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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’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió extraordinària i urgent
de 10 de desembre de 2010 i sessió ordinària de 13 de desembre de 2010.
2. Pròrroga i modificació del contracte de la concessió administrativa per a la
gestió indirecta dels serveis de l'Escola Municipal de Música
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 30 de desembre de 2003 el Ple de l’Ajuntament va adjudicar el contracte de
concessió administrativa per a la gestió indirecta dels serveis d’Escola Municipal de
Música, a l’empresa NOUS GRAVATS SCCL, el qual es va signar el 8 de gener de 2004,
desplegant-hi efectes des d’aquesta data.
2. El contracte ha estat prorrogat dos vegades: per 2 anys (2007-2008), el 28 de
desembre de 2006 i per 2 anys més (2009-2010), el 30 de desembre de 2008.
3. El 29 de novembre l’empresa NOUS GRAVATS SCCL, ha presentat escrit, pel qual
sol·licita una nova prorroga del contracte. El contracte, en la Clàusula tercera, indica que
“el termini del contracte és de 3 anys, comptadors a partir de la data de la signatura del
contracte. L’esmentat termini es podrà prorrogar expressament, abans de la seva
finalització, per períodes de 2 anys i fins a un temps màxim de nou anys, d’acord amb la
clàusula tercera dels plecs (annex 1)”.
4. D’acord amb la clàusula tercera esmentada, el contracte es pot prorrogar per 2 anys
més com a màxim. Aquest contracte té una periodicitat anual i l’escola funciona per
cursos escolars, començant el curs l’1 de setembre i finalitzant el 31 d’agost. Davant
d’això, en aquesta última pròrroga cal actualitzar el període del curs escolar i establir el
període prorrogat del 9 de gener de 2011 al 31 d’agost del 2012, com a data màxima.
5. En data 30 de desembre de 2008, durant la vigència del contracte, en la pròrroga per
2 anys (2009-2010), es va modificar la clàusula 5.2 del Plec que regeix el contracte.
Aquesta modificació la va provocar el conveni marc signat entre el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació Catalana de Municipis. Va quedar establert que el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya, finançaria el cost de la despesa de personal docent i
funcionament amb 600 € per alumne, en edats compreses entre 4 i 18 anys, per al curs
2007-2008 i següents, tenint en compte que en aquest règim de cofinançament, la suma
de les aportacions d’ajuntaments i famílies, ha de ser, com a mínim, del 20% de
l’aportació del Departament d’Educació.
6. La modificació va consistir en la reducció de l’aportació municipal de 125.613,68 €,
pagat en 10 mensualitats, de 12.561,37 € cadascuna, a 50.640,00 €, pagat en 10
mensualitats, de 5.064,00 € cadascuna. En quan a l’aportació del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya es va incrementar passant de 73.929,16 € a
226,800,00 € que és abonat per l’Ajuntament amb un primer pagament, en concepte de
bestreta, per un import corresponent al 50% de l’import total de la subvenció, i un segon
pagament, del restant 50%, a la finalització del curs, després que hagi estat justificat el
cost.
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7. La modificació, malgrat que ha incrementat les quantitats aportades entre les dues
administracions -Ajuntament i Generalitat-, ha endarrerit el gruix dels pagaments i
l’aportació municipal mensual ha passat de 12.561,37 € a 5.064,00 €, el que ha provocat
que l’empresa adjudicatària hagi tingut problemes de tresoreria i per això ens sol·licita, en
el seu escrit del 29 de novembre, que l’aportació de la Generalitat de Catalunya sigui
abonada en mensualitats. Per aquest motiu es va realitzar una reunió el 14 de desembre
de 2010 en la qual la Sra. dades protegides, com ha presidenta de l’empresa de
NOUS GRAVATS, va acceptar els termes de prorroga i modificació del contracte
proposat en la proposta d’aquest informe, acta que s’adjunta a l’expedient.

Un cop valorat tot el que s’exposa en relació al sistema de pagament, i constatat que el
servei es presta de forma satisfactòria i la seva continuïtat és d’interès públic,
Considerant l’informe del tècnic d’Educació de data 30 de novembre de 2010,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte de la concessió administrativa per a la gestió
indirecta dels serveis d’Escola Municipal de Música, a l’empresa NOUS GRAVATS, SCCL
pel període comprès entre el 9 de gener de 2011 al 31 d’agost del 2012, modificant, les
clàusules 5.2 finançament, i 24. Preu del contracte i abonaments al concessionari, amb
aquest nou redactat:
Clàusula 5.2 finançament. Respecte al nucli bàsic dels serveis (l’educació musical de 4 a
18 anys) previst a l’apartat 1 de la clàusula primera, el finançament del contracte serà
mitjançant les tarifes i les aportacions de la Generalitat i l’Ajuntament que derivin, en
cada moment, del conveni subscrit entre ambdues administracions, amb els límits
previstos en l’esmentat conveni i en el present plec, concretat pel període de 9 de gener
de 2011 al 31 d’agost del 2012, en l’aportació del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya de 600 € per alumne, que l’import resultant serà aprovat en el
50% en el moment que comuniqui l’atorgament de la subvenció la Generalitat de
Catalunya i l’altre 50% en el moment que s’hagi presentat la justificació. Aprovades les
propostes, la Tresoreria emetrà ordre de pagament mitjançant línea de confirming amb
venciment al mes de juny i gener de cada any, amb l’objecte de donar finançament a
l’empresa, mitjançant la possibilitat descomptar aquests ordres de pagament des de el
moment de la seva emissió, alleugerint així la pressió sobre la tresoreria del
concessionari.
Clàusula 24. Preu del contracte i abonaments al concessionari, amb les aportacions
desglossades per a cada exercici de:

Per alumnes de
4 a 18 anys

Per servei per
alumnes adults
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Any

Aportació

2011

42.770,54

2012

28.513,69

Any

Aportació

Pagament en 12 mensualitats

2011

9.388,66

Pagament en 12 mensualitats

Pagaments en 8 mensualitats

2012

6.259,11

Pagaments en 8 mensualitats

Segon.- Comunicar aquest acord a l’empresa de NOUS GRAVATS SCCL, i als Serveis
econòmics de l’Ajuntament.

3. Aprovació addenda al conveni marc amb el Consorci Sanitari de Terrassa per la
prevenció i el control de la legionel·losi, per a l'any 2010
ANTECEDENTS
Ateses les competències municipals en matèria de salut pública i atès que la Junta de
Govern Local del dia 17 d’octubre de 2005, va aprovar el conveni marc de col·laboració
entre el Consorci Sanitari de Terrassa i aquest Ajuntament, per a l’establiment de les
directrius generals de col·laboració entre ambdues parts per l’assessorament, assistència
tècnica, gestió i/o prestació de serveis, i formació, en els àmbits social, socio – sanitari,
sanitari, de salut pública, medioambiental, i, en general, en tots aquells que tinguin a
veure amb les finalitats i funcions del consorci i les competències municipals.
D’acord amb la clàusula tercera de l’esmentat conveni, es preveu el seu
desenvolupament mitjançant annexes específics que s’adjuntaran, formant part integrant
del mateix.
D’acord amb l’informe de la tècnica de Salut de data 15 de novembre de 2010.

FONAMENTS DE DRET
-

-

-

Article 25h) de la llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article
66.2 h) del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris
higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi (BOE núm. 171 de
18 de juliol de 2003).
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions
higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi (DOGC núm.
4185 de 29 de juliol de 2004).

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’Addenda al conveni marc subscrit entre l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès i el Consorci Sanitari de Terrassa, per a la prevenció i el control de la
legionel·losi per a l’any 2010 següent:
“ADDENDA AL CONVENI MARC SUBSCRIT ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS I EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA EN DATA 17
D’OCTUBRE DE 2005
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Sant Quirze del Vallès, 13 de desembre de 2010
REUNITS
D ’una part, la Sra. Montserrat Mundi Mas, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, actuant en nom i representació d’aquest, en virtut de l’acord de Ple de data 16 de
juny de 2007.
El senyor dades protegides, en nom i representació de Consorci Sanitari de
Terrassa, en la seva qualitat de Director gerent de la Institució, en exercici de la
facultat que li confereix l’article 21.1 dels Estatuts de l'entitat, aprovats per Decret
58/1988, de 10 de març (DOGC 970, de 25 de març de 1988).
MANIFESTEN
I.- Que en data, l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i el Consorci Sanitari de Terrassa
van subscriure un conveni marc de col·laboració que té per objecte establir les directrius
generals de col·laboració entre ambdues parts "per a l’assessorament, assistència
tècnica, gestió i/o prestació de serveis, i formació, en els àmbits social, socio-sanitari,
sanitari, de salut pública, mediambiental, i, en general, en tots aquells que tinguin a veure
amb les finalitats i funcions del consorci i les competències del municipi".
II.- Que el pacte tercer del conveni marc al qual es refereix la manifestació precedent
preveu el seu desenvolupament mitjançant convenis específics que s'annexaran al
conveni marc, formant part integrant del mateix.
III.- Que el pacte novè del referit conveni marc preveu la possibilitat que el CST
subcontracti l'execució de les activitats pròpies dels convenis específics establerts per al
seu desenvolupament, sempre i quan compti amb el consentiment de l'Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.
IV.- Que ambdues parts es reconeixen mútuament i recíproca capacitat suficient per a
l'atorgament del present acte i convenen la celebració del present conveni de
col·laboració en matèria de salut pública que es regirà pels següents
PACTES
PRIMER.- ACTUACIONS OBJECTE DE CONVENI:
El conveni té per objecte la prevenció i el control de la legionel·losi mitjançant l’adopció de
mesures higienicosanitàries en aquelles instal·lacions municipals que puguin tenir un risc
associat a l'aparició de casos de legionel·losi. Aquestes instal·lacions hi figuren en la
relació que s'adjunta com a annex.
L'execució del conveni comprendrà les següents fases:
A) Inventari:
Prèvia inspecció de tots els edificis, dependències i instal·lacions, el CST o el
subcontractista realitzarà un inventari on determinarà les instal·lacions susceptibles de
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convertir-se en focus de la propagació de la legionel·losi, basant-se en el sistema de
perills i punts de control crític (APPCC).
B) Operacions de manteniment, neteja i desinfecció:
A les instal·lacions dels edificis i instal·lacions relacionats a l´ANNEX 1, el CST o el
subcontractista elaborarà:
- el Programa de manteniment: que inclourà les revisions amb la periodicitat específica
que preveu la normativa, els punts de revisió i els paràmetres a mesurar.
- el Programa de neteja i desinfecció: que inclourà els procediments, els productes i la llur
dosificació, les precaucions a tenir en compte i la periodicitat específica per a cada
activitat segons preveu la normativa.
- el Programa de tractament de l'aigua: que inclourà els procediments, els productes i llur
dosificació, els paràmetres de control, periodicitat de les anàlisi i mètodes de mesura.
C) Registre d'operacions de manteniment, neteja i desinfecció:
Aquest registre contindrà:
- les dates de realització d'aquestes operacions
- els productes emprats, llur dosificació i els temps d'actuació
- dates de les preses de mostres i resultats de les anàlisi de l'aigua
- registre d'incidències i operacions extraordinàries
- signatura del tècnic responsable de les operacions realitzades i de la persona
responsable de la instal·lació
El registre estarà a disposició de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Totes les actuacions anteriors es realitzaran d'acord amb el que disposen el Reial Decret
865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènico-sanitaris per a la
prevenció i control de la legionel·losi, el Decret català 152/2002, de 28 de maig, pel qual
s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la
legionel·losi, i demés normativa d'aplicació.
L'inventari, els programes i els models de registre es realitzaran en el termini màxim d'un
mes des de la signatura del conveni.
D) Pla de Formació
El CST ofertarà un Pla de Formació en matèria de legionel·la al personal de l´Ajuntament
encarregat de cadascuna de les instal·lacions
SEGON.- COORDINACIÓ ENTRE LES PARTS:
Un cop elaborats l'inventari, els programes i els models de registre a què es refereix el
Pacte Primer, el CST o el subcontractista els lliurarà a l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès per a la seva revisió i, si s'escau, aprovació.
Quan s'hagin de fer actuacions que puguin comportar riscos per a les persones i/o
requereixin unes condicions determinades per garantir la seva pròpia eficàcia, el CST o el
subcontratista adoptarà les mesures de seguretat adients i, en tot cas, informarà
prèviament, per escrit, a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i als usuaris o ocupants
de la zona o edifici objecte de l'actuació.
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Les parts intentaran consensuar qualsevol modificació o adaptació de l'inventari, dels
programes i dels registres i, en general, qualsevol altre qüestió que pugui sorgir durant
l'execució del conveni.
TERCER.- OBLIGACIONS DEL CST O EL SUBCONTRACTISTA:
El CST o el subcontractista tindrà les següents obligacions:
a) Aportar els mitjans personals necessaris per a dur a terme les actuacions objecte del
conveni i, arribat el cas, substituir-los. El personal que intervingui en les operacions de
manteniment, neteja i desinfecció haurà d'haver superat els corresponents cursos
homologats, amb el contingut que s'especifica a l'Annex 3 del Decret català 152/2002, de
28 de maig, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el
control de la legionel·losi.
b) Aportar els mitjans materials necessaris per a dur a terme les actuacions objecte del
conveni i, arribat el cas, substituir-los. Quan s'escaigui, els materials i productes que
s'utilitzin hauran d'estar degudament autoritzats i, en tot cas, emmagatzemats conforme
disposa la normativa vigent.
c) Girar davant tercers en nom i per compte propis i sota la seva exclusiva responsabilitat.
d) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions fiscals, laborals, salarials, de
Seguretat Social i de seguretat i salut laboral. En especial, tindrà tot el personal
degudament assegurat, formalitzant les altes pertinents en els organismes que
correspongui (Seguretat Social i Mutualitats Laborals) i el tindrà format i informat de les
tasques que ha de portar a terme. El personal que intervingui en les operacions de
manteniment, neteja i desinfecció haurà d'haver superat els corresponents cursos
homologats. El CST o el subcontractista presentarà a l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès el Pla de Seguretat i Salut.
En qualsevol moment l’Ajuntament podrà demanar tota la documentació que consideri
necessària per tal de comprovar l’acompliment de les esmentades obligacions.
Aquest personal no tindrà en cap cas ni sota cap concepte vinculació laboral o
funcionarial amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
e) Respondre del danys causats a tercers, fins i tot al propi Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, com a conseqüència de l'execució del conveni, fent-se càrrec de les
indemnitzacions i reparacions que procedeixin. A aquest efectes, durant la vigència del
present conveni haurà de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva
responsabilitat civil , justificant documentalment una i altra cosa a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès. El CST o el subcontractista haurà de comunicar immediatament
qualsevol incidència, anomalia o sinistre que hagi tingut lloc.
f) Satisfer el preu dels materials i serveis externs utilitzats.
g) Permetre en tot moment a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès exercir el control i la
fiscalització sobre l'execució del conveni i els productes utilitzats, facilitant al respecte tota
la informació i documentació que se li requereixi.
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L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès queda exonerat de tota responsabilitat penal, civil,
fiscal, administrativa i laboral derivada de l’incompliment per part del CST o del
subcontractista de les seves obligacions, de l'execució del conveni i dels actes i
contractes que aquest atorgui en relació amb l’objecte del conveni.
QUART.- FINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ:
Per al finançament de l'actuació conveniada l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
aportarà al CST la suma d’11.356,75€. Aquesta aportació serà fixa i invariable, amb total
independència del nombre d'incidències o d'actuacions que el CST o el subcontractista
hagi de fer i dels materials i els recursos humans que hagi d'emprar per a l'execució del
conveni.
L´aportació es durà a terme una vegada realitzada l’actuació i en un sol pagament.
Quan les operacions de manteniment, neteja i desinfecció requereixin la utilització de
materials de muntatge i/o accessoris extres, el cost d'aquests i de la mà d'obra
necessària quedaran inclosos dins la proposta econòmica presentada; les reformes
estructurals aniran a càrrec de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
CINQUÈ.- VIGÈNCIA I TERMINI D'EXECUCIÓ:
Aquest conveni tindrà una vigència fins a 31 de Desembre de 2010. Expirat aquest
termini, podrà prorrogar-se de mutu acord entre les parts. L'execució de les actuacions
objecte del conveni haurà de completar-se dins el període de la seva vigència.
SISÈ.- EXTINCIÓ:
El present conveni s'extingirà:
a) Per expiració del seu termini inicial i, si s'escau, de les seves pròrrogues
b) Per incompliment greu d'alguna de les parts de les seves obligacions
c) Per mutu acord entre les parts, en les condicions que convinguin
d) Per extinció del conveni marc el qual desenvolupa
e) Per les causes generals de resolució dels convenis
En cap cas, l'extinció no perjudicarà o comprometrà la finalització i liquidació dels
compromisos adquirits en virtut d'aquest conveni.
SETÈ.- SUBCONTRACTACIÓ:
En cas que el CST opti per subcontractar l'execució de les activitats pròpies de la present
addenda específic, exigirà als licitadors el compliment dels requisits i les obligacions
establertes en el mateix. Aquesta subcontractació precisarà del previ consentiment de
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
VUITÈ.- RÈGIM JURÍDIC:
El present conveni és un conveni de col·laboració interadministrativa celebrat a l'empara
dels articles 303 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals
(Decret 179/1995, de 13 de juny) que es regirà, en primer lloc, per les seves pròpies
previsions i en defecte d'aquestes per les del conveni marc el qual desenvolupa i, en
defecte de les darreres per la normativa administrativa que regula la matèria.
ANNEX 1
EQUIPAMENT
CAMP DE FUTBOL

ADREÇA
C/ Priorat s/n
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GIMNÀS MUNICIPAL
CEIP ONZE DE SETEMBRE
POLISPORTIU LES FONTS
CEIP PILARIN BAYÉS
CEIP LOLA ANGLADA
CEIP TAULA RODONA
CEIP PURIFICACIÓ SALAS
CEIP EL TURONET
CASAL D’AVIS
POLICIA LOCAL
EDIFICI DE LA BRIGADA D’OBRES
EDIFICI LA PATRONAL

Rda. Arraona s/n
C/ Castanyers, s/n
C/ Josep Mitats, s/n
C/ Josep Mitats s/n
C/ Segarra s/n
C/ Frederica Montseny, s/n
Rda. Arraona, s/n
C/ Lleida, 3
C/ Pintor Vila Puig, 22
Rda. Santa Julita, 71
Ctra. de Molins de Rei, s/n
Av. Pau Casals, 86

Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització i disposició de despesa per a
l’execució de l’addenda descrita en el punt primer, per import de 11.356,75€, amb càrrec
a la partida 5122.3130.2279900 del vigent pressupost per a l’exercici 2010.
Tercer.- Facultar l’alcaldessa-presidenta per a signar l’esmentada Addenda.
Quart.- Notificar el present acord al Consorci Sanitari de Terrassa.

4. Subvenció esportiva del 40% restant del total atorgat per al 2010 a dades
protegides, en representació de dades protegides.
ANTECEDENTS DE FET
El 26 d’abril de 2010 la Junta de Govern Local va aprovar les Bases reguladores
particulars de la convocatòria de subvencions a entitats i/o particulars en matèria de
serveis a les persones.
El 16 de juny de 2010 la Sra. dades protegides, en representació de la seva filla,
dades protegides, va presentar sol·licitud de subvenció.
El 20 de setembre de 2010 la Junta de Govern Local va aprovar l’atorgament de
subvenció a favor de la mateixa.
El 26 de novembre de 2010 la Sra. dades protegides va presentar la justificació de la
subvenció rebuda.
D’acord amb l’informe del coordinador d’Esports de data 29 de novembre de 2010.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Bases reguladores particulars de la convocatòria de subvencions a entitats i
associacions en matèria de serveis a les persones.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el document comptable d’obligació de pagament del 40% restant de la
subvenció atorgada a la senyora dades protegides, en representació de la seva filla,
dades protegides, per un import de 155,43€ amb càrrec a la partida
5150.3400.4800000 del pressupost vigent.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat.

5. Pla de seguretat i salut de les obres de senyalització horitzontal, vertical,
informació urbana i abalisament de seguretat vial - aprovació

FONAMENTS DE FET
Atès que en data 1 de desembre de 2010, mitjançant Decret d’alcaldia 2010002739, es
va resoldre adjudicar definitivament el contracte per a l’execució de les obres de
senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i abalisament de seguretat vial a la
raó social Temavial.
Vist el Pla de Seguretat i Salut de les obres de senyalització horitzontal, vertical,
informativa urbana i abalisament de seguretat via, redactat per Temavial.
Atès el que estableix l’article 7 apartat 2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, el
qual textualment diu el següent:
“El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel
coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra.
En el cas d’obres de les Administracions públiques, el pla, amb el corresponent informe
del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, s’elevarà per a
la seva aprovació a l’Administració pública que hagi adjudicat l’obra.”
Vist l’informe favorable del coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase
d’execució de les obres en relació a l’esmentat Pla de Seguretat i Salut.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que estableix el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
D’acord amb el que estableix l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
l’article 43 del RD 2568/1986, de 26 de novembre; els articles 53.1 i 56 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, i de conformitat amb les atribucions delegades en aquesta
Junta de Govern Local per la Resolució d'Alcaldia número 502-S/2007, de 19 de juny,
modificat pel Decret 783-S/2007, de 26 de setembre, pel Decret 761-S/2008, de 7
d’octubre, pel Decret 855-S/2008, de 3 de novembre, i pel Decret 178-S/2009, de 17 de
març.
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Vistos els preceptes legals citats i altres de pertinents aplicació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de senyalització horitzontal,
vertical, informativa urbana i abalisament de seguretat vial al municipi.
Segon.- Notificar la present resolució al Coordinador de Seguretat i Salut de les
obres esmentades, el Sr. dades protegides, i als interessats.

6. Subvenció participants VII Mostra de Comerç
ANTECEDENTS DE FET
La junta de govern local del dia 26 d’abril de 2010, va aprovar el Conveni de col·laboració
entre l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’Associació de Comerciants de Sant Quirze
del Vallès, per a l’execució del Pla d’actuació comercial de Sant Quirze del Vallès per a
l’exercici 2010.
La junta de govern local del dia 26 d’abril de 2010, va aprovar el document comptable
d’autorització de despesa (A) per import de 3.000,00 €, amb càrrec a la partida 4200 4300
4890001 del pressupost vigent, en concepte de subvenció als comerços locals
participants a la Mostra de Comerç.
Considerant l’informe tècnic de l’Àrea d’Economia, Indústria, Comerç i Promoció de la
Ciutat de data 19 d’octubre de 2010,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer.- Aprovar el document comptables de disposició i obligació de despesa (DO) per
import total de 720,00 euros, amb càrrec a la partida 4200.4300.4890001 del pressupost
vigent, en concepte de subvenció als participants a la Mostra de Comerç i a favor de
l’Associació de Comerciants de Sant Quirze del Vallès.
Segon.- Aprovar els documents comptables de disposició i obligació de despesa (DO)
per import total de 2.280,00 euros, amb càrrec a la partida 4200.4300.4890001 del
pressupost vigent, en concepte de subvenció als comerços locals participants a la Mostra
de Comerç i a favor dels següents participants, per import de 60,00 euros a cada un
d’ells:
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CIF
Àrea Verda del Vallès, S.L.

B62318191

Serveis Educatius Sant Quirze (La Cucanya)

G64859226

dades protegides (Ballès Assegurances
Catalana Occidente)

dades protegides

Beauty Room

B64025752

Bici MTB - Riding Solutions S.L.

B65149296

Restibèric Establecimientos, S.L. (Casa Marieta)

B64548589

Centre Clínic Podològic - dades protegides

dades protegides

Colchón Graytán - dades protegides

dades protegides

ColorWeb, S.L.

B64577927

Consultori
protegides

Veterinari

El

Mussol

-

dades

Copy’s Agroconsum - dades protegides

dades
protegides
dades protegides

Cristalleries Sant Quirze SCP

G63703243

Eco animals-Pet Shop Animals S.L.U.

B64955180

El Petit Detall - dades protegides

dades protegides

Forja i Curvats Sant Quirze

B64742455

dades protegides (Fet de Tela)

dades protegides

Ibèrics Sanmor

J64690340

dades protegides, Avui no Cuino

dades protegides

Imatges dades protegides

dades protegides

Immobiliaria i Projectes Sant Quirze

B64953888

Kenou 2009 S.L.

B65207201

L’Ós Llaminer - dades protegides

dades protegides

Lula Moda i Complements

dades protegides

Materials per la Construcció Lorente, SL

B60657756

Naturhouse

B63331581

Óptica Mussol SCP

G63466353
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Perruqueria Nieves - dades protegides

dades protegides

Pinsa 2006, S.L. (Bar Tramuntana)

B64132277

Pizzamix, S.L. (Pastisseria Mix)

B60654324

Restaurant El Castellet - Giterme, S.L.

B60404738

Seguros Bilbao - dades protegides

dades protegides

Serrallería dades protegides

dades protegides

Sokindex, S.L. (Osteosalut)

B62460837

Stetic SQV Stètic Laser 2005SL

B63772214

Tractaments Estètics Sant Quirze

G64577497

Valero Forn Tradicional, S.L.

B63366322

Construcciones Lahoz

B08543233

Reimen Vallès

B65024721

Tercer.- Notificar el present acord als interessats.

7. Aprovació expedient i inici licitació adjudicació contracte obres de millora de la
via pública (2a fase)
ANTECEDENTS
Instruït expedient per a l’adjudicació del contracte d’obres ordinàries de la via pública,
noves actuacions i reparacions de ferms, en diversos carrers del municipi (2a fase).
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. (articles 96.1 i 154.c.)
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica, entre d’altres, la Llei 30/2007 de contractes del
sector públic.
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament
d’aquesta, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes de serveis i
subministrament, d’obres i 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,
Informes preceptius d’Intervenció i Secretaria.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació urgent, procediment obert, per
a l’adjudicació del contracte d’execució d’obres ordinàries de la via pública, noves
actuacions i reparacions de ferms, en diversos carrers del municipi (2a fase), contractació
que es regeix per les condicions definides al plec de clàusules administratives particulars i
pel projecte bàsic i executiu aprovat per l’Ajuntament.
Segon. Aprovar l’inici de la licitació per a l’adjudicació de l’esmentat contracte, mitjançant
publicació al Butlletí Oficial de la Província, al perfil de contractant i al tauler d’anuncis
municipal.
Tercer. Aprovar els documents comptables d’autorització de la despesa, inherents a
aquesta contractació.

8. Aprovació expedient i inici de negociació per a l'adjudicació del contracte de
serveis d'assistència tècnica informàtica en sistemes i aplicacions.

ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de serveis
d’assistència tècnica informàtica en sistemes i aplicacions de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès,
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica, entre d’altres, la Llei 30/2007 de contractes del
sector públic.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament
d’aquesta, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes de serveis i
subministrament, d’obres i 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,
Informes preceptius d’Intervenció i Secretaria.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació urgent i procediment negociat
sense publicitat, per a l’adjudicació del contracte serveis d’assistència tècnica informàtica
en sistemes i aplicacions de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, contractació que es
regeix per les condicions definides al plec de clàusules administratives particulars i al plec
de prescripcions tècniques.
Segon. Convidar les empreses següents, atès que es consideren capacitades per a
l’execució d’aquest contracte:
1. Ingenieria, Instalaciones y Servicios Informáticos, SL (S 3 I, SL)
C. Lepant, 51, baixos
08290 Cerdanyola
2. Experientia Systems, SL
C. major, 13, 1r, 2a
08110 Montcada i Reixac
3. Main Memory, SA
C. Ramis, 16
08012 Barcelona
Els convidats disposaran d’un termini de 8 dies naturals per a la presentació d’ofertes
comptadors a partir de l’endemà de la data de recepció de la notificació.
Les propostes es lliuraran d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives
que regirà aquesta contractació i que s’aprova en aquest acte.
Tercer. Aprovar el document comptable d’autorització futura de la despesa inherent a
aquesta contractació.
Quart. Notificar aquest acord als interessats.

9. Assumptes sobrevinguts

9.1.

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Associació Sant Quirze
del Vallès Natura per la recuperació del torrent de la Betzuca i de la zona
humida de Can Poncic

ANTECEDENTS DE FET
1. El torrent de la Betzuca – riu Sec és l’eix vertebrador del municipi, un connector fluvial,
ecològic, paisatgístic i cultural situat entre aquests espais naturals. Els marges del
torrent mantenen mostres de vegetació de ribera al seu pas per Sant Quirze del Vallès,
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fet inusual ja que aigües avall aquestes comunitats vegetals han desaparegut. Els
boscos de ribera són hàbitat d’interès comunitari ja que estan inclosos en l’Annex I de
la Directiva hàbitats de la Unió Europea. Especialment, l’hàbitat catalogat en la
Directiva i que s’assimilaria al present al torrent de la Betzuca s’anomena “salzedes,
alberedes (i omedes) mediterrànies” ( Codi 92A0).
2. S’han signat amb anterioritat convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació
i la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya per a la redacció del Pla de
Gestió dels Aiguamolls de Can Poncic (2005) i del Projecte Executiu de Restauració
dels Aiguamolls de Can Poncic ( 2006 – 2009)
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el contingut del conveni de col·laboració territorial entre l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès i l’Associació de Sant Quirze del Vallès Natura següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ TERRITORIAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS I L’ASSOCIACIÓ SANT QUIRZE DEL VALLÈS NATURA PER A
LA RECUPERACIÓ DEL TORRENT DE LA BETZUCA I DE LA ZONA HUMIDA DE CAN
PONCIC.
A Sant Quirze del Vallès ( Vallès Occidental), el

de desembre de 2010.

ES REUNEIXEN:
D’una part, la Senyora MARIA MONTSERRAT MUNDI I MAS, Alcaldessa de
l’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS ( en endavant “l’Ajuntament”), en nom i
representació de l’esmentat ens local, amb domicili a la Plaça de la Vila, 08192 de Sant
Sant Quirze del Vallès i NIF P0823800H
De l’altra, la senyor dades protegides amb DNI núm. dades protegides, president
de l’associació SANT QUIRZE DEL VALLÈS NATURA, ( en endavant
“L’Associació”), en nom i representació de l’esmentada entitat, inscrita al Registre de
la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques amb el número 29.655, amb
domicili a Sant Quirze del Vallès, c/ dades protegides i NIF G-63646921.
Les parts, en la qualitat en que intervenen, es reconeixen mútua capacitat legal per
formalitzar el present conveni i
MANIFESTEN:
I.

El Torrent de la Betzuca – riu Sec és un connector fluvial, ecològic, paisatgístic i
cultural situat entre espais naturals. Els marges del torrent mantenen mostres de
vegetació de ribera al seu pas per Sant Quirze del Vallès, fet inusual ja que aigües
avall aquestes comunitats vegetals han desaparegut. Els boscos de ribera són
hàbitat d’interès comunitari ja que estan inclosos en l’Annex I de la Directiva hàbitats
de la Unió Europea. Específicament, l’hàbitat catalogat en la Directiva i que
s’assimilaria al present al torrent de la Betzuca s’anomena “salzedes, alberedes (i
omedes) mediterrànies” (codi 92A0).

II.

La zona humida de Can Poncic i el seu entorn, formen part del paisatge fluvial del
torrent de la Betzuca i configuren, des del punt de vista del medi natural, un espai
d’importància local per tal que el municipi mantingui la diversitat d’ambients que l’ha
caracteritzat fins l’actualitat. Amés l’espai també té certa importància regional,
donada la seva posició estratègica vers la Via Verda Sant Llorenç – Collserola.
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III.

Tant l’Ajuntament com l’Associació tenen en comú els objectius de protegir,
preservar i millorar el torrent de la Betzuca i la zona humida de Can Poncic.

IV.

S’han signat amb anterioritat Convenis de col·laboració entre l’Ajuntament,
l’Associació i la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya per a la
redacció del Pla de Gestió dels Aiguamolls de Can Poncic (2005) i del Projecte
Executiu de Restauració dels Aiguamolls de Can Poncic (2006-2008)

MARCA GEOGRÀFIC:
L’objecte del present Conveni es refereix a:
•
•

El torrent de la Betzuca
La zona humida de Can Poncic, que forma part d e l’espai fluvial del torrent de la
Betzuca.
Per això les parts acorden formalitzar el present Conveni que es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Es crearà una Comissió Tècnica de Treball formada per membres de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i de l’Associació Sant Quirze del Vallès Natura,
que tindrà les següents funcions:
a) Supervisar els projectes i els treballs executius
b) Vetllar per l’assoliment de tots els objectius dels treballs
c) Preveure noves iniciatives que puguin enriquir el contingut del Conveni per tal de
millorar-lo i actualitzar-lo de forma contínua.
d) Buscar fons de finançament per portar a terme els projectes abans de la
finalització de la present legislatura.
SEGONA.- Totes les accions o treballs a realitzar a la zona humida de Can Poncic,
independentment de l’empresa o entitat que la realitzi, seran consensuades dins de
l’equip de treball de la Comissió Tècnica, per evitar possibles trastorns que poguessin
malmetre o alentir, el bon fi dels projectes de recuperació i millora de la zona humida de
Can Poncic i del torrent de la Betzuca.
TERCERA.- L’Ajuntament tal i com va expressar, es compromet a contemplar en els
pressupostos municipals d’enguany l’aportació econòmica necessària per fer front a una
part dels projectes i donar suport amb els recursos materials i humans que pugui posar a
l’abast. Quant a recursos materials, l’Ajuntament posarà a disposició de l’Associació els
mitjans necessaris per poder fer regs de suport.
La dotació econòmica per aquest any 2010 serà de 7.200,00 €, abonada mitjançant
transferència.
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QUARTA.- Les parts podran donar per finalitzat el conveni de mutu acord en qualsevol
moment.
I perquè consti i en prova de la seva conformitat entre les parts, se signa aquest
document per triplicat i a un sol efecte, al lloc i data assenyalats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès

Per l’Associació Sant Quirze del Vallès
Natura

MARIA MONTSERRAT MUNDI I MAS

dades protegides

ALCALDESSA

PRESIDENT “

Segon .-

Facultar a l’alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni.

Tercer .- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació de la
despesa (ADO) que se’n derivi d’aquest conveni, per import de 7.200,00 € amb càrrec a
la partida 2112/1700/4800001 del pressupost vigent.
Quart .-

9.2.

Notificar el present acord als interessats.

Conveni de col·laboració amb l'Associació SQAnimalia per la realització
d'activitats en l'àmbit de la defensa dels animals.

ANTECEDENTS DE FET
1. Sant Quirze del Vallès compta amb un important nombre d’animals domèstics, alguns
dels quals, com els gats, viuen en colònies als carrers del municipi. La normativa de
protecció dels animals estableix l’obligatorietat de prestar a la fauna, inclosa la
domèstica, un tracte digne del qual queda expressament exclòs el sacrifici excepte per
motius sanitaris.
2. L'Ajuntament i l’Associació per a la protecció i defensa dels animals de Sant Quirze –
SQ Animàlia col·laboren des de fa anys en la vigilància i atenció dels animals que
viuen al carrer, específicament dels gats, intentant compatibilitzar el compliment de la
normativa protectora amb les condicions sanitàries de les vies públiques per tal de
prevenir les zoonosis, malalties provocades pels animals.
3. Les colònies de gats rodamón controlades existents al municipi són la del camí del
carrer de la Muntanya, la de can Casablanques, la de Sant Quirze centre, la del Poblesec, la de les Fonts i la de Castelltort.
4. Considerant l’informe del Tècnic municipal de Medi ambient de data 21 de desembre
de 2010,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Aprovar el contingut del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès i l’Associació per a la protecció i defensa dels animals de Sant Quirze –
SQ Animalia següent:
“
Primer .- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni.
Segon .- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació de la
despesa (ADO) que se’n derivi d’aquest conveni, per import de 7.000,00 € amb càrrec a
la partida 2112/1720/4800000 del pressupost vigent.

9.3.

Subvenció a l'Associació de Defensa Forestal per l'any 2010

ANTECEDENTS DE FET
1. Considerant l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient de data 2010 en relació a
la subvenció municipal a l’Associació de Defensa Forestal de Sant Quirze del Vallès
per l’any 2010.
FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions que regula les subvencions
concedides de forma directe.
Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la subvenció a l’Associació de Defensa Forestal de Sant Quirze del
Vallès amb G60985868 per el desenvolupament de les actuacions del Pla de Prevenció
d’Incendis Forestal del municipi, vigilància forestal i realització de campanyes de
protecció ambiental per l’any 2010, per un import de 4.800,00 €.
Segon .- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació de la
despesa (ADO) per import de 4.800,00 € amb càrrec a la partida 2112/1700/4800000 del
pressupost vigent.
Tercer .-

9.4.

Notificar el present acord als interessats.

Aprovació addenda al conveni de col·laboració regulador del
finançament de la contractació del personal destinat a l'EAIA entre el
Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, any 2010.
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ANTECEDENTS DE FET
En data 12 de març de 1998 el Consell Comarcal del Vallès Occidental i tots els
ajuntaments de la comarca van signar un conveni de col·laboració amb l’objectiu de
finançar les despeses del personal adscrit a la plantilla del Consell Comarcal del Vallès
Occidental destinat a l’Equip d’atenció a la Infància i Adolescència (EAIA).
En data 9 de desembre de 2010, núm. registre d’entrada 2010016050, el Consell
Comarcal del Vallès Occidental ens envia l’addenda al conveni de col·laboració regulador
del finançament de la contractació del personal destinat a l’EAIA entre el Consell
Comarcal del Vallès Occidental i l’ajuntament, en la qual es determina la participació
municipal, per a l’any 2010.
D’acord amb l’informe de la tècnica de Benestar Social de data 27 de desembre de 2010.
FONAMENTS DE DRET
-

-

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials
Contracte Programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i col·laboració en
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, aprovat
per decret 103/08 de data 23 de juliol de 2008, i ratificat al ple ordinari del dia 9
d’octubre de 2008.
Protocol addicional per l’any 2010 al Contracte Programa on s’hi detallen els
acords i les accions a desenvolupar.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’Addenda al conveni de col·laboració regulador del finançament de
contractació del personal destinat a l’EAIA del Vallès Occidental, subscrit amb el Consell
Comarcal del Vallès Occidental per a l’any 2010 següent:
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ REGULADOR DEL FINANÇAMENT DE
LA CONTRACTACIÓ DEL PERSONAL DESTINAT A L’EAIA ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL I L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS
Vallès Occidental, novembre de 2010
INTERVENEN
D'una part, el senyor Antoni Rebolleda i Calendario, president del Consell Comarcal del
Vallès Occidental, actuant en nom i representació del Consell Comarcal del Vallès
Occidental, amb NIF P-5800007-F, assistit pel Secretari, senyor dades protegides, que
dóna fe de l’acte.
De l’altra, la senyora Montserrat Mundi Mas, alcaldessa de l’ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, actuant en nom i representació de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb
NIF P-0823800-H.
ANTECEDENTS
I.

Que el Consell Comarcal del Vallès Occidental i tots els ajuntament de la
comarca, excepte Sabadell i Terrassa, van signar el 12 de març de 1998, un
conveni de col·laboració amb l’objectiu de finançar les despeses del personal
adscrit a la plantilla del Consell Comarcal del Vallès Occidental destinat a
l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA), i que no quedava cobert
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amb el conveni signat amb el Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya.
II.

Que d’acord amb el pacte novè del conveni subscrit, es desprèn que el
conveni es prorrogarà per períodes anyals successius en les condicions que
es desprenguin del conveni de delegació que en cada exercici es subscrigui
entre la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Occidental,
mitjançant documents annexos, determinant la participació municipal en el
finançament del servei.

III.

Que el Departament d’Acció Social i Ciutadania i el Consell comarcal del
Vallès Occidental van signar el Contracte Programa 2008-2011, per a la
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social, aprovat per decret 103/08 de data 23 de
juliol de 2008, i ratificat al ple ordinari del dia 9 d’octubre de 2008.

IV.

Que en data 13 de juliol de 2010 es va signar el Protocol Addicional per a l’any
2010 al Contracte Programa on s’hi detallen els acords i les accions a
desenvolupar, acompanyat per les fitxes referents a l’any 2010 amb la
concreció d’objectius, accions a desenvolupar, recursos a emprar, indicadors
d’avaluació i quanties econòmiques. I que en la fitxa 19 del contracte
programa, referent als Equips d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència, i
destinada al finançament de l’equip tècnic del servei, estableix un import de
721.275 €, per a la contractació del personal.

Per tot això, les parts subscriuen la present addenda al Conveni de col·laboració signat
l’any 1998, amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE
La present addenda té per objecte determinar la participació municipal en el finançament
de l’EAIA Vallès Occidental, per l’any 2010.
SEGONA.- COMPROMISSOS FINANCERS
Els municipis beneficiaris participaran en el finançament de les despeses generades tant
per les contractacions, com pel funcionament de les tasques desenvolupades pel
personal de l’esmentat equip, atenent a la població de 0-18 anys de cada municipi,
segons dades IDESCAT corresponents a l’any 2009.
MUNICIPI
Sant Quirze del Vallès

Població total
18.462

Població 0-18 anys
4.411

%
4,33%

IMPORT
13.730,77€

L’aportació econòmica de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès serà de 13.730,77€.
TERCERA.- APORTACIÓ ECONÒMICA
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Que el pagament de les aportacions que hagi d’efectuar cada municipi per atendre les
despeses de personal d’aquest EAIA es realitzarà per cada ajuntament a favor del
Consell Comarcal en un únic pagament a la signatura de l´addenda.
I com a prova de conformitat, les parts signen la present addenda al conveni, en el lloc i la
data indicats a l’encapçalament, juntament amb el Secretari del Consell Comarcal que en
dóna fe.”
Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització, compromís i obligació de
despesa, al Consell Comarcal del Vallès Occidental, corresponent al finançament de
l’EAIA, per import de 13.730,77€, amb càrrec a la partida 5120.2310.4800004 del
pressupost d’enguany.
Tercer.- Facultar l’alcaldessa-presidenta per a signar l’esmentada Addenda.
Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

9.5.

Aprovació expedient i inici de licitació per a l'adjudicació del
subministrament i implantació d'una xarxa d'interconnexió d'edificis
municipals basada en tecnologia sense fils i oferiment de servei wifi en
determinats punts del municipi

ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de subministrament i
implantació d'una xarxa d'interconnexió d'edificis municipals basada en tecnologia sense
fils i l'oferiment de servei wifi en determinats emplaçaments del terme municipal de Sant
Quirze del Vallès.
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica, entre d’altres, la Llei 30/2007 de contractes del
sector públic.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament
d’aquesta, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes de serveis i
subministrament, d’obres i 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,
Informes preceptius d’Intervenció i Secretaria.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació urgent i procediment obert, per
a l’adjudicació del contracte de subministrament i implantació d'una xarxa d'interconnexió
d'edificis municipals basada en tecnologia sense fils i l'oferiment de servei wifi en
determinats emplaçaments del terme municipal de Sant Quirze del Vallès, contractació
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que es regeix per les condicions definides al plec de clàusules administratives particulars i
al plec de prescripcions tècniques.
Els licitadors disposaran d’un termini de 8 dies naturals per a la presentació d’ofertes
comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci d’aquesta licitació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Les propostes es lliuraran d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives
que regirà aquesta contractació i que s’aprova en aquest acte.
Tercer. Aprovar el document comptable d’autorització de la despesa inherent a aquesta
contractació.
Quart. Notificar aquest acord als interessats.

9.6.

Aprovació expedient i inici negociació per a la contractació del
subministrament d'una plataforma de correu electrònic ciutadà.

ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de subministrament
d’una plataforma de correu electrònic ciutadà
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica, entre d’altres, la Llei 30/2007 de contractes del
sector públic.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament
d’aquesta, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes de serveis i
subministrament, d’obres i 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,
Informes preceptius d’Intervenció i Secretaria.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació urgent i procediment negociat
sense publicitat, per a l’adjudicació del contracte de subministrament d’una plataforma de
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correu electrònic ciutadà, contractació que es regeix per les condicions definides al plec
de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques.
Segon. Convidar les empreses següents, atès que se les considera capacitades per a
l’execució d’aquest contracte:
1. IBERNET TELEMÀTICA, SL
NIF: B61005864
marta.correa@ibernet.com
2. IRITEC, SL
NIF: B50989268
slatorre@iritec.es
3. ID GRUP, SA
NIF: A59367458
alicia.beneitez@idgrup.com
Els convidats disposaran d’un termini de 8 dies naturals per a la presentació d’ofertes
comptadors a partir de l’endemà de la data de recepció de la notificació, que atesa la
naturalesa d’aquest contracte, es farà mitjançant correu electrònic adreçat a la bústia
facilitada per les empreses convidades.
Les propostes es lliuraran d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives
que regirà aquesta contractació i que s’aprova en aquest acte.
Tercer. Aprovar el document comptable d’autorització de la despesa inherent a aquesta
contractació.
Quart. Notificar aquest acord als interessats.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Carles Poyato Núñez, secretari accidental 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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