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Cap
PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARI
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Primera.
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu. Els assumptes sobrevinguts s’han inclòs a l’ordre del dia
també per acord unànime dels membres presents.

1. Aprovació actes
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 24 de maig de 2010.
2. Acatament sentència recurs C-A 712/2007, secció AA, conegut pel Jutjat
contenciós administratiu núm. 14 de Barcelona, interposat per dades
protegides
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Acatar la sentència dictada en data 15 de març de 2010, per part del Jutjat contenciós
administratiu 14 de Barcelona, que a la seva part dispositiva desestima el recurs
número 712/2007 secció AA, interposat per dades protegides, contra l’acord de junta
de Govern Local d’1 d’octubre de 2010, que aprovava definitivament la modificació
puntual del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial de l’àmbit de Castelltort. A la
sentència el jutge no aprecia en el procés les circumstàncies determinants de la
condemna en costes.
3. Aprovar el Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Sant Quirze del vallès
i el Centre Tecnològic Leitat de Terrassa
ANTECEDENTS DE FET
I.

Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, des de l’Àrea d’Economia,
Indústria, Comerç i Promoció de la Ciutat, té com objectiu afavorir els
processos de concertació social i econòmica a Sant Quirze del Vallès a través
de la cooperació público-privada que enforteixi la competitivitat empresarial, el
suport a les pimes, la millora i la modernització de les condicions de treball, el
desenvolupament de les potencialitats de la ciutat i, consegüentment, del
benestar general al municipi.

II.

Atès que Leitat és una associació orientada a aconseguir solucions
tecnològiques a les demandes de les empreses, institucions públiques,
organismes estatals, universitats i altres centres tecnològics, apostant
fermament per fomentar la gestió de projectes de I+D com a procés de
creixement sostenible en la competitivitat de les empreses.

III.

Atès que les parts reconeixen que comparteixen objectius, especialment
sinergies i potencialitats derivades dels àmbits de la seva pròpia actuació,
motiu pel qual estan interessades a col·laborar en les àrees d'actuació en les
quals són complementàries i en el desenvolupament de la matèria objecte del
projecte.
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Vist l’informe tècnic de l’Àrea d’Economia, Indústria, Comerç i Promoció de la Ciutat,
FONAMENTS DE DRET
Article 25 llei 7/1985 de 02/04 reguladora de les bases de règim local
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. - Aprovar el conveni de col.laboració entre l’ Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i el Centre Tecnològic Leitat de Terrassa que literalment es transcriu en el següent
text:
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ
A Sant Quirze del Vallès a 9 de Juny de 2010.

REUNITS
D'una part, AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, amb domicili social a Plaça
de la Vila, número 1 i proveïda de CIF P-0823800-H (en endavant, l’AJUNTAMENT). Es
troba representat en aquest acte per l’Il·lm. Sra. Montserrat Mundi i Mas, major d'edat i
proveïda de DNI 3766390-A que actua en la seva condició d’alcaldessa de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès i assistida pel Secretari de la corporació, el Sr. ___________
que en dóna fe.
I d'una altra, CENTRE TECNOLÒGIC LEITAT (ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE),
amb domicili social a Terrassa, passeig 22 de juliol, número 218 i proveïda CIF G08360232 (d'ara endavant, LEITAT). Es troba representat en aquest acte pel Sr. Albert
Matarrodona Riera, major d'edat i proveït de DNI 39180182-G, que actua en la seva
condició de Director Executiu.
Ambdues parts es podran denominar conjuntament com les Parts, aquestes en la
representació amb què actuen, es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària
per aquest acte i,

MANIFESTEN
I. Que l’AJUNTAMENT, des de l’Àrea d’Economia, Indústria, Comerç i Promoció de la
Ciutat, té com objectiu afavorir els processos de concertació social i econòmica a Sant
Quirze del Vallès a través de la cooperació público-privada que enforteixi la competitivitat
empresarial, el suport a les pimes, la millora i la modernització de les condicions de
treball, el desenvolupament de les potencialitats de la ciutat i, consegüentment, del
benestar general al municipi.
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II. Que LEITAT, és una associació orientada a aconseguir solucions tecnològiques a les
demandes de les empreses, institucions públiques, organismes estatals, universitats i
altres centres tecnològics, apostant fermament per fomentar la gestió de projectes de I+D
com a procés de creixement sostenible en la competitivitat de les empreses.
III. Que les Parts reconeixen que comparteixen objectius, especialment sinergies i
potencialitats derivades dels àmbits de la seva pròpia actuació, motiu pel qual estan
interessades a col·laborar en les àrees d'actuació en les quals són complementàries i en
el desenvolupament de la matèria objecte del projecte.
IV. Que en virtut de tot l'anterior, les Parts subscriuen el present CONVENI MARC DE
COL·LABORACIÓ (d'ara endavant, el Conveni) a l'efecte del qual,

CONVENEN
PRIMER. - OBJECTE DEL CONVENI
L'objecte del present Conveni és regular la col·laboració de les parts en el
desenvolupament i actuació de diversos projectes d'investigació (d'ara endavant, els
Projectes) desenvolupant i fixant les condicions per a la seva execució i el seu
finançament.
Les actuacions a dur a terme en el desenvolupament del present Conveni seran les
relacionades amb les següents àrees: Empresa, Via Pública, Medi Ambient, Territori i
formació empresarial.
Les activitats a desenvolupar seran les següents:
-

-

Vigilància Tecnològica: inclou realitzar el seguiment d’aquelles convocatòries ja
siguin locals, autonòmiques i/o nacionals pel desenvolupament de projectes
d’investigació i/o recerca per aquelles empreses i/o emprenedors municipals.
Gestió i execució de Projectes d’investigació i/o recerca i/o innovació a través de
la sol·licitud de les ajudes indicades amb anterioritat o per iniciativa privada.
Serveis d’assessorament a les empreses i/o emprenedors del municipit en
projectes o activitats amb un component d’innovació.
Realització de jornades formatives i/o accions de difusió en espais municipals
cedits per l’AJUNTAMENT.

Addicionalment, ambdues parts es comprometen a dur a terme totes les actuacions
necessàries per definir altres activitats que puguin resultar d'interès comú i a regular, una
vegada definits, els termes i condicions en les quals convindrà desenvolupar en el futur la
col·laboració conjunta respecte a les activitats indicades.
SEGON. - COMPROMISOS DE LES PARTS
Les Parts es comprometen a:
- Treballar conjuntament mitjançant actuacions concretes que millorin la relació i
complementin el treball de disseny dels Projectes objecte del present Conveni.
- La gestió i l'execució dels Projectes s'articularan a través d'una Comissió de
Seguiment formada per un representant de cada part que seran la Sra. dades
protegides, Responsable Tècnica del Servei a l’Empresa de l’Ajuntament de Sant
Quirze i la Sra. dades protegides Responsable de Relacions Institucionals de
LEITAT. La Comissió es reunirà
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trimestralment per avaluar els resultats de la col·laboració i fixarà la proposta d'actuació
conjunta en possibles projectes de conformitat amb el present Conveni.
- A participar activament en la gestió i execució material dels Projectes per la bona
finalitat dels mateixos, d'acord amb les funcions que les Parts tenen encomanades.
- A proporcionar recíprocament tota la informació que sigui necessària per al compliment
de les seves activitats.
TERCER. - RÈGIM ECONÒMIC
Totes les col·laboracions que representin implicacions pressupostàries, requeriran la
firma del Conveni específic pertinent, que preveurà el programa d'activitats i el seu
pressupost. Els Convenis Específics que puguin derivar-se del present Conveni, seran
estudiats i informarà la Comissió de Seguiment.
Tanmateix s’adjunta com Annex I les tarifes aplicables a l’any 2010 d’acord a les activitats
determinades en l’objecte del present Conveni.
QUART. - PERÍODE DE VIGÈNCIA
El període de vigència del present Conveni començarà el mateix dia de la seva firma i
tindrà una vigència d'un (1) any i es prorrogarà automàticament i tàcitament per períodes
successius llevat de renúncia expressa per escrit de qualsevol de les parts amb un
preavís mínim de tres (3) mesos abans de la data de venciment.
CINQUÈ. - CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Les Parts reconeixen que mitjançant el present Conveni tindran accés a informació i
coneixements confidencials que pertanyen, únicament i exclusivament, a cada una de les
parts i que la seva revelació pot causar danys i pèrdues substancials a les mateixes.
Per aquest motiu, les Parts garanteixen i es comprometen a guardar la màxima reserva i
confidencialitat en relació amb els resultats derivats, no sol a l'execució del present
Conveni, sinó també el know- how, coneixements, dades i informacions transmeses per
cada una de les parts, independentment de la forma en la qual hagin rebut la informació
esmentada.
El deure de confidencialitat s'entendrà vigent durant tot el període de durada del present
Conveni, així com durant el terme dels cinc (5) anys següents a la data del seu
acabament, per qualsevol causa.
Ambdues Parts s'obliguen al compliment de tot el que estableix la Llei Orgànica 15/1999
de Protecció de Dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament en
relació amb les dades de caràcter personal i als que haguessin pogut tenir accés amb
motiu de l'execució del present Conveni.
SISÈ. - PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
La revelació d'informació no donarà a l'altra part el dret a sol·licitar cobertura de patent
sobre les invencions incloses en la mateixa. La revelació no dóna de dret en l'altra part
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per utilitzar la Informació més enllà de l'àmbit de la col·laboració subratllada en el
preàmbul.
La propietat i l’explotació dels resultats que es puguin derivar dels Projectes, susceptibles
de ser protegits mitjançant els drets que la normativa espanyola permeti en matèria de
propietat intel·lectual i/o industrial, seran regulats en el Conveni Específic convenient.
SETÈ. - RELACIÓ ENTRE LES PARTS
Les Parts acorden que aquest Conveni no cregui cap dependència, participació o
associació entre les parts i que cap de les parts no contraurà cap obligació en
representació de l'altra, sense el consentiment previ per escrit d'aquesta última.
VUITÈ. - LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquest Conveni s'interpretarà d'acord amb les lleis espanyoles.
Les Parts, per a la resolució de qualsevol qüestió o controvèrsia que pogués sorgir en
relació amb la interpretació o compliment del present Conveni, es sotmeten
expressament a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l'Associació
Catalana per a l'Arbitratge, a qui encarregaran la designació d'un àrbitre i l'administració
de l'arbitratge.
En prova de conformitat, firmen el present Conveni, per duplicat, i a un sol efecte, en la
data i el lloc que consta en l'encapçalament.

Il·lma. Sra. Montserrat Mundi i Mas
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Sr. dades protegides
Director Executiu
Centre Tecnològic LEITAT

Sr. __________________
Secretari
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Segon.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura dels documents que es derivin
d’aquesta adhesió.

4. Proposta de conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya per a la realització d'obres a les escoles de Sant Quirze del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
Atès la proposta de conveni realitzada per la Direcció Territorial de Serveis Educatius de
la de la Generalitat de Catalunya per a la realització d’obres a les escoles de Sant Quirze
del Vallès.
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FONAMENTS DE DRET
-

Disposició Addicional 15 de la Llei orgènica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació

-

Article 66.3.o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- .- Acceptar el redactar del conveni subvencinal entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció Territorial de Serveis Educatius de la de
la Generalitat de Catalunya, i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a la realització
de les obres de millora a les escoles de Sant Quirze del Vallès, i que es detalla a
continuació:
“ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS (VALLÈS OCCIDENTAL) PER A LA REALITZACIÓ
D’OBRES DE MILLORA I REFORMA DE LES ESCOLES PÚBLIQUES D’AQUEST
MUNICIPI.
Sabadell,
REUNITS
D’una part el Sr. dades protegides, director dels Serveis Territorials al Vallès Occidental
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
De l’altra part la Il·lustríssima Sra. Maria Montserrat Mundi i Mas, alcaldessa-presidenta
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
EXPOSEN
Que al municipi de Sant Quirze del Vallès són necessàries algunes obres de millora dels
edificis de les escoles públiques.
Que l’any 2009 es va signar un conveni subvencional entre ambdues administracions
amb la finalitat de dur a terme obres d’aquestes característiques.
Que és intenció de les parts de continuar, almenys dos anys més (any 2011 i 2012), amb
aquesta col·laboració, establint una aportació mínima anual de cadascuna d’elles al
voltant dels 60.000 € .
Que aquest exercici 2010 és imprescindible reformar l’espai de cuina i menjador de
l’Escola Pilarín Bayés i que el Departament d’Educació disposa del projecte executiu
corresponent.
En conseqüència,
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ACORDEN
Continuar amb la col·laboració d’ambdues parts per a la realització de treballs de millora i
reforma de les instal·lacions de les escoles públiques de l’esmentat municipi.
Que durant aquest exercici 2010 el conveni subvencional previst sigui amb el compromís
d’invertir un mínim de 60.000 €, cadascuna de les parts, en obres de millora i reforma de
les escoles.
Que pel que fa a l’exercici 2010, el Departament d’Educació aportarà 60.000€ i
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 140.000€. D’aquests recursos se’n destinaran
60.000€ als treballs de reforma de l’espai de cuina i menjador de l’Escola Pilarín Bayés, i
la resta als treballs de millora de les altres escoles públiques del municipi.
I, en prova d’aquest compromís signen aquest acord per duplicat al lloc i data indicats a
l’encapçalament.

Segon.- Facultar a la alcaldessa per a la signatura del conveni.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Servei d’economia i Finances de l’Ajuntament i a la
Direcció de Serveis Territorials del d’educació del Vallès Occidental.

5. Aprovació expedient de contractació administrativa per l'ús, gestió, explotació i
dinamització del servei bar-cafeteria del Casal d'Avis de Sant Quirze del Vallès
ANTECEDENTS DE FET
Instruït expedient per a l’adjudicació del contracte administratiu especial per a l’ús, gestió,
explotació i dinamització del servei bar-cafeteria del Casal d’Avis de Sant Quirze del
Vallès.
Considerant l’informe tècnic de data 20 de maig de 2010.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb l’informe preceptiu de Secretaria, el que es disposa al plec de clàusules
administratives generals aplicables als contractes d’obres, serveis i subministraments, a
d’altres contractes administratius i als privats de la Corporació, publicats al BOP núm. 172
de data 19 de juliol de 2002, en tot allò que no contradiguin l’actual legislació en matèria
de contractes, amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, amb
la Llei reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament d’aquesta, amb la
Llei municipal i de règim local de Catalunya,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació
del contracte administratiu per a l’ús, gestió, explotació i dinamització del servei barcafeteria del Casal d’Avis de Sant Quirze del Vallès, contractació que es regeix per les
condicions definides al plec de clàusules administratives particulars que forma part de
l’expedient i s’aprova en aquest acte.
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Segon .- Aprovar l’inici de la licitació de l’esmentat contracte, mitjançant publicació al
Butlletí Oficial de la Província, al perfil del contractant i al tauler d’anuncis municipal.

6. Aprovació tarifes de l'Escola Bressol Municipal El Patufet, curs 2010-2011
ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 30 de juliol de 2007,
actuant per delegació del Ple, segons acord aprovat el 26 de juny de 2007, va adjudicar el
contracte administratiu per a la concessió del servei públic per a la gestió de l’escola
bressol municipal, El Patufet, a l’empresa ESCALER , SCCL, amb el NIF: F17444225, la
qual va signar el contracte el 9 d’agost de 2007, passant posteriorment a denominar-se
SUARA Cooperativa, amb qui es va renovar el contracte per 2 anys més.
D’acord amb la clàusula 21. Remuneració del concessionari, del Plec de clàusules
administratives particulars de la concessió de servei públic per la gestió de l’Escola
Bressol Municipal, l’empresa adjudicatària SUARA Cooperativa ens ha presentat l’oferta
econòmica per al curs 2010-2011, que incrementa les tarifes del servei de l’escola
aplicant 1,7%, IPC interanual d’abril de 2009 a abril de 2010. Pel que fa al servei del
menjador, s’aplica un increment del 3% que es basa en la justificació que realitza
l’empresa gestora de la cuina en relació a l’increment real de les despeses.
Atesa l’evolució econòmica del servei, l’informe de l’Interventor de l’Ajuntament i la
Memòria Econòmica presentada per l’empresa SUARA coop., trobem raonable aquesta
proposta.
Servei escola
8 h. del matí a 17 hores tarda

Matrícula (alumnes nous, 1 sola
vegada per reserva de plaça)

118,20 €

Jornada completa (6 hores)

180,00 €/mes

Jornada parcial (4hores)

132,86 €/mes

Hora complementària
Servei menjador

Dinar
i berenar

Berenar

Programes educatius complementaris

Fix

1,29 €/hora
100,35 €/ mes

Esporàdic

5,70 €/ dia

Fix

1,03 €/ dia

Esporàdic

1,10 €/ dia

Quota familiar

20,51 €/mes

Considerant l’informe de la tècnica d’Educació de data 15 d’abril de 2010

9/26

FONAMENTS DE DRET
-

Article 22 de la Llei de bases de règim local

-

Articles 225 i següents del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar les tarifes del servei d’Escola Bressol Municipal, El Patufet, que regiran
durant el curs 2010-2011
Servei escola
8 h. del matí a 17 hores tarda

Matrícula (alumnes nous, 1 sola
vegada per reserva de plaça)

118,20 €

Jornada completa (6 hores)

180,00 €/mes

Jornada parcial (4hores)

132,86 €/mes

Hora complementària
Servei menjador

Dinar
I berenar

Berenar

Programes educatius complementaris

Fix

1,29 €/hora
100,35 €/ mes

Esporàdic

5,70 €/ dia

Fix

1,03 €/ dia

Esporàdic

1,10 €/ dia

Quota familiar

20,51 €/mes

Segon.- Notificar el present acord a l’empresa concessionària, als serveis econòmics de
l’Ajuntament, i procedir a l’exposició d’aquestes tarifes al taulell d’anuncis de l’Ajuntament
i al web municipal.

7. Rectificació i modificació de dues clàusules del PCAP que regeix el contracte
de conservació i millora jardins, parcs i de l'arbrat viari al municipi.
ANTECEDENTS
Amb data 3 de maig de 2010, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar l’expedient de
contractació per a l’adjudicació del servei de conservació i millora dels parcs infantils i
jardins públics i de l’arbrat viari del municipi,
Advertit error en el PCAP que regeix aquesta contractació, clàusules 1.7. Tramitació i
5.5.2. Condicions de solvència o classificació, es proposa a la Junta de Govern Local, la
seva rectificació i modificació, respectivament,
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb l’actual legislació en matèria de contractes, amb la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, amb la Llei reguladora de les bases de règim
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local i, en desenvolupament d’aquesta, amb la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Rectificar l’error material advertit al Plec de clàusules administratives particulars
que regeix la contractació del servei de manteniment de parc i jardins i de l’arbrat viari de
Sant Quirze del Vallès per adequar-lo a l’acord pres per la Junta de Govern Local i en els
termes següents: Clàusula 1.7 Tramitació: on diu “Abreujada: urgent”, ha de dir:
“Ordinària”.
Segon. Modificar la clàusula 5.5.2. del Plec de clàusules administratives particulars que
regeix la contractació del servei de manteniment de parc i jardins i de l’arbrat viari de Sant
Quirze del Vallès, la redacció de l’esmentada clàusula quedarà com segueix:
Claùsula 5.5.2 Condicions de solvència o classificació.
Econòmica i financera:
LOT 1. Import: 168.975,87 € (IVA inclòs)
Descripció: Grup O, subgrup 6, categoria b)
Mitjans d’acreditació: Certificat de classificació corresponent al Grup O, subgrup 6,
categoria b) o certificat actualitzat d’inscripció al RELI de la Generalitat de Catalunya o del
Registre de Licitadors Estatal que acrediti que el licitador té reconeguda la classificació
descrita.
LOT 2. Import: 139.196,78 € (IVA inclòs)
Descripció: No es requereix classificació.
Mitjans d’acreditació: Els que es descriuen al document anomenat Plec tipus de clàusules
administratives generals (clàusula 28) i a la LCSP.
Això no obstant, també es considerarà demostrada la solvència econòmico-financera del
licitador si acredita la classificació corresponent al Grup O, subgrup, 6, en qualsevol de
les seves categories. Per acreditar aquest supòsit, el licitador haurà d’aportar Certificat de
classificació o Certificat actualitzat d’inscripció al RELI de la Generalitat de Catalunya o al
Registre de Licitadors Estatal, que demostri que té reconeguda la classificació descrita.
Tècnica i professional:
LOTS 1 i 2: el mitjans d’acreditació són els mateixos que es requereixen als paràgrafs
anteriors per acreditar la solvència econòmica i financera.
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Tercer.
Publicar aquests acords als diaris oficials i al perfil del contractant i,
consegüentment, allargar el termini de presentació de proposicions que començarà a
comptar de nou a partir de la tramesa de la publicació al DOUE.

8. Reclamació de responsabilitat administrativa formulada per dades protegides,
en representació de dades protegides, per danys en vehicle dades protegides
com a conseqüència de caiguda d'arbre en via pública

ANTECEDENTS
El dia 1 d’abril de 2010, el Sr. dades protegides en representació de la Sra. dades
protegides, va formular reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats
en el vehicle amb número de matrícula dades protegides com a conseqüència de
l’impacte amb un arbre caigut a la via pública a la carretera de dades protegides de
Sant Quirze del Vallès, segons manifesta. Figura al registre general municipal amb el
número d’entrada 2010004627.
El dia 16 d’abril de 2010, per mitjà de provisió del secretari municipal es va requerir
l’esmena de les deficiències que presentava la sol·licitud. Aquest requeriment va ser
notificat a la representació del reclamant en data 23 d’abril de 2010.
En data 6 de maig d’enguany, s’ha exhaurit el termini de deu dies hàbils atorgat pel
requeriment de referència sense que s’hagin esmenat les deficiències detectades per part
de la persona interessada.
FONAMENTS JURÍDICS
Aquest acte es dicta de conformitat amb l’article 71 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (redactada conforme a la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, amb la incorporació de les modificacions vigents
introduïdes per la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre i per les lleis 4/1999, de 13
de gener, 24/2001, de 27 de desembre, 57/2003, de 16 de desembre, 62/2003, de 30 de
desembre, i interpretada quant als preceptes afectats per la sentència del Tribunal
Constitucional 50/1999, de 6 d’abril de 1999).
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Tenir per desistit el Sr. dades protegides en representació de la Sra. dades
protegides, en la seva reclamació de responsabilitat patrimonial formulada el dia 1 d’abril
de 2010, que figura al registre general municipal amb el número d’entrada
2010004627 i arxivar les actuacions.

9. Assumptes sobrevinguts

9.1.

Continuïtat de la concessió del servei de l'Escola Bressol Municipal El
Patufet
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ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern Local, en sessió de data 30 de juliol de 2007, va adoptar l’acord
d’adjudicar el contracte administratiu per a la concessió del servei públic per a la gestió
de l’escola bressol municipal, a la raó social ESCALER, SCCL., qui posteriorment, amb
data 7-6-09,
va passar a denominar-se SUARA, SCCL, segons documentació
acreditativa entrada a l’Ajuntament amb data 9 de febrer, i segons en va prendre raó la
Junta de Govern Local del 16 de febrer del 2009, incorporant el corresponent acord a
l’expedient de contractació del servei.
El contracte administratiu estableix, en la seva clàusula 13, que la durada de la
concessió serà de dos anys i podrà prorrogar per anys fins a una màxim de quatre.
La Junta de Govern Local del 6 de juliol de 2009 va aprovar prorrogar per un any la
concessió del servei de l’Escola Bressol Municipal a l’empresa SUARA, SCCL.
Atès que l’empresa concessionària ha manifestat, amb data 26 d’abril de 2010, mitjançant
escrit amb registre d’entrada núm. 2010005880, la seva voluntat de prorrogar la
concessió per un any més, i que es valora positivament la gestió efectuada fins a la data.
Considerant l’informe de la tècnica de la Unitat d’Educació de data 2 de juny de 2010,
FONAMENTS DE DRET
-

Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques RD Legislatiu
2/2000 de 16 de juny i subordinadament amb el seu reglament.

-

Llei reguladora de les bases de règim local de Catalunya

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Prorrogar per un any més la concessió del servei d’Escola Bressol Municipal, a
l’empresa SUARA SCCL. arribant al màxim de 4 anys que estableix la clàusula 13 de
l’expressat contracte administratiu.
Segon.- Notificar aquest acord a SUARA SCCL, l’empresa concessionària.

9.2.

Aprovació Conveni de col·laboració entre les entitats organitzadores de
Barraques 2010 i Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (a través de la
regidoria de Cultura i Joventut) per a l'establiment d'un marc estable de
col·laboració en l'organització anual de Barraques
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L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i la Plataforma Barraques1 -formada per entitats
formalment constituïdes i grups de joves no formals, de manera conjunta-, consideren la
seva relació de col·laboració necessària per fer possible l’esdeveniment de Barraques. En
aquest sentit, han considerat pertinent organitzar-se en forma de Comissió i establir les
bases d’organització per les que es regirà Barraques.
ANTECEDENTS DE FET
Ja fa un temps que entitats juvenils i grups de joves de Sant Quirze, s’organitzen
coordinen per fomentar la participació del jovent en la vida social del poble.
Part d’aquesta iniciativa, va començar amb la proposta que diferents membres d’entitats
juvenils van fer a la regidoria de Joventut per organitzar i crear, dins l’espai de la festa
major, una festa pròpia dels i les joves, projectada per ells mateixos/es i oberta a tothom
que hi volgués participar.
Des del 2004 el projecte s’ha consolidat i s’ha convertit en la suma dels esforços i del
diàleg que mantenen les entitats implicades i la regidoria de Cultura i Joventut i, per
extensió, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
La seva programació, requereix del compromís i la continuïtat dels i les joves que hi
col·laboren i també del treball de seguiment i organització per part del personal tècnic de
diferents àrees de l’Ajuntament.
Amb l’objectiu de consolidar les bases i les pautes de funcionament de Barraques, i
coordinar les tasques, obligacions i responsabilitats entre el consistori, les entitats i grups
participants, a finals de 2009 inicien la materialització de l’esmentada pretensió donant
com a resultat, desprès de una important tasca d’estudi i negociació, el conveni de
col·laboració que es presenta a l’aprovació de la Junta de Govern Local; aquest conveni,
esdevindrà eina de treball i document marc per, en aquest cas, l’edició de Barraques
d’aquest 2010.
OBJECTIUS
Com a objectius que es pretenen assolir amb la signatura d’aquest conveni, de forma
addicional al propi de l’organització de Barraques en si, esmentem:

Generals:
- Reforçar i relacionar el teixit associatiu juvenil del poble.
- Promoure la participació dels i les joves del poble en un projecte fet des d’ells-es i per
als i les joves.
- Coordinar i acompanyar les propostes lúdiques i culturals dels i les joves en aquesta
festa.
- Fomentar la responsabilitat i el treball en equip entre les associacions i grups de
joves.
- Fer partícips als i les joves de tot el procés creatiu de les barraques: projecte,
pressupost, coordinació, organització...
- Aconseguir fer una festa en la que només es contemplin aspectes lúdics, sinó
fomentar la creativitat, la cultura i l’esport.
- Aconseguir més implicació i noves propostes per part d’entitats juvenils o grups de
joves.
1

Actualment en procés de constitució motiu pel qual en el conveni que es presenta a aprovació es
contempla una clàusula de subrogació de manera que les parts accepten que una vegada la
Plataforma tingui personalitat jurídica passarà a ser aquesta la contrapart de l’Ajuntament.
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-

Dissenyar una festa que tingui èxit per part del jovent del poble.

Específics:
- Promocionar la creació i la difusió dels grups de música locals.
- Fomentar la creació artística i la cultura popular en les barraques.
- Promoure activitats esportives i culturals alternatives.
- Elaborar un pla de treball coordinat que reflecteixi tots els recursos tècnics i humans
necessaris per la bona organització de les barraques.
Objectius del conveni:
-

Crear una eina de treball entre l'Ajuntament i les entitats i ciutadans/es que
organitzen Barraques.
Establir l’organització de la Comissió de Barraques, i les bases i requeriments per
una òptima organització de Barraques.
Incentivar i recolzar la tasca de les entitats, grups de joves i les persones que
organitzen Barraques.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el següent conveni entre les entitats organitzadores de Barraques i i
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a l’establiment d’un marc estable de
col·laboració en l’organització de Barraques 2010:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES ENTITATS ORGANITZADORES DE
BARRAQUES I L'AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS (A TRAVÉS DE LA
REGIDORIA DE CULTURA I JOVENTUT) PER A L'ESTABLIMENT D'UN MARC
ESTABLE DE COL·LABORACIÓ EN L'ORGANITZACIÓ ANUAL DE BARRAQUES
A Sant Quirze del Vallès, reunits el 7 de juny de 2010
REUNITS
D’un part la senyora Montserrat Mundi i Mas, Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, amb DNI 37.666.390-A, domicili a la Plaça de la Vila, 1.
I de l'altra, el sr. dades protegides amb DNI dades protegides el sr. dades protegides
amb DNI dades protegides, el sr. dades protegides amb DNI dades protegides, el sr.
dades protegides amb DNI dades protegides, el sr. dades protegides amb DNI
dades protegides i a títol individual la Sra. dades protegides amb DNI dades protegides
i el Sr. dades protegides amb DNI dades protegides.
ACTUEN
La primera, per raó del seu càrrec, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès.
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El segon, el sr. dades protegides, amb DNI dades protegides per raó del seu càrrec, en
nom i representació de l’entitat audiovisual juvenil ENVIDIARTE, associació inscrita en
el registre d’Associacions de la Generalitat amb el núm. 35084/1 i en el Registre
Municipal d’Associacions i Entitats amb el núm. RAE077/08 i amb el NIF núm.
G-64602204.
El tercer, el sr. dades protegides, amb DNI dades protegides per raó del seu càrrec, en
nom i representació de l’entitat JOVES D’ESQUERRA VERDA, associació juvenil
inscrita en el registre d’Associacions de la Generalitat amb el núm. 346/1 i en el
Registre Municipal d’Associacions i Entitats amb el NÚM. RAE066/06 i amb el NIF
60921152.
núm.
GEl quart, el sr. dades protegides, amb DNI dades protegides per raó del seu càrrec, en
nom i representació de l’entitat cultural LA TRINXERA DE GALLINERS, associació
inscrita en el registre d’Associacions de la Generalitat amb el núm. 37705/1 i en el
Registre Municipal d’Associacions i Entitats amb el NÚM. RAE084/09 i amb el NIF núm.
G- 65063232.
El cinquè, el sr. dades protegides, amb DNI dades protegides per raó del seu càrrec,
en nom i representació de l’entitat cultural DIABLES DE SANT QUIRZE, associació
inscrita en el registre d’Associacions de la Generalitat amb el núm.17903/1 i en el
Registre Municipal d’Associacions i Entitats amb el NÚM. RAE048/04 i amb el NIF
núm.
G60943776.
El sisè, el sr. dades protegides, amb DNI dades protegides per raó del seu càrrec, en
nom i representació de l’entitat MARABUNTA, associació inscrita en el
registre d’Associacions de la Generalitat amb el núm. 37426/1 i amb el NIF núm.
G-64914898.
Es reconeixen mútua capacitat jurídica i d’obrar per obligar-se en la signatura del present
conveni
MANIFESTEN
I.- Que de forma conjunta l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i les entitats juvenils del
poble organitzen des de fa 7 anys la festa de Barraques, on a través de diverses activitats
de caire cultural i esportiu desenvolupades al llarg de quatre jornades, els joves del poble
com a agent social important donen a conèixer les seves inquietuds, potencials, opinions,
visions, etc. Any rere any, es treballa perquè les Barraques ofereixin una àmplia i diversa
oferta d’activitats per als i les joves i altres col·lectius, de qualitat i de caire generalment
gratuïtes i on tothom hi tingui cabuda.
II.- Que l’AJUNTAMENT i la PLATAFORMA BARRAQUES consideren la seva relació de
col·laboració necessària per fer possible l’esdeveniment de Barraques. En aquest sentit,
han considerat pertinent organitzar-se en forma de Comissió i establir les bases
d’organització per les que es regirà Barraques, a través de les següents
III.- Que la Plataforma Barraques està actualment en procés de constitució per a
esdevenir formalment legal quant a entitat i, per tant, encara, a data d’avui, no té
personalitat jurídica
CLÀUSULES:
1. Clàusula de subrogació
Un cop la Plataforma Barraques tingui tramitada i aprovada la seva personalitat jurídica,
amb NIF i adreça així com número de registre d’Associacions de la Generalitat i del
Registre Municipal d’Associacions, des d’ambdues parts s’accepta que aquesta
Plataforma sigui considerada com la contrapart de l’Ajuntament al present conveni.
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2. La Comissió de Barraques
Què és?
Es l’òrgan de treball format per les entitats i grups de joves que integren la
PLATAFORMA BARRAQUES i membres de la Unitat de Joventut de l’AJUNTAMENT,
amb l’objectiu d’organitzar anualment les Barraques en el marc de la festa Major del
municipi.
La Comissió de Barraques està constituïda per:
.- En relació a l’AJUNTAMENT:
• Tècnica de la Unitat de Cultura i Joventut
• Tècnica de la Unitat de Joventut
• Dinamitzador juvenil
.- PLATAFORMA BARRAQUES:
-

Envidiarte
Joves d’Esquerra Verda
La Trinxera de Galliners
Diables de Sant Quirze
Marabunta
Comissió de Jocs Florals
Deporting Club Serra Galliners

A la PLATAFORMA BARRAQUES hi poden participar també, sota les condicions que
recullen els seus estatuts, entitats no registrades formalment, així com ciutadans i
ciutadanes no associats/des.
L'assemblea d'organització
L’assemblea d’organització està formada per totes les persones que formen part de la
Comissió de Barraques. En ella es discuteix i es decideix sobre tots els temes que fan
referència a l’organització de les Barraques.
De l’Assemblea d’organització en surten els i les Representants de la Comissió de
Barraques, i les Comissions de Treball.
Les Subcomissions de Treball:
A continuació s’exposen les diferents subcomissions de treball i les seves funcions:
a) Subcomissió d’Escenaris:
Està formada per les següents sub-comissions:
- Escenari gran
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- Espai electrònic
- Concert de grups locals (dijous)
Aquesta Comissió s’encarrega d’organitzar el cartell dels diferents escenaris, així com del
tema so, tècnic i escenari. Les tres subcomissions treballaran amb independència però
coordinadament.
b) Subcomissió d’activitats:
S’encarrega d’incentivar, organitzar, coordinar i donar suport a les activitats esportives i
culturals que totes les entitats participants estan obligades a programar en algun moment
de les Barraques.
c) Subcomissió de comunicació i sensibilització:
És la subcomissió encarregada de fer la difusió del programa de Barraques.
Aquesta subcomissió comptarà amb recursos propis per a fer campanyes (flyers, concurs
de cartells, etc.) així com amb espais coordinats amb l’Ajuntament per a fer servir els
mitjans públics a la seva disposició (ràdio i web municipal, Informem, etc.)
Aquesta subcomissió, juntament amb tècnics municipals de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès s’encarregarà a més de la campanya de sensibilització veïnal que té per
objectiu mediar entre la Comissió de Barraques, els i les joves participants de Barraques i
els veïns i veïnes que es queixen pel soroll i altres molèsties que es puguin ocasionar
durant els dies assenyalats.
També s’encarregarà de posar-se en contacte amb altres entitats i persones joves de
Sant Quirze per tal de fomentar i augmentar la participació i garantir-ne el relleu
generacional.
d) Subcomissió d’infraestructures:
Aquesta subcomissió tindrà cura de la organització de les Barraques com a tals
(muntatge, vigilància i desmuntatge), de garantir la presència de lavabos, de la
coordinació amb la brigada municipal per recollir i retornar el material cedit pel consistori,
de garantir l’adequació dels accessos al recinte de Barraques, etc.
e) Subcomissió de subministres:
Es la responsable de contactar, coordinar-se i entendre’s econòmicament amb els
subministradors de begudes per tal d’abastir les Barraques de Sant Quirze.
f) Subcomissió de prevenció, sostenibilitat i seguretat:
Aquesta Comissió s’encarregarà de:
- Promoure el reciclatge entre els participants a barraques (com a mínim dins de les
barres).
- Promoure un punt d'informació sobre consum d'alcohol i d'altres substàncies, i de
prevenir el “botellon” entre els menors d'edat
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- Garantir l’exhibició en totes les parades i en lloc perfectament visible dels cartells
facilitats per l’Ajuntament amb la prohibició de no servir alcohol a menors de 18 anys.

- Conscienciar a les noves entitats participants a barraques de la obligació legal de
no servir alcohol a menors d'edat i de les conseqüències que això pot tenir, no només en
termes legals respecte a la normativa aplicable al efecte sinó en matèria de participació
en les futures edicions de Barraques.
- Ser coneixedors/res de les directrius que en matèria de seguretat es marquin des
de Via Pública i Seguretat Ciutadana tenint en compte les apreciacions i valoracions de la
Comissió de Barraques segons experiència acumulada després de diverses edicions.

- Un cop contractada la seguretat privada per part de l’AJUNTAMENT, establir els
torns de control segons entitats participants.
3. Objectius
Objectius del conveni:
Els objectius d'aquest conveni són els següents:

- Crear una eina de treball entre l'Ajuntament i les entitats i ciutadans/es que
organitzen Barraques.
- Establir l’organització de la Comissió de Barraques, i les bases i requeriments per
una òptima organització de Barraques.

- Incentivar i recolzar la tasca de les entitats, grups de joves i les persones que
organitzen Barraques.
Les línies de treball i organització les marca els objectius de l’esdeveniment que són
Objectius de les Barraques:
a) Promocionar i augmentar la participació de les entitats juvenils i grups locals de Sant
Quirze:
- Estimular el paper dels i les joves com a agents socials actius del poble, donar a
conèixer les seves inquietuds, potencials, opinions crítiques, visions, mancances etc. a
través de la festa.
- Donar a conèixer les entitats juvenils i grups de joves de Sant Quirze als
ciutadans/es i que al mateix temps es coneguin entre elles.
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- Crear un espai d’organització autònoma per a les associacions juvenils.
- Fer treballar conjuntament a les diferents entitats participants tant en les diferents
tasques com a les activitats de les Barraques.
- Potenciar els grups, dj's i vj's locals a tots dos escenaris durant els dies de festa
- Potenciar les iniciatives dels i les artistes joves locals (graffitis, curtmetratges,
dansa, teatre, etc...)
b) Oferir una oferta diversa i de qualitat especialment per al jovent, durant la Festa Major:
- Fer els possibles per, segons possibilitats pressupostàries, portar un grup cap de
cartell per a la vila de Sant Quirze.
- Oferir una àmplia i diversa oferta d’activitats per a joves i “no tant joves” de qualitat
i principalment gratuïtes durant un espai físic i temporal més ampli, on tothom hi tingui
cabuda.
- Ampliar el ventall d’estils dels grups musicals de Barraques.
- Ampliar l’oferta d’activitats on l’objectiu principal sigui involucrar la massa social
del poble amb la festa i les entitats participants de la mateixa.
- No estimular el consum d’alcohol i altres drogues com a part imprescindible de la
festa actuant conjuntament amb l’Ajuntament i entitats especialitzades per a donar
directrius al joves que participin de la festa, especialment als i les menors d’edat.
4. Entitats participants
Poden participar a Barraques totes les entitats i grups de joves que formin part de la
PLATAFORMA BARRAQUES, així com totes aquelles que compleixin els requisits
especificats als Estatuts i/o projecte comú en el cas de no constituir una entitats
legalment constituïdes de la plataforma i hagin fet la sol·licitud a través del formulari en
qüestió.
5.Dates, ubicació i horaris
Dates
El programa de Barraques es durà a terme divendres, dissabte i diumenge següents al
cap de setmana de Festa Major de Sant Quirze del Vallès, és a dir, els dies 10, 11 i 12 de
setembre de 2010.
Ubicació
Donat que les dates de celebració de Barraques han estat modificades enguany a fi i
efecte de no coincidir amb la Festa Major de Sabadell, s’acorda que la ubicació per
aquest 2010 serà el Camp de futbol ubicat al costat del complex esportiu municipal
(c/Priorat) en virtut de les opcions presentades en data 06/04/10 per la Plataforma
Barraques així com el tros de bosc existent a l’altra banda de la zona del Club de
Petanca.
En cas adversitats climatològiques, els actes programats de Barraques seran traslladats a
la pista coberta del poliesportiu.
Horari
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L’horari de Barraques serà de 3:30 hores (escenari gran) i 4:30 hores (tancament de
Barraques) en virtut de la normativa aplicable.
6. Programa
El programa de les Barraques el decideixen la Comissió de Barraques, a través de les
seves sub-comissions, i en funció del pressupost de l’esdeveniment.
Les diferents entitats i grups de joves participants s’hauran d’organitzar per tal de realitzar
les seves activitats de forma coordinada. A l’hora de programar es donarà prioritat a les
activitats de caire cultural i esportiu organitzades per associacions i personatges locals i
que vagin dirigides al jovent del poble de manera específica tot i que també podran anar
adreçades a la massa social del municipi i/o altres col·lectius d’edat.
La Comissió de Barraques treballarà de forma coordinada amb l’AJUNTAMENT i altres
entitats del poble per tal de que en el programa de Barraques no es solapin altres actes
que puguin ser d’interès per a un mateix sector de públic, o per tal de que es puguin
optimitzar recursos organitzatius de qualsevol tipus.
7. Comunicació
Interna
La comunicació entre els membres que formen la Comissió de Barraques es farà a través
de reunions periòdiques, i via correu electrònic.
La comunicació entre la Comissió de Barraques i l’ajuntament o altres entitats del
municipi que no formin part de la comissió, es farà a través dels seus representants i/o
responsables.
Externa
Pel que fa a la difusió de les activitats de la Comissió de Barraques, aquesta utilitzarà
diversos mitjans per a la seva comunicació:
- Utilització d’un espai web o blog de barraques per a fer difusió durant tot l'any de
les decisions i activitats que es realitzen.
- Utilització de cartells, flyers, samarretes, gots, etc... el disseny dels quals es pot
obrir a concurs per tal de fomentar a implicació del jovent a Barraques.
- Utilització dels mitjans municipals (ràdio, Informem, web, web jove...)
- Utilització de mitjans externs al municipi (premsa, ràdio, ...)
- Utilització de mitjans de sondeig com Bústia de suggeriments o Enquestes
esporàdiques, per captar opinions sobre les Barraques alienes a l’organització.
La Subcomissió de comunicació serà també l’encarregada de la campanya de
sensibilització veïnal, amb l’acompanyament, supervisió i coordinació de personal tècnic
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, així com de la campanya per fomentar i
augmentar la participació a Barraques i assegurar el relleu generacional entre els i les
participants.
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8. Infraestructures
L’AJUNTAMENT proporcionarà la infraestructura mínima necessària per a l’organització
de les Barraques i recursos que té a la seva disposició:
- Ambulància
- Seguretat
- Lavabos
- Enllumenat i punts de corrent
- Punts d’aigua
- Tanques per delimitar espais
- Generadors
La resta de la infraestructura relacionada amb el so i les activitats, la gestionarà la
comissió de Barraques a través de les subcomissions corresponents i en funció del
pressupost.
9. Memòria
Al finalitzar les Barraques i abans de que acabi l’any, la Comissió de Barraques redactarà
una Memòria de l’esdeveniment, on deixarà constància de tot el procés de treball i els
resultats d’aquest, de manera que sigui un instrument tant per a la valoració de Barraques
i, per tant, la millora o el reforçament de certs aspectes d’aquestes de cara a edicions
posteriors; així com per a que noves entitats que vulguin participar-hi, disposin d’un
document que reuneixi tota la informació necessària al respecte.
10. Tresoreria
La Comissió de Barraques serà coneixedora de les despeses que es vagin originant arrel
l’organització de les Barraques, despeses que es gestionaran des de les Unitats de
Cultura i Joventut.
Considerant que Barraques és l’esdeveniment més important de coordinació, organització
i participació autònoma de les entitats juvenils, i grups de joves i dels i les joves de Sant
Quirze, l’AJUNTAMENT posarà els recursos necessaris al seu abast per a dotar aquest
projecte de tots els mitjans que li sigui possible a través de partides destinades al projecte
ja sigui de la Unitat de Cultura i de la Unitat de Joventut, per a què la Plataforma de
Barraques, juntament amb el consistori, els destini a la programació, infraestructura de so
i activitats de les Barraques; a més dels recursos recollits a la Clàusula 7 d’aquest
document.
Els excedents que generin les activitats comunes de Barraques (concerts de dijous, barra
de la Plataforma, dinars o sopars populars, etc.), així com la venta de material publicitari
d’aquestes (samarretes, xapes, gots, etc.) es reinvertiran a la següent edició.
11. Calendari d'actuació
El procés de producció de Barraques és el següent:
Febrer - Inici reunions de treball i sondejos de preferències d'estils musicals
Abril/Maig - Decisió de la programació
Abril/Maig - Concurs per a actuacions de grups locals (pendent d’aprovació)
Maig - Decisió de la imatge de barraques i el lema (possible concurs, pendent
d’aprovació)
Maig - Presentació de propostes d'activitats d'entitats
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Maig/Juny - Infraestructures
Juny/Juliol - Comandes begudes
Setembre – Barraques
Octubre/Novembre – Memòria
RESOLUCIÓ DEL CONVENI
Són causa de resolució del Conveni per a les partes signants del present, el incompliment
de les clàusules contingudes en aquest per qualsevol d’elles
VIGÈNCIA
El present Conveni Marc entrarà en vigor el dia de la seva signatura i mantindrà la seva
vigència fins al 31 de desembre de 2010. En aquest moment i previ acord entre les dues
parts el conveni es podrà renovar amb les mateixes condicions o modificant algunes de
les clàusules si fos necessari.
En proba de conformitat, les parts que intervenen signen per duplicat el present Conveni
de Col·laboració, en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

L’alcaldessa,

Per l’associació Envidiarte,

Montserrat Mundi i Mas

dades protegides

Per l’associació Joves d’Esquerra Verda

Per l’associació La Trinxera de

Galliners,

Jdades protegides

dades protegides

Per l’associació Diables,

Per l’associació Marabunta,
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dades

9.3.

protegides

dades

protegides

Adjudicació provisional dels ascensors i aparells elevadors dels edificis
municipals

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar provisionalment el contracte administratiu del servei de manteniment
d’ascensors i d’aparells elevadors dels edificis i equipaments municipals, per un import de
16.286,76€, dels quals, 12.936,00€ corresponen al preu del contracte de manteniment,
2.069,76€ a l’impost sobre el valor afegit i 1.281,00€ corresponen al cost de les
inspeccions ECA (concepte al que no se li aplica l’IVA), a l’empresa Kone Elevadores,
SA, CIF: A28791069, d’acord amb l’oferta presentada per l’esmentat licitador i en els
termes i requisits previstos al plec de clàusules administratives particulars aprovat per
l’Ajuntament.
Segon. Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de 15 dies naturals constitueixi a la
Tresoreria municipal la garantia definitiva per import de 1.421,70€.
Tercer. Motivar aquest acte en la proposta elevada per la Mesa de licitació.
Quart. Notificar aquest acord a l’interessat.

9.4.

Conveni Museu de la Xocolata

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i el Museu de
la Xocolata que literalment diu:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL MUSEU DE LA XOCOLATA DE
BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
A Barcelona, ......... de ........ de 2010
REUNITS
Per una banda, Montserrat Mundi i Mas, actuant com Alcaldessa i en representació de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb domicili social a la Plaça de la Vila, núm.1,
de Sant Quirze del Vallès, i amb NIF P-0823800-H,
Per altra banda, dades protegides actuant com a President del Gremi de Pastisseria de
Barcelona i de la Fundació Privada de l’Escola del Gremi de Pastisseria i Museu de la
Xocolata de Barcelona (d’ara en endavant Museu de la Xocolata), amb domicili social
a C/ Comerç, 36, i amb NIF G-617 00 720,
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En nom de les institucions que representen i reconeixent-se amb capacitat legal suficient
per formalitzar el present acord,

MANIFESTEN
1.- Que el Museu de la Xocolata, és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu
divulgar la tradició xocolatera a través de la pastisseria catalana i fer pedagogia del seu
consum.
2.- Que ambdues institucions han manifestat l’interès de coordinar-se i cooperar amb
l’objectiu de promoure i afavorir el coneixement de les activitats que realitzen.
En funció de l’anterior, les dues parts acorden subscriure el present conveni de
col·laboració en subjecció a les clàusules i annexos que segueixen.
CLÀUSULES
Per tal d’aconseguir els objectius esmentats:
Primera: El Museu de la Xocolata aplicarà el descompte del 20% en el preu d’entrada al
museu als ciutadans i ciutadanes de Sant Quirze, que s’identificaran mitjançant la targeta
de serveis ciutadans de l’Ajuntament i el seu DNI.
Segona: El Museu de la Xocolata aplicarà el descompte del 20% en el preu d’entrada al
museu a les associacions i entitats registrades del municipi, que faran la reserva
mitjançant l’Ajuntament.
Tercera: Declaració de voluntats d’ambdues institucions desitgen deixar constància de la
seva voluntat per tal que el marc de col·laboració reflectit en aquest acord pugui estendre’s a
d’altres activitats culturals i formatives que les dues considerin d’interès comú i que, en el
seu cas, seran objecte dels convenis i acords oportuns.
Quarta: La vigència d’aquest conveni és d’un any renovada tàcitament i podrà ser objecte
de resolució per qualsevol de les dues parts signatàries, sempre que es procedeixi amb
un preavís mínim d’un mes a la liquidació dels compromisos contrets per cadascuna de
les parts fins al moment de la resolució esmentada.
Cinquena: En quan a la jurisdicció contenciós-administrativa serà competent per conèixer,
un cop esgotada la via administrativa, les qüestions litigioses sorgides sobre la
interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni.
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Aquest conveni es regirà per les presents condicions, per les disposicions del Dret
Administratiu, en particular la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, subsidiàriament, per les normes de Dret
Privat.

I perquè així consti, en prova de conformitat i acceptació de totes i cadascuna de les
anteriors clàusules, ratificant-les íntegrament, les parts subscriuen el present document i
el signen per duplicat i a un sol efecte en el lloc i dates esmentats en l’encapçalament.

Montserrat Mundi i Mas

dades protegides

L’Alcaldessa

President del Museu de la Xocolata

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Josep González i Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a
efectes d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el
desenvolupament de la sessió de la Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la
data de la sessió.
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