi Giménez Renom, President del Consell Comarcal del Vallès 
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Occidental, en virtut del nomenament aprovat en la sessió plenària del dia 29 de juliol de 
2015, i amb les facultats atorgades per l’article 13 del text refós de la Llei de l’organització 

comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. Actua en 
nom i en representació del CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL, assistit 
pel Secretari de l’entitat Sr. Josep Colell Voltas, que dóna fe de l’acte. 

D’una altra banda, la Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, en qualitat d’alcaldessa, segons els 
poders atorgats en el Ple extraordinari de dat 13 de juny de 2015, actuant en nom i en 
representació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, assistida per la Secrtària de 
l’entitat Sra. Helena Muñoz Amorós.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal, el caràcter i la 
representació en què intervenen, i de manera especial, per l’atorgament d’aquest 
document, i a aquest efecte,

E X P O S E N 

I. El Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 
han subscrit un conveni el mes de desembre 2016, que regula el règim de 
participació i finançament del Servei d’orientació i inserció laboral, que té per objectiu 
informar, orientar i assessorar a les persones que s’adrecen als serveis locals 
d’ocupació sobre els itineraris formatius i ocupacionals, i la millora de competències 
relacionades amb la recerca d’ocupació, en el marc de la cartera de serveis 
territorials itinerants.

II. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 51 b) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques és voluntat de les parts 
resoldre de mutu acord el conveni de referència.

D’acord amb el que s’ha exposat, les parts que subscriuen, 

A C O R D E N 

Primer. Resoldre de mutu acord el conveni de col·laboració subscrit el mes de 
desembre de 2016, entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès, per al desenvolupament de la cartera de serveis 
itinerants de l’anualitat 2017.

Segon.-  La resolució d’aquest conveni té efectes a data 1 de juliol de 2017. Els 
compromisos econòmics regulats a la clàusula quarta del conveni de referència, 
s’adequaran al període de vigència del conveni resultant, que és des de 1 de gener 
de 2017 a 31 a de juliol, resultant un import de 4.600,00 euros, que l’Ajuntament 
transferirà al Consell Comarcal, a la signatura del present acord. 

I en prova de conformitat, les parts signen el present acord en el lloc i data indicats a 
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l’encapçalament.”
 
Tercer.- Aprovar el document comptable d’autorització, despesa i obligació número 
12017000018438, per import de 4.600 euros.

Quart.-  Comunicar l’acord als interessats.

3. Assumptes sobrevinguts

3.1. Presidència. 337/2017/SQPART
 Proposta aprovació JGL distribució ajuts a projectes per a gent gran (Casal d’Avis)

ANTECEDENTS

L’entitat Casal d’avis va entrar la sol·licitud de subvenció a entitats per 2017 segons les 
Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes promoguts per les 
entitats culturals, juvenils, veïnals, gent gran, esportives, coeducació, desenvolupament 
econòmic local i esportistes locals per a l’any 2017, així com les clàusules annexes 
corresponents als diferents programes que integren a la convocatòria, dins del termini de la 
convocatòria.

Donat que se’ls va fer un requeriment d’esmena de la seva sol·licitud, no van poder entrar 
dins del termini per poder ser valorada la seva sol·licitud per la Comissió tècnica de 
qualificació que va tindre lloc el dia 22 de novembre de 2017.

Atès que han presentat correctament la documentació requerida dins del termini permès, 
s’ha pogut valorar la seva sol·licitud.

L’entitat Casal d’Avis ha obtingut una puntuació de 80 punts, que correspon a un ajut de 
2.000 euros.

FONAMENTS DE DRET

Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes promoguts per les 
entitats culturals, juvenils, veïnals, gent gran, esportives, feminismes i LGTBI, 
desenvolupament econòmic local i esportistes locals de Sant Quirze del Vallès, any 2017.
Bases generals reguladores de la concessió de subvencions aprovades en sessió plenària el 
26 de maig de 1999.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.
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Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

DISPOSICIÓ

S’adopta el següent acord:

Primer.- .Acceptar la sol·licitud presentada pel Casal d’Avis i aprovar el document 
comptable de disposició i obligació de despesa per un import de 2.000 euros a càrrec de la 
partida Programa per a projectes a gent gran (C-06-17) 1300 2311 4800000.

Segon.- . Comunicar l’acord adoptat als interessats.

3.2. Territori i Medi Ambient. 342/2017/SQTER
 Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina

DISPOSICIÓ

S’adopta el següent acord:

Primer.- ATORGAR la llicència d’obres majors OMA2017/000017 al per a la construcció 
d’un habitatge unifamiliar i  piscina en la finca emplaçada dades protegides, 
d’aquest municipi amb subjecció a les condicions tècniques que consten a l’apartat 
dels antecedents de fet.

Segon.-  Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del Títol IV 
de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.

Tercer.- Condicionar la present llicència al dipòsit d’una fiança per import 5.149,44 € per 
garantir l’obligació d’urbanització simultània corresponent als projectes d’obres 
d’urbanització complementàries que es troben pendents en el Sector del Castellet . 
Aquest import és equivalent al coeficient de participació de la finca en aquest 
sector.

Quart.- Condicionar la present llicència al dipòsit d’una fiança per import 1.575 € per garantir 
la reposició del elements urbanístics afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, 
serveis i altres), a retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals, d’acord 
amb l’informe tècnic. 

Cinquè.- Establir la fiança municipal d’acord amb el decret 89/2010 pel qual s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGOC), per 
l’import de 250,47 €  que s’estableix a l’informe tècnic. 
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Sisè.-    Advertir al sol·licitant que no es podrà concedir llicència de primera ocupació dels 
habitatges fins que s’acrediti que les obres s’han executat segons projecte autoritzat 
i que les obres d’urbanització complementàries s’han executat i recepcionat per part 
de l’Ajuntament.

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

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

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

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

Onzè-  Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació Concepte Import

20174381/1 Concessió de plaques i patents 12,56€

20174380/8 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 4832,00€

20174381/0 Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques 2053,60€

20174381/3 FIANÇA 5149,44€

20174381/4 FIANÇA 1575€

20174381/5 FIANÇA 250,47€

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

3.3. Territori i Medi Ambient. 297/2017/SQTER
 Atorgar la llicència d’obres majors OMA2017/000035 a GENERALITAT DE 
CATALUNYA. DEPT. D'ENSENYAMENT per a Ampliació de dues aules a la zona de 
porxo d'entrada a l'IES SANT QUIRZE a C BAGES,   21

ANTECEDENTS
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1. En data 18 de juliol de 2017, GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPT. 
D'ENSENYAMENT ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència 
urbanística ( N.RGE. 2017009146) per a Ampliació de dues aules a la zona de porxo 
d'entrada a l'IES SANT QUIRZE, emplaçat a C BAGES,   21 PB , d’aquest municipi. 

2. En data 20 de juliol de 2017 avançat per mail, es va requerir l’esmena de deficiències que 
presentava la sol·licitud segons informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 19 de 
juliol de 2017

3. En data 20 de juliol, en resposta al mail l’interessat aporta documentació per adjuntar a 
l’expedient, posteriorment mitjançant document de registre d’entrada 2017009353,de data 
24 de juliol de 2017 queda registrada aquesta actuació .

4. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 21/07/2017 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: 

Examinada la documentació presentada, el tècnic de l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès sotasignant, informa que:

Que per part dels Serveis Territorials al Vallés Occidental del  Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, s’ha tramés documentació relativa al 
projecte executiu de les Obres RAM 2017 als Serveis Territorials de Vallès Occidental 
VII, a l’Institut IES Sant Quirze situat al carrer de Bages 21 d’aquest Ajuntament i 
emplaçat dins de l’àrea de dotacions comunitàries docents (clau Dd).    

El projecte es desenvolupa en sol públic i compleix amb la normativa i paràmetres 
urbanístics fixats al planejament vigent corresponen al PGO aprovat definitivament el 
22.03.00 i publicat el 11.01.06. 

El projecte i la documentació presentada s’ajusten a la normativa urbanística de la 
zona i a la normativa tècnica d’aplicació, així com a les prescripcions tècniques que hi 
son aplicables, i reuneix alhora tots els documents fixats en el Decret 179/95 de 13 de 
juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. S’ha 
aporta la documentació sol·licitada en el requeriment fet en data 19 de juliol de 2017.

L’ Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008de 8 
de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives per a 
obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds aeronàutiques que 
tenia assignades la Direcció General d’Aviació Civil.  Les servituds van ser 
actualitzades el gener de 2010, mitjançant real decret  184/2009 de 27 de novembre 
(B.O.E. nº 25 de 29 de gener de 2010).   

La parcel·la es troba afectada per la servitud física corresponent a la superfície cònica, 
superfície que s’estén a partir del límit de l’horitzontal interna, amb una pendent 
ascendent del 5% fins una alçada de 55 metres per sobre de l’horitzontal interna.

L’ampliació de les dues aules es situa aprofitant l’estructura de formigó del porxo 
d’accés existent a l’escola, i per tant no representa cap alteració en l’alçada existent de 
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l’edificació que pugui afectar a l’Àrea d’influència de les servituds aeronàutiques 
vigents.

En el cas d’instal·lar objectes temporals (grues fixes o mòbils), caldrà tramitar la 
corresponent llicència d’obres menors per la instal·lació d’aquests elements, ( en el 
cas de que la grua mòbil ocupi la via publica caldrà tramitar llicencia d’ocupació de la 
via publica) justificant que no perforen la superfície limitadora d’obstacles i no afecten 
la operativitat de l’aeròdrom.  Si la instal·lació de la grua perfora la superfície limitadora 
d’obstacles que fixa l’Agencia Estatal de Seguretat Àrea, caldrà obtenir autorització de 
la autoritat aeronàutica competent , en aquest  cas l’Agencia de Seguretat Aeronàutica 
(AESA) . 

L’Ordre INT/320/2014, de 20 d’octubre, va aprovar el contingut de la documentació 
tècnica per efectuar la intervenció administrativa per part del a Generalitat, establerta a 
la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis, i també el model de certificat 
d’adequació a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d’incendis. S’ha 
presentat annex a la memòria amb els plànols d’evacuació d’acord amb l’ordre 
INT/320/2014.

S’ha presentat l’assumeix del director de l’obra (DDO) i el coordinador de seguretat. 
que aniran a càrrec de l’arquitecte Eduard Palao Aguilar, col·legiat núm. 18982-0 del 
Col·legi Oficial d’arquitectes de Catalunya. Caldrà presentar també abans de l’inici de 
les obres l’assumeix de l’arquitecte tècnic, director d’Execució d’Obra (DDEO).  

Abans de l’inici de les obres caldrà presentar l’assumeix de l’arquitecte tècnic, director 
d’Execució d’Obra (DDEO), d’acord amb el que fixa l’article 13 de la Llei d’Ordenació 
de l’Edificació.    

El pressupost d’execució material del projecte puja a la quantitat de SETANTA-TRES 
MIL NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS.  (73.991,21 €).

D’acord amb tot això, el que subscriu proposa l’aprovació del projecte esmentat de tal 
manera que abans de l’inici de les obres s’incorpori l’assumeix de l’arquitecte tècnic, 
director d’Execució d’Obra (DDEO). 

5. En data 06 de novembre de 2017 mitjançant decret 20172691, es declara  d’especial 
interès i concessió de beneficis fiscals al Departament d’Ensenyament.

6. Considerant l’informe jurídic de data 13/11/2017. 

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 
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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 en el carrer                       Bages 
núm.21 d’aquest municipi, dins de l’àrea de dotacions comunitàries docents 8CLAU Dd). El 
projecte es desenvolupa en sòl públic i compleix amb la normativa i paràmetres urbanístics 
fixats al planejament vigent corresponen al PGO vigent de Sant Quirze del Vallès,  aprovat 
definitivament el 22 de març de 2000, i publicat en data 11 de gener de 2006. 

L’actuació a autoritzar consisteix en l’ ampliació de dues aules a la zona del porxo d’entrada 
de l’IES Sant Quirze.  

L’arquitecte municipal en data 21/7/2017 ha lliurat informe favorable amb condicions.

QUART.- Les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el que 
estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, segons allò que 
estableix l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer.
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El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud de 
l’interessat. La sol·licitud ha de complir els requisits establert en l’article 66 de la LPA i la 
legislació aplicable de règim local. Ha d’anar acompanyada en els termes que estableix la 
normativa aplicable així com els articles del Pla General Municipal d’Ordenació vigent . 

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

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

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

CINQUÈ.- Les obres que exigeixen projecte enunciades a l’article 2.2 de la LOE i en l’article 
33 del RLPU, s’han atorgar o denegar, de manera motivada (article 180.2 de la TRLUC i 
article 81.1 del ROAS) en el termini de dos mesos des de la seva sol·licitud i les de la resta 
en el d’un mes (article 81.1 ROAS), termini del qual caldrà descomptar, si s’escau, els 10 
dies atorgats per a la subsanació de deficiències de la sol·licitud (article 71 de la LRJPAC), 
els 10 dies que eventualment es concedeixen per a esmenar les deficiències del projecte 
(articles 79.d) i 81.1 del ROAS) així com el termini establert a la corresponent legislació 
sectorial per a l’emissió d’informes preceptius d’altres administracions públiques.
Si transcorre l’esmentat termini sense que el sol·licitant rebi la notificació de la resolució 
expressa es produeixen els efectes estimadors o desestimadors del silenci administratiu, 
segons els casos, sense que, segons disposa l’article 24 de la LPA.

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

DISPOSICIÓ

S’adopta el següent acord:

Primer.- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2017/000035 a GENERALITAT DE 
CATALUNYA. DEPT. D'ENSENYAMENT per a Ampliació de dues aules a la zona de porxo 
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d'entrada a l'IES SANT QUIRZE a C BAGES,   21 PB d’aquest municipi amb subjecció a les 
condicions tècniques relacionades a l’apartat dels antecedents de fet. 

Segon.-  Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del Títol IV 
de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.

Tercer.- 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 tres per acabar-les. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la 
notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels terminis 
fixats si la persona titular de llicència urbanística ho sol·licita justificadament abans que hagi 
transcorregut el termini de què es tracti. 

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

201743731 / 0 Concessió de Plaques i patents 12,56 €

201743732 / 0 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 147,98 €

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

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA

Helena Muñoz Amoròs, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes 
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la 
sessió de Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la data de la sessió.

Sant Quirze del Vallès, Vist i plau,
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