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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.

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 2 de novembre de
2011.
2. Acatament sentència en recurs contenciós 450/2010, promogut per Fundació
Privada i Benèfica Assís Obra en Favor dels Vells
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acatar la sentència dictada en data 21 de setembre de 2011, per part del Jutjat
contenciós administratiu 10 de Barcelona, que a la seva part dispositiva desestima el
recurs número 450/2010 interposat per Fundació Privada i Benèfica Assís Obra en Favor
dels Vells, contra decret 2010001520, de 2 de juliol de 2010, de la tinent d’alcaldessa
delegada d’Economia, Indústria, Comerç i Promoció de la Ciutat. Aquest decret
desestimava el recurs de reposició interposat per l’actora contra la provisió de
constrenyiment derivada de les liquidacions números 200900219 i 200900220 girades per
dues taxes per llicències urbanístiques. No fa expressa imposició de costes processals.
Segon.- El compliment de la sentència indicada correspon al tinent d’alcalde delegat de
l’Àrea d’Economia i Serveis Interns.

3. Exp. 29/11 . Llicència ambiental per instal·lar activitat recreativa esportiva de
club de pàdel indoor al c/. Narcís Monturiol, 4
ANTECEDENTS DE FET
En data 18 de maig de 2011, dades protegides, en representació de la societat
IPADEL VALLÉS, S.L., (NRGE: 2011008540) demana informe previs sobre llicència
ambiental lligada a un expedient de sol.licitud de llicència d’obres majors, per
instal·lar una activitat de club de padel indoor, al carrer Narcís Monturiol, 4, d’aquest
municipi.
En data 1 de juliol de 2011, es sol·licita dita llicència ambiental (N.RGE.: 2011010638) .
L’ enginyer municipal ha emès informe tècnic favorable en data 27 de juny de 2011, del
qual es desprèn que l’activitat està classificada com activitat de categoria recreativa
esportiva, segons PGO vigent, annex IV.c (LPCAA) i Annex I. 7 (L3/2010). Informa el tècnic
que es tracta d’una activitat esportiva amb poc volum de gent, situada dins d’una nau, amb
les mesures correctores que s’indiquen en el mateix:
“L’establiment i les seves instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions indicades en la
documentació presentada que acompanya a la sol·licitud, en els aspectes que no s’hagin
fixat específicament en aquest informe.
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Qualsevol sistema d’il·luminació que afecti a la via pública estarà subjecte al reglament de
desenvolupament de la llei 6/2001 sobre la contaminació lumínica (Decret 82/2005, de 3
de maig).
Cada màquina s’ha d’instal·lar sobre suports elàstics que privin la transmissió de
vibracions al pis o parets de l’edifici. Si convé, s’han de muntar sobre bancada de gran
massa aïllada del pis mitjançant material elàstic i absorbent, segons convingui, de
manera que privi que es transmeti el soroll als habitatges propers al local.
L’establiment ha de disposar dels cartells informatius d’aforament.
En el moment de presentar el certificat final, caldrà adjuntar:
-

Contracte de manteniment dels elements d’extinció d’incendis i certificat de posta en
marxa de la central de detecció d’incendis.

-

Acta de posta en marxa o butlletí de la instal·lació elèctrica.

-

Acta de posta en marxa de les instal·lacions de climatització.

L’establiment ha de disposar de pla d’emergència.”
L’arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 12 de setembre de 2011,
del qual es desprèn que l’activitat consta en els usos previstos per la normativa urbanística
d’aplicació a la zona on està emplaçada la nau, i un aforament màxim de 120 persones.
El tècnic de Medi Ambient ha emès informe tècnic favorable en data 7 de juliol de 2011,
segons el qual no troba cap perjudici mediambiental a la concessió de la llicència, i
proposa que en la visita de comprovació es presenti la documentació acreditativa de gestió
de les diferents fraccions de residus que generi l’activitat.
La tècnica de Salut informa en data 25 de juliol de 2011, que no existeix cap inconvenient
per a la concessió de la llicència, si bé constata que “ és un informe previ d’activitat a
l’espera de la inspecció d’obertura d’activitat per a l’obtenció de la llicència d’obertura”.
Durant el tràmit preceptiu d’informació veïnal, mitjançant l’exposició pública, no s’ha
presentat cap al·legació, segons certifica la secretària accidental, en data 26 d’agost de
2011.
Segons l’informe de la Direcció General de Prevenció d’Incendis i Salvaments del
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, de data 20 de juny de
2011, “per poder exercir l’activitat, caldrà incloure a més de les mesures de seguretat
contra incendis que preveu el projecte i les proposades pels Serveis Tècnics municipals
i/o comarcals, les següents: Cal hidrant d’incendi públic a menys de 100 m. De la façana
de l’activitat per a ús exclusiu de bombers”.
Considerant l’informe favorable de la lletrada de l’Àrea de Territori, de data 27 de
setembre de 2011.
En data 10 d’octubre de 2011, s’ha celebrat la ponència municipal d’avaluació ambiental
favorable a la concessió de la llicència.
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FONAMENTS DE DRET
•

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

•

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

•

Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes
mesures.

•

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

•

El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme.

•

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.

•

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

•

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

•

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats
i Serveis dels ens locals.
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La competència per proposar a la Junta de Govern Local l’atorgament de les llicències
municipals ambientals correspon al tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Territori,
Sostenibilitat i Habitatge, atesos els articles 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, amb la incorporació de les modificacions
introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització
del govern local; i el cartipàs municipal vigent,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Atorgar la llicència ambiental a la societat IPADEL VALLÈS, SL, per la
instal·lació d’una activitat de dotació comunitària (esportiva), dedicada a club de padel
indoor, situada al c/. Narcís Monturiol, 4, d’aquest municipi, amb subjecció al projecte
presentat i a les condicions tècniques que consten als informes tècnics que se li uneixen
com a annex.
Segon.- Notificar la present resolució als interessats, comunicant-los que en el termini
d’un mes haurà de presentar certificat tècnic, que acrediti que la instal·lació s’ha efectuat
d’acord amb el projecte aprovat, i que s’han complert les mesures correctores imposades,
i sol·licitar que s’efectuï el control inicial de l’activitat.
Tercer.- L’activitat restarà sotmesa a un control periòdic que es practicarà cada sis anys,
després de l’atorgament de la llicència. Aquest control ha de ser sol·licitat per part del
titular de la llicència.
Quart.- Comunicar als interessats que la present llicència no autoritza la posada en
funcionament de l’activitat fins que no s’acompanya de la corresponent acta de control
ambiental inicial.
Cinquè.- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de
tercers

4. Exp. 92/06. Finalització del procediment d'atorgament de la llicència municipal
ambiental per a la instal·lació d'una activitat dedicada a aparcament col·lectiu
privat, al Passeig de la Riera, 1-15. Arxiu.
ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant escrit registrat d’entrada el 14 de desembre de 2006 el Sr. dades protegides,
en representació de Corporación Edificativa Catalana, S.L.U., va sol·licitar llicència
municipal ambiental per a la instal·lació d’una activitat dedicada a aparcament
col·lectiu privat, emplaçada al passeig de la Riera, núm. 1-15, d’aquest municipi.
Durant la instrucció del procediment, es va informar favorablement per part de l’enginyer
municipal, la Direcció general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, la Cap
Local de Sanitat i el Tècnic Municipal de Medi Ambient.
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L’expedient va ser exposat al públic entre els dies 28 de març i 16 d’abril de 2007, sense
que es presentés cap reclamació i/o al·legació.
En data 31 d’octubre de 2007, l’aparellador municipal va informar desfavorablement
l’expedient atès que la parcel·la on es proposa instal·lar l’aparcament està situada a
l’àmbit de la Unitat d’Actuació 2- Accès a Les Fonts, de la qual consta aprovada un Estudi
de Detall, però no estan aprovats els projectes de reparcel·lació i d’urbanització.
No consta a l’expedient cap requeriment efectuat als interessats en relació als aspectes
assenyalats en l’informe indicat.
En data 18 de setembre de 2011 s’emet acta d’inspecció per part de la Policia Local, qui
constata que no es troba cap indici de l’existència de l’empresa Corporació Edificativa
Catalana i assenyala, literalment “Que a la zona a la que teòricament correspondria la
numeració (1-15), els números 1,3 i 5 són habitatges i a partir d’aquests números és un
solar sense edificar”. Afegeix també aquesta acta que “de les gestions realitzades amb
els veïns de la zona, totes han tingut un resultat negatiu”.
Considerant l’informe jurídic, de data 30 de setembre de 2011.
FONAMENTS DE DRET
Atès que s’ha constatat que al passeig de la Riera, número 1-15 no existeix l’empresa
que demanava la llicència objecte del present expedient i considerant el temps
transcorregut des de la iniciació del procediment.
De conformitat amb l’article 87.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la seva redacció
vigent.
Atesos els articles 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, i de conformitat amb el cartipàs municipal vigent.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Declarar la finalització del procediment d’atorgament de llicència municipal
ambiental amb número d’expedient 92/06 a Corporación Edificativa Catalana, S.L.U. per
a la instal·lació d’una activitat dedicada a aparcament col·lectiu d’ús privat, emplaçada al
passeig de la Riera, núm. 1-15.
Segon.- Procedir a l’arxiu del procediment.
Tercer.- Notificar els presents acords a Corporación Edificativa Catalana, S.L.U. , com a
interessat en el procediment.

5. Conveni per a la realització d'activitats en l'àmbit de la defensa dels animals
entre l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l'Associació Sant Quirze Animàlia
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
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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 4 de novembre de
2011,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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:
“CONVENI PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE LA DEFENSA
DELS ANIMALS ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS I
L’ASSOCIACIÓ SANT QUIRZE ANIMÀLIA
A Sant Quirze del Vallès, el

de

de 2011

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 Plaça de la Vila, 1, 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS i
NIF P0823800H.
De l'altra, la Senyora MARIA GORETTI PALAU SISCART representant de l'ASSOCIACIÓ PER A
LA PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS DE SANT QUIRZE – SQ ANIMÀLIA (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 domicili a Sant Quirze del Vallès,
C/Llebeig, 19B i NIF G64917875.
Les parts, en la qualitat en que intervenen, es reconeixen mútua capacitat legal per
formalitzar el present conveni i
MANIFESTEN:
I. Sant Quirze del Vallès, com la resta dels nuclis urbans del nostre país, compta amb
un important nombre d’animals domèstics, alguns dels quals, com els gats, viuen en
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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.
II. Per aquests motius, l'Ajuntament i l’Associació volen col·laborar per a l’atenció dels
animals que viuen al carrer, específicament dels gats, per tal de compatibilitzar el
compliment de la normativa protectora amb les condicions sanitàries de les vies
públiques.
Per tot això, les parts acorden formalitzar el present Conveni que es regirà per les
següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’Ajuntament atorgarà una subvenció a l’Associació per tal que pugui afrontar
les despeses d’alimentació i d’altres relacionades necessàries per al compliment de la
normativa de protecció dels animals, per un valor total de 7.000,00 €.
SEGONA.- L’Ajuntament ajudarà a realitzar amb personal propi, quan sigui necessari,
tasques de captura, identificació i transport dels animals als centres veterinaris o a les
colònies controlades.
TERCERA.- L’Associació, mitjançant el seu voluntariat, realitzarà tasques de seguiment,
identificació, captura, alimentació i transport dels animals als centres veterinaris o a les
colònies controlades.

QUARTA.- L’Associació portarà un registre de cada actuació o incidència i especialment de
les que comportin despesa econòmica, mitjançant documents, factures i rebuts, als
efectes de justificació de les subvencions. Aquesta informació es trametrà periòdicament
a l’Ajuntament per a la seva validació. L’Associació vetllarà per l’acompliment de la
normativa vigent a les colònies, en especial la llei de protecció dels animals.
CINQUENA.- L’Ajuntament i l’Associació col·laboraran per al desenvolupament d’activitats
socials i ciutadanes que donin a conèixer les actuacions conjuntes de protecció dels
animals i la lluita contra els maltractaments.
SISENA.- S’establirà un pla de treball per poder assolir els objectius en matèria de
protecció dels animals i que pugui ser assumit i portat a terme de forma conjunta per
l’Ajuntament i l’Associació.
SETENA.- L’Ajuntament i l’Associació realitzaran la difusió de les activitats que es
desenvolupin mitjançant eines que podran incloure l’elaboració d’un web on es
promocionin les activitats que es desenvolupin i que sigui un portal de serveis i punt de
trobada de totes les persones vulguin participar.
VUITENA.- Aquest Conveni serà vigent fins al 31 de desembre de 2011.
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

MARIA MONTSERRAT MUNDI I MAS
ALCALDESSA

MARIA GORETTI PALAU SISCART
REPRESENTANT”
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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 7.000,00 € amb càrrec a
la partida 2112/1720/4800000 del pressupost vigent.
6. Subvenció a l'Associació de Defensa Forestal per l'any 2011
ANTECEDENTS DE FET
1. Considerant l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient de data 2 de novembre de
2011 en relació a la subvenció municipal a l’Associació de Defensa Forestal de Sant
Quirze del Vallès per l’any 2011.
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 2011, per un import de 7.200,00 €.
Segon .- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació de la
despesa (ADO) per import de 7.200,00 € amb càrrec a la partida 2112/1700/4800000 del
pressupost vigent.
Tercer .-

Notificar el present acord als interessats.

7. Aprovació conveni col·laboració Consorci Administració Oberta Catalunya per
utilizació servei E-tauler
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci Administració Oberta de
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès següent:
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“CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS I EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA PER A LA
UTILITZACIÓ DEL SERVEI D’e-TAULER
A Barcelona, a ... de novembre de 2011.
REUNITS
D’una part la Il•lma. Sra. Montserrat Mundi i Mas, com Alcaldessa de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès
De l’altra part el Sr. dades protegides, director gerent del Consorci Administració
Oberta de Catalunya (en endavant Consorci AOC), actua per autorització de signatura
de la presidenta del Consorci AOC (resolució).
Ambdues parts tenen i es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a
l’atorgament d’aquest document i
EXPOSEN
La legislació vigent en matèria d’administració electrònica preveu que les administracions
públiques poden substituir o complementar la publicació dels actes i les comunicacions
que, per disposició legal o reglamentària, s’han de publicar en el tauler d’anuncis o per
mitjà d’edictes, per la publicació a la seu electrònica corresponent.

El Consorci AOC d’acord amb els seus estatuts i el que preveu l’article 7 de la Llei
29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, és
l’instrument a través del qual les administracions catalanes col•laboren i cooperen de
manera ordinària i voluntària en l’impuls i el desenvolupament de l’ús dels mitjans
electrònics, la coordinació d’estratègies i actuacions i, la definició i execució d’estratègies
en els àmbits de la creació i prestació de serveis comuns d’administració electrònica per a
les entitats que integren el sector públic de Catalunya, i la reutilització de les aplicacions i
els serveis que es desenvolupin, entre d’altres.
En el marc d’aquestes competències el Consorci AOC ha desenvolupat una aplicació
informàtica anomenada e-TAULER que ofereix, entre altres, les funcionalitats següents:
•
•
•
•
•
•
•

Un lloc web personalitzat que actua com a dipòsit dels edictes i publicacions
electròniques. Aquest lloc incorpora mecanismes de seguretat en el procés de
publicació certificada: evidències electròniques del procés de publicació..
Integrable a la seu electrònica (modalitat “marca blanca”).
Integrable amb sistemes de gestió mitjançant serveis Web.
Enviament i recepció electrònica d’edictes a i des d’altres administracions
públiques catalanes.
Sistema de còmput dels terminis.
Mecanismes de seguiment de l’estat de les publicacions.
Generació i signatura de diligencies.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès està interessat en la utilització del servei de tauler
del Consorci AOC.
Per tot l’exposat les parts acorden subscriure un conveni de col•laboració que es regirà
pels següents,
PACTES
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Primer.- Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions en què s’ofereix el servei e-TAULER
per part del Consorci AOC a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Segon.- Obligacions del Consorci AOC
El Consorci AOC posa a disposició de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès un servei
de tauler electrònic, accessible a través d’una connexió a Internet, respecte del qual
assumeix les obligacions següents:
1. L’hostalatge del sistema d’informació i proveir el manteniment, operació diària i suport
(SaaS) del servei. El Consorci AOC podrà fer les millores que consideri necessàries
per a la correcta prestació del servei.
2. El compliment de l’acord de nivell de servei amb el que s’ofereix, que es troba publicat
al web www.aoc.cat. Les modificacions substancials d’aquest acord de nivell de servei
es comunicaran a l’ens usuari amb una antelació d’un mes a la seva efectiva
implantació.
3. Prestar suport de primer nivell sobre l’ús del sistema d’informació als responsables del
servei designats per l’ens.
4. Assumir els costos de manteniment i explotació tècnica del sistema d’informació.
5. El Consorci prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la
informació tant en el seu emmagatzematge com en les seves transmissions, segons
les polítiques recollides en el document de seguretat de les plataformes del Consorci
AOC.
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès accepta les condicions en les que el Consorci
AOC posa a disposició el servei d’e-TAULER, en els termes d’aquest conveni i assumeix
les obligacions següents:
1. Efectuar la càrrega i manteniment dels anuncis i edictes.
2. Arxivar els anuncis i edictes així com les corresponents diligències un cop retirats del
tauler d’acord amb la normativa aplicable.
3. Publicar en el tauler electrònic els anuncis i edictes daltres administracions tramesos
per mitjans electrònics (via EACAT o per altres que s’estableixin)
4. l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és responsable de la integritat, la veracitat i
l’actualització de la informació que es publiqui al tauler.
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5. Permetre al Consorci AOC divulgar i fer públic, per qualsevol mitjà que consideri
adequat i sense necessitat d’autorització prèvia, que és usuari d’aquest servei, així
com fer els tractaments estadístics i les agregacions de dades que consideri
necessaris.
Quart .- Limitacions de responsabilitats del Consorci AOC
El Consorci AOC no es fa responsable pels possibles danys o reclamacions de tercers a
l’ens usuari del sistema, derivada de qualsevol indisponibilitat o error en el funcionament
del servei, sens perjudici del compromís de compliment de l’acord de nivell de servei
previst en el pacte segon.
Cinquè.- Coordinació i seguiment
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès designarà una persona responsable de la
coordinació i el seguiment dels serveis objecte d’aquest conveni.
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal LOPD
En el cas que el Consorci AOC directament o a través del seu proveïdor, amb el
corresponent contracte de tractament, tingui accés a dades de caràcter personal es
considerarà encarregat del tractament de les dades, d’acord amb l’article 12 de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i es
compromet a adoptar i a implantar, quan sigui necessari, les mesures tècniques de
seguretat previstes al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de
Dades de Caràcter Personal.
Un cop finalitzada la prestació del servei, les dades de caràcter personal rebudes pel
Consorci AOC en virtut de la prestació d’aquest servei seran destruïdes del sistema.
Setè.- Durada del Conveni
La vigència d’aquest conveni és de dos anys des de la data que consta en el mateix i es
prorrogarà automàticament per períodes successius d’un any, tret que qualsevol de les
parts el denunciï per escrit.
Vuitè.- Causes d’extinció
Són causes d’extinció d’aquest conveni:
a) El mutu acord de les parts manifestat per escrit.
b) L’incompliment greu i reiterat per qualsevol de les parts d’alguna de les
estipulacions essencials del conveni o de les eventuals addendes.
c) La impossibilitat legal o material per continuar amb l’objecte del conveni.
d) La denúncia de la vigència del conveni per qualsevol de les parts. Si es denuncia
la vigència per part del Consorci AOC, aquesta haurà de comunicar-se amb una
antelació de sis mesos. Si es denuncia la vigència del conveni per l’ens, les dades
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i documents electrònics associats al servei seran destruïts pel Consorci AOC en
un termini màxim de tres mesos.

Novè.- Legislació aplicable i jurisdicció competent
Aquest conveni te naturalesa jurídica administrativa i per a la resolució dels conflictes que
poguessin sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes, les
parts se sotmeten a la Jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat i acceptació de totes i cadascuna de les seves clàusules, les
parts signen aquest conveni .
Per l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès

Pel Consorci AOC

Montserrat Mundi i Mas
Alcaldessa

dades protegides
Director gerent”

Segon.- Facultar a la alcaldessa per a la signatura del conveni.
Tercer.- Notificar el present acord al Consorci Administració Oberta de Catalunya.

8. Aprovació conveni de col·laboració Consorci Administració Oberta de
Catalunya per utilització servei e-NOTUM
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci Administració Oberta de
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS I EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
Barcelona, a .... de novembre de 2011
REUNITS
D’una part la Il·lma. Sra. Montserrat Mundi i Mas, com Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
D’altra part el Sr. dades protegides, director gerent del Consorci Administració Oberta de
Catalunya (en endavant Consorci AOC), actua per autorització de signatura de la
presidenta del Consorci AOC (resolució de 13 de maig de 2011).
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Ambdues parts tenen i es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a
l’atorgament d’aquest document i
EXPOSEN
El Consorci AOC presta un servei per a resoldre un aspecte clau en la tramitació
electrònica, com és el de les notificacions oficials dels actes administratius produïts en
l’actuació administrativa. Aquest servei, que es posa a disposició de les administracions
públiques catalanes, ofereix les funcionalitats següents:

•

Un lloc web personalitzat que actua com a dipòsit de les notificacions
telemàtiques. Aquest lloc incorpora mecanismes de xifratge en les transmissions
per tal de garantir la confidencialitat de les dades, i, segell de data i hora per
acreditar el moment del dipòsit de la notificació i de l’accés per part de l’interessat
al seu contingut.

•

Mecanismes d’accés dels interessats al servei de notificacions a través de
pantalles “marca blanca” o mitjançant la web municipal que accedirà al servei
eNOTUM seguint el protocol definit pel Consorci AOC.

•

Mecanismes d’accés dels interessats amb autenticació a través de certificat digital
que garanteixen la identitat .

•

Sistemes de còmput dels terminis.

•

Sistemes d’alerta del dipòsit de notificacions per als interessats via correu
electrònic i/o missatge curt al telèfon mòbil.

•

Mecanismes de generació de les notificacions a través del servei de la plataforma
EACAT o bé a través de serveis web.

•

Mecanismes de generació d’informe de l’estat de les notificacions.

Mitjançant la utilització d’aquest servei, les administracions podran adreçar per mitjans
electrònics les notificacions dels seus actes i resolucions als interessats que ho hagin
sol·licitat, amb totes les garanties jurídiques i tècniques. El servei que s’ofereix compleix
els requisits establerts per la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans als Serveis Públics, en tant que permet acreditar la data i l’hora en què es
produeixi la posada a disposició de l’interessat de l’acte objecte de notificació; i la data i
hora d’accés al seu contingut per part de l’interessat.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès està interessat en la utilització del servei
eNOTUM prestat pel Consorci AOC per a practicar les notificacions dels seus actes per
mitjans electrònics ja que això suposa una economia de temps i de mitjans que els és
beneficiosa.
Per tot l’exposat les parts acorden subscriure un conveni de col·laboració que es regirà
pels següents,
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PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte del present Conveni és regular les condicions de prestació del servei de
notificació electrònica (e-NOTUM) per part del Consorci AOC a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
Segon.- Obligacions del Consorci AOC
El Consorci AOC en la prestació del servei de notificació electrònica adquireix les
obligacions següents:
1. Cost del servei
El Consorci AOC assumeix els costos de manteniment i explotació del sistema, l’atenció
de primer nivell al personal usuari del servei de l’Ajuntament quan aquest fa servir les
pantalles d’usuari habilitades a tal efecte, i el cost dels SMS associats a les notificacions.
2. Millora del servei
El Consorci AOC podrà fer els tractaments estadístics i les agregacions de dades que
consideri necessàries per a la correcta prestació del servei i la seva millora.
3. Conservació i evidències electròniques
El servei e-NOTUM generarà evidències electròniques suficients del procés de notificació
i les posarà a disposició de l’Ajuntament durant un període màxim de dos anys. En cap
cas es considerarà que e-NOTUM presta servei d’arxiu electrònic parcial de l’expedient
essent obligació de l’Ajuntament la conservació legal d’aquesta documentació i les
corresponents evidències.
4. Veracitat de les dades
El Consorci AOC no és responsable de la veracitat i legalitat de les dades que
subministrades per l’Ajuntament es notifiquin als interessats.
5. Acords de nivell de servei.
El Consorci AOC s’obliga a complir el servei d’acord amb les especificacions tècniques i
l’acord de nivell de servei publicat al web www.aoc.cat.
Les modificacions substancials de les especificacions tècniques i de l’acord de nivell de
servei haurà de comunicar-se a l’Ajuntament, el qual disposarà d’un termini de 15 dies,
des de la data de notificació de la modificació, per denunciar el conveni.
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès accepta les condicions de prestació del servei eNOTUM i adquireix els compromisos següents:
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1. Per tal de poder configurar l’Ajuntament com a nou usuari de l’e-NOTUM caldrà
definir les condicions d’utilització mitjançant el “formulari d’alta al servei eNOTUM”, disponible a la pàgina web www.aoc.cat.
2. Per a la generació de les notificacions l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès pot
utilitzar indistintament qualsevol dels mecanismes següents:
•
•

integrar els seus sistemes d’informació al servei eNOTUM mitjançant serveis
web, que necessitarà comunicació específica al Consorci AOC.
a través del servei de generació de notificacions disponible a la plataforma
EACAT.

3. Per a l’accés per part dels interessats a les notificacions l’Ajuntament optarà per
un dels mecanismes següents:
•
•

a través de les pantalles creades pel Consorci AOC (“marca blanca”)
mitjançant el web municipal que accedirà al servei eNOTUM seguint el
protocol definit pel Consorci AOC.

4. El desenvolupament de la creació de l’accés des del web municipal al lloc web
personalitzat ofert pel servei e-NOTUM i les tasques necessàries per recavar el
consentiment dels interessats, necessari per practicar les notificacions
electròniques.
5. La gestió corresponent en els supòsit que s’acceptin usuaris que accedeixin a l’eNOTUM amb funcions de representació.
Quart .- Coordinació i seguiment
Per al seguiment dels serveis objecte d’aquest conveni l’Ajuntament designarà una
persona responsable de la coordinació i el correcte abast del servei e-NOTUM.
Cinquè.- Protecció de dades de caràcter personal LOPD
El Consorci AOC tractarà les dades d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara
endavant LOPD) i ha adoptat i implantat les mesures de seguretat de nivell mig previstes
al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la LOPD.
D’acord amb el que estableix l’article 12 de la LOPD, l’accés per part del Consorci AOC a
les dades que li trameti l’Ajuntament per a la prestació del servei de notificació
electrònica, no es considerarà cessió ni comunicació de dades, ja que l’accés i tractament
de les dades és necessari per a la realització del servei.
El Consorci AOC actua com a encarregat del tractament de les dades que li subministri
l’Ajuntament i, en conseqüència, no aplicarà ni utilitzarà les dades per a cap altra finalitat
que no sigui l’execució del servei de notificació que s’estableix en aquest conveni. Així
mateix, tampoc comunicarà aquestes dades a tercers, sota cap concepte.
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Un cop finalitzada la prestació del servei, les dades de caràcter personal rebudes pel
Consorci AOC en virtut de la utilització d’aquest servei seran destruïdes del sistema.
Sisè.- Durada del Conveni
La vigència d’aquest conveni és de dos anys des de la data que consta en
l’encapçalament i es prorrogarà automàticament per períodes successius d’un any, tret
que qualsevol de les parts el denunciï per escrit.
Si es denúncia la vigència del conveni per part del Consorci AOC, aquesta haurà de
comunicar-se amb una antelació d’un any. Per la seva part, la denúncia efectuada per
l’Ajuntament haurà de ser comunicada amb una antelació mínima de 4 mesos.
Setè.- Causes d’extinció
Són causes d’extinció del present conveni:
a. El transcurs de la vigència del present acord
b. El mutu acord de les parts manifestat per escrit.
c. L’ús de l’aplicació per a finalitats diferents a les que en motiven la cessió.
d. L’incompliment greu i reiterat per qualsevol de les dues parts d’alguna de les
estipulacions essencials del conveni i dels seus annexos i addendes
e. La impossibilitat legal o material per continuar amb l’objecte del conveni.
f.

La denúncia de la vigència del conveni per qualsevol de les parts. La denúncia
efectuada per l’Ajuntament haurà de ser comunicada amb una antelació mínima
de 4 mesos.

g. Qualsevol altra prevista en la normativa vigent d’aplicació
Qualsevol transgressió de les estipulacions del present conveni permetrà a la part
perjudicada optar per exigir el compliment o la seva resolució.
Vuitè.- Legislació aplicable i jurisdicció competent
Aquest conveni te naturalesa jurídica administrativa i per a la resolució dels conflictes que
poguessin sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes, les
parts se sotmeten a la Jurisdicció contenciosa administrativa.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni amb efectes des de la data
esmentada a l’encapçalament.
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Per l’Ajuntament de

Pel Consorci AOC

Sant Quirze del Vallès
Montserrat Mundi i Mas

Joan A. Olivares i Obis

Alcaldessa

Director gerent”

Segon.- Facultar a la alcaldessa per a la signatura del conveni.
Tercer.- Notificar el present acord al Consorci Administració Oberta de Catalunya.

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