D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les indicacions de
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta de
Govern Local publicades no incorporen dades de caràcter personal identificades o
identificables. No obstant això, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a través dels tràmits relacionats www.santquirzevalles.cat
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RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Edelmiro Balboa Blanco
Antoni Rebolleda Calendario
Jaume Cols Petit
Josep Antoni Delgado Rivera
Mercè Vallès Corominas

CIU
CIU
PSC-PM
PP
CIU
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Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
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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 acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 9 d’abril de 2013.
2. Conveni de Cooperació Educativa amb l'Escola Superior de Protocol i
Relacions Institucionals per la realització de Pràctiques Formatives
ANTECEDENTS DE FET
Vista la necessitat del servei de donar suport al personal de Comunicació en
l’organització d’actes protocol·laris depenents d’Alcaldia,
Vista la voluntat de coordinar l’organització dels actes de manera que s’asseguri tant
l’organització com l’assistència als regidors i regidores durant els mateixos amb plenes
garanties,
Vist l’alt volum d’activitats que l’Ajuntament genera durant l’any i que requereixen de
protocols diversos com ara lliurament de premis, conferències, inauguracions, etc, i que
sovint requereixen de les tasques de més de dues persones, actual personal dedicat a
Protocol,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar el conveni entre l’Escola Superior de Protocol i Relacions Institucionals
de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès següent:

Conveni de Cooperació Educativa amb l’Escola Superior de Protocol i Relacions
Institucionals per la realització de Pràctiques Formatives

REUNITS

Barcelona, 15 d’abril de 2013

D’UNA PART, el Sr. dades protegides , amb DNI dades protegides en qualitat
d’Administrador de l’Escola Superior de Protocol i Relacions Institucionals de Catalunya
en endavant ESPRI, amb domicili a efectes d’aquest conveni a Munner, 10, de Barcelona,
en ús de les seves facultats, i autoritzat per la firma del present Conveni d’acord amb les
facultats que li han estat conferides per l’entitat gestora Base Cultural Activa, S.L amb
NIF B62535109.
I DE L’ALTRA, la Sra. Montserrat Mundi i Mas, amb DNI número 37666390A, en qualitat
d’Alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, en virtut de les competències atribuïdes, en
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representació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. i amb domicili la plaça de la Vila,
1, Sant Quirze del Vallès, amb NIF:
Ambdues parts es reconeixen, en el concepte i representació que ostenten, mútua
capacitat per la subscripció conjunta del present document, i en virtut de l’esmentada
capacitat.
EXPOSEN
Que l’ESPRI i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, manifesten la seva voluntat
d’establir una relació de cooperació de tot allò que faciliti la realització de pràctiques
formatives pels estudiants de l’Escola Superior de Protocol amb el convenciment de
contribuir al desenvolupament implementació i divulgació dels estudis de Protocol i
Relacions Institucionals.
I com a conseqüència de l’expressada manifestació, ambdues parts atorgant el present
conveni instrument, en base als següents PACTES,
PACTES
PRIMER: Pel present conveni s’estableix el Programa de cooperació educativa entre
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i ESPRI, per la realització de pràctiques formatives
per part dels estudiants de ESPRI que condueixin a complementar els seus estudis.
Les Parts acorden signar un Annex d’Acceptació Pràctica Formativa a aquest Conveni,
que formarà part integrant del mateix a tots els efectes, i on es s’indicarà el nom de
l’estudiant que realitzarà les pràctiques, el lloc a realitzar-les i l’horari, així com els
objectius establerts.
SEGON: Els tipus de pràctiques formatives que realitzin els estudiants de l’ ESPRI a
l’empara del present conveni, podran ser pràctiques integrades als plans d’estudi de
l’Escola, essent valorades per la pròpia Institució Educativa.
TERCER: La pràctica de cada estudiant, es podrà interrompre, per qualsevol de les parts,
per motiu justificat, comunicant-lo per escrit amb antelació i si això no fos possible dins el
termini de cinc dies des de la seva interrupció.
QUART: ESPRI, a través del Responsable d’Educació Contínua, tutelarà i valorarà la
pràctica realitzada per l’estudiant en el sí de la seva organització.
CINQUÈ: Per motius relacionats amb les esmentades pràctiques i durant la seva
realització i amb el previ avís, el Responsable d’Educació Contínua establirà un
seguiment de la pràctica a través de la persona que l’Ajuntament designarà, per tal de
mantenir reunions, visites a l’empresa, etc.
SISÈ: La realització de les pràctiques formatives tindrà el caràcter de continuïtat en la
relació pedagògica corresponent i no comportarà en cap cas vinculació laboral, o
contracte administratiu ni de qualsevol altre tipus, entre els alumnes en pràctiques i
l’Ajuntament.
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SETÈ: Aquest conveni, de propi, no estableix cap tipus de contraprestació econòmica
entre els alumnes en pràctiques i l’Ajuntament. Tanmateix, l’Ajuntament, i l’ alumne poden
establir, lliurement una quantitat a percebre en concepte d’ ajut a l’estudi.
VUITÈ: Les parts signants d’aquest conveni podran procedir-hi a la resolució en aquells
casos en que alguna de les entitats que subscriuen no executessin el convingut.
NOVÈ: La realització de les pràctiques formatives tindrà caràcter de continuïtat en la
relació pedagògica corresponent i, d’acord amb l’article 7.2 del Reial Decret 1497/1981,
de 19 de juny, que regula els programes de cooperació educativa, no comportarà en cap
cas vinculació laboral, o contracte administratiu ni de qualsevol altre tipus, entre els
alumnes de pràctiques i l’Ajuntament En aquest sentit, l’estudiant no podrà reclamar el
còmput de temps d’estada a l’Ajuntament. als efectes d’antiguitat en cas d’una hipotètica
incorporació futura a la plantilla de l’Ajuntament.
DESÈ: L’Ajuntament i ESPRI, no adquiriran altres obligacions ni compromisos que els
que aquest document reflexa.
ONZÈ: En el cas de situacions de necessitat causades per accidents, malalties o
infortuni familiar, produïdes mentre els alumnes realitzin les pràctiques, quedaran coberts
per les prestacions de l’assegurança que l’ESPRI té subscrita amb FIATC nº de pòlissa
489.832
DOTZÈ: El present conveni de Cooperació Educativa estarà vigent des de la firma del
document fins a l’acabament del curs acadèmic 2012-2013 prorrogable tàcitament, menys
denúncia expressa de qualsevol de les parts, en el termini d’un mes abans de
l’acabament del curs acadèmic en data 21 de juny de 2013.
TRETZÈ: Les Parts es comprometen a tractar les dades de caràcter personal que li siguin
cedides en el marc del present Conveni de conformitat amb el que disposa la Llei
Orgànica de Protecció de Dades (en endavant, “LOPD”) i la normativa que la
desenvolupa, comprometent-se a tractar les esmentades dades únicament conforme s’ha
establert i amb la finalitat assenyalada en el present Conveni.
D’acord amb l’article 10 de la LOPD, les Parts s’obliguen a mantenir el secret professional
respecte les dades de caràcter personal. Aquesta obligació subsistirà encara després
d’extingida la relació contractual entre elles.
CATORZÈ: L’alumne estarà obligat a mantenir el secret professional i de confidencialitat
de tot allò que des del punt de vista professional sigui realitzat en el si de l’Ajuntament
durant les seves pràctiques formatives.
I en prova de conformitat ambdues subscriuen el present document, per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.

dades protegides
Administrador ESPRI

Montserrat Mundi i Mas
Alcaldessa

Segon. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del present conveni.
Tercer. Notificar el present acord a l’Escola Superior de Protocol i Relacions Institucionals
de Catalunya.
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3. Exp. resp. pat. 114-13-002- dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
El dia 28 de gener de 2013, dades protegides va formular reclamació de responsabilitat
patrimonial pels danys soferts per dades protegides, els dies 9 i 24 de gener, al pati de
l’escola dades protegides quan va caure i es va fer un tall al genoll perquè, segons
manifestacions de la interessada, hi havia una rajola amb mal estat. Figura al registre
general municipal amb el número d’entrada 2013001039.
Atès que la sol·licitud no reunia els requisits que exigeix l’article 6 del Real decret
429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, per mitjà de provisió
de la secretària municipal de data 5 de febrer, es va atorgar a la interessada un termini
de 10 dies hàbils per l’esmena de les deficiències que presentava, tot advertint-li que si
desatenia el requeriment es declararia el seu desistiment. El requeriment fou notificat el
25 de febrer.
Atès que el termini per reparar els defectes de la sol·licitud va finalitzar el 8 de març i la
interessada no ha complert el tràmit,
FONAMENTS DE DRET
Real decret 429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Tenir per desistida a dades protegides en la seva reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada el dia 28 de gener de 2013, per manca de reparació dels defectes
de la sol·licitud, d’acord amb allò que preveu l’article 6 del Real decret 429/1993, de 26
de març i arxivar les actuacions.

4. Aprovació bases del concurs del cartell de la Festa Major de Sant Quirze del
Vallès 2013
ANTECEDENTS DE FET
Des del Departament de Cultura, conjuntament amb l’àrea d’Alcaldia-Presidència,
s’organitza, com en anys anteriors, un concurs de cartells de Festa Major.
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L’objectiu de l’Ajuntament de Sant Quirze és, mitjançant la convocatòria d’aquest concurs
de cartells, fomentar la participació ciutadana i la creació artística en un esdeveniment
tan destacat com és la Festa Major del municipi. La convocatòria d’un concurs de cartells
promou el foment de la cultura entre els ciutadans i ciutadanes i, a més, pot donar a
conèixer i promoure el nostre municipi entre les diferents persones que hi participin.
Considerant l’informe tècnic de data 10 d’abril de 2013.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar les bases del concurs del cartell de la Festa Major de Sant Quirze del
Vallès 2013 següents:
CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
2013
BASES
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en el procés de preparació de la Festa Major
2013, convoca el concurs de cartells per anunciar-la, d’acord amb les següents bases:
1. L’objecte del concurs és seleccionar el cartell per anunciar la Festa Major de Sant
Quirze del Vallès de l’any 2013.
2. Hi poden participar totes les persones empadronades a Sant Quirze del Vallès a partir
de 16 anys que ho desitgin.
3.Les obres presentades han de ser originals i inèdites. Els dissenys es poden elaborar
en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en color. Els i les
participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de
qualsevol reclamació per autoria o plagi. No s'admetran tintes metal·litzades o
fluorescents, ni relleus i volums enganxats.
4.El cartell ha d’incorporar el logotip de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, la
llegenda “Festa Major de Sant Quirze del Vallès”, 2013 i les dates Del 29 d’agost al 2 de
setembre. En la part inferior del cartell s’ha de preveure una franja de 5 cm per la inserció
dels logotips dels patrocinadors.
5. El format dels cartells serà de 21 cm d'ample x 29,7 cm d'alt. Les propostes s’hauran
de presentar en un suport rígid DIN A4. Si el cartell inclou una imatge fotogràfica, caldrà
adjuntar-ne la diapositiva o un original digital de qualitat. L’autor/a n’haurà de lliurar també
una còpia en suport informàtic i amb la resolució adequada per a la seva impressió.
6.L’autor/a es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que calguin.
7.Les obres han d’anar acompanyades d’un sobre tancat amb un pseudònim, que també
haurà de constar a l’anvers del cartell i a l’interior del sobre juntament amb el nom i
cognoms de l’autor, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic. Els autors/es podran signar
les seves obres una vegada conegut el veredicte del jurat.
8. El jurat estarà presidit per l’alcaldessa de Sant Quirze i la regidora de Cultura i integrat
per membres del Grup de Treball de Festa Major i treballadors/es del Departament de
Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze.
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9.El jurat farà una primera preselecció, tot descartant els treballs que no compleixin
qualsevol punt de les bases. El veredicte del jurat, serà inapel·lable.
El jurat podrà declarar el premi desert si considera que la qualitat artística de les obres
presentades no s’ajusta als paràmetres característics d’un cartell de Festa Major per a
Sant Quirze del Vallès.
10.La persona guanyadora rebrà un import brut de 450 €, d’aquesta quantitat es
practicarà la retenció legalment establerta. El nom del guanyador/a figurarà en el
programa de la Festa Major.
11. L’autor del cartell guanyador cedeix els drets d’explotació en exclusiva sobre la seva
obra en qualsevol forma, suport i mitjà, com a cartell i programa de la Festa Major de
2013.
12. El cartell guanyador i tots els que hagin entrat a concurs, podran ser exposats durant
el dies de Festa Major. Un cop finalitzada l’exposició, els originals s’hauran de retirar del
16 al 20 de setembre de 2013. Si els cartells no són retirats en aquestes dates, es
procedirà a la seva destrucció.
13. El període de presentació de propostes serà del 29 d’abril al 31 de maig de 2013. Els
originals s’hauran de lliurar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça de la Vila, núm. 6), de
dilluns a dijous, de 8:30 del matí a 8 del vespre, divendres de 8:30 a 14:00 hores i el
primer dissabte de mes de 9 a 14h.
14. El jurat es reunirà el dia 3 de juny a les 19:30 hores. El veredicte es donarà a conèixer
al web de l’Ajuntament, www.santquirzevalles.cat.
15.El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.
16. L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa
justificada.
Segon .- Aprovar el document comptable d’autorització de pagament de 450 € que
s’adjunta, corresponent a l’import total dels premis del Concurs de Cartells, i amb càrrec a
la partida pressupostària 1103 4910 2400000 corresponent a l’exercici 2013.
Tercer .- Comunicar la següent resolució al Servei d’Economia i Finances i al
departament de comunicació de l’Ajuntament perquè es realitzin accions de promoció del
Concurs i fomentar la participació ciutadana.
Quart .-

Publicar les presents bases al web municipal de l’Ajuntament.

5. Acceptació de la subvenció referent a la prestació per actuacions d'urgència
social 2012
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ANTECEDENTS DE FET
Atès que el passat mes de juny es va signar el Contracte Programa 2012-2015 on s’hi
detallen els acords i les accions a desenvolupar, acompanyat per les fitxes pròpies
referents a l’any 2012.
Atès que la Fitxa número 1 del contracte programa determina la subvenció per actuacions
d’urgència social pel 2012 destinada a facilitar ajuts econòmics a les persones i/o famílies
que es trobin en una situació de necessitat personal bàsica valorada pels serveis socials
municipals.
Considerant l’informe tècnic del 15 de març de 2013.
FONAMENTS DE DRET
Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials.
Contracte Programa 2012-2015 per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria
de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar la quantitat que li correspon al municipi de Sant Quirze del Vallès de
14.044,92 €.
Segon.- Demanar la incorporació d’ aquesta subvenció a la partida de Pla Inclusió Social,
5300 2310 4800001, que està destinada a subvencionar ajuts per aquest concepte.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

6. Acceptació cessió temporal exposició "Autoestima't" de l'entitat JIS (Joves per
la Igualtat i la Solidaritat)
ANTECEDENTS DE FET
Un dels eixos estratègics de la Unitat de Joventut és la de fomentar hàbits saludables i
prevenir els riscos associats a l’alimentació, l’autopercepció i la pràctica esportiva del
col·lectiu jove i adolescent.
Aquest àmbit d’actuació, el de la Salut, pot fer-se de manera individual com a Servei o bé
fer-ho en treball transversal amb d’altres serveis i treballar-s’hi ja sigui usant i organitzant
activitats com les tardes joves, a través del punt d’informació juvenil, amb la posada en
marxa de campanyes dins el mateix Servei de Joventut, ... això quant a formats de fer
arribar la informació i orientació o, en el cas de les ubicacions de les propostes,
descentralitzant-lo en altres equipaments municipals on es trobin els col·lectius als quals
van adreçades aquestes iniciatives.
L’entitat JIS ens ofereix la possibilitat de cedir-nos temporalment i de manera gratuïta
l’exposició “Autoestima’t”, proposta en aquest format específic per a emmarcar-la dins la
campanya “Estic boníssim@ tal com sóc”.
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Aquesta entitat està reconeguda en l’àmbit de la sensibilització, conscienciació o
aprofundiment en el camp de molts àmbits vinculats al foment d’hàbits saludables i
prevenció de riscos associats a la salut (sexualitat i afectivitats, consum de substàncies,
alimentació...).
Aquesta exposició estaria ubicada al centre d’educació secundària del municipi, l’Institut
Sant Quirze, degut a què allà hi ha una concentració molt important del col·lectiu o públic
diana al qual ens volem adreçar: joves i adolescents. La campanya tindrà lloc del 19 al 29
de maig de 2013.
Serà també en aquest institut on tindran lloc altres propostes emmarcades dins la
campanya “Estic boníssim@ tal com sóc”.
Aquesta exposició tracta el tema des d’una visió positiva donant un gran pes als factors
de protecció com per exemple afavorir l'acceptació del propi cos; potenciar l'autoestima,
promoure el coneixement de les capacitats i limitacions personals, potenciar l'esperit crític
davant dels estereotips culturals i de bellesa que proposa el món de la publicitat i de la
moda, donar pautes adequades per aconseguir un comportament alimentari saludable,
etc.
La idea és apropar la informació als i les joves per tal d’informar, formar assessorar i
orientar-los sobre aquest tema, instaurar hàbits saludables, així com prevenir l’aparició
dels trastorns del comportament alimentari a través dels plafons llegint-los insitu.
Considerant l’informe tècnic de 12 d’abril de 2013.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’acceptació de la cessió temporal a l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès de l’exposició “Autoestima’t” per part de JIS (Joves per la Igualtat i Solidaritat) per
a poder disposar de la mateixa del 19 al 29 de maig de 2013 a l’INS local emmarcada
dins la campanya de foment d’hàbits saludables vinculats a l’alimentació “Estic
boníssim@ tal com sóc”
Segon.- Facultar la regidora delegada de Joventut per a la signatura de la present
acceptació de la cessió
Tercer.- Notificar el present acord a JIS (Joves per la Igualtat i Solidaritat)

7. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i l'associació Dones per Sant Quirze
ANTECEDENTS DE FET
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1. Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, té com a un dels objectius principals
el desenvolupament d’actuacions per la promoció d’activitats dirigides al foment de la
Igualtat.
2. Atès que l’associació Dones per Sant Quirze és una entitat sense ànim de lucre que en
virtut dels que es disposa en els seus estatuts té com a objectiu impulsar i promocionar la
igualtat de drets i oportunitats des del punt de vista de gènere dins del nostre municipi
amb una llarga trajectòria i arrelament ciutadà.
3. Atès que aquesta entitat ve col·laborant des dels últims anys en l’organització i
desenvolupament d’activitats de foment de la Igualtat, essent satisfactòria l’experiència
per a les dues parts.
4. Vist l’informe emès per la tècnica d’Igualtat, de data 11 d’abril de 2013.
FONAMENTS DE DRET
-

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.
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
Ordenança Fiscal núm. 4.10. Taxa per la utilització de serveis, instal•lacions i
materials culturals municipals.
Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
i l’associació Dones per Sant Quirze, per a la seva aprovació, d’acord a la següent
redacció:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE
DEL VALLÈS I L’ASSOCIACIÓ DONES PER SANT QUIRZE
Sant Quirze del Vallès, abril de 2013
REUNITS
D’una part, la Sra. Silvia Peralta Valdivia, amb DNI 3845214-S, regidora delegada de la
Unitat d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, de conformitat amb el cartipàs
vigent, facultada expressament per aquest acte per Decret d’alcaldia núm.2013000722
De l’altra, la Sra. dades protegides, amb DNI dades protegides, en qualitat de presidenta
delegada de l’ASSOCIACIÓ DONES PER SANT QUIRZE, amb CIF G-65203523, entitat
inscrita al Registre Municipal d’entitats amb el núm. 0547E RAE i amb domicili social
a carrer dades protegides núm. dades protegides de Sant Quirze del Vallès,
actuant en nom i representació d’aquesta.
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Assistits per la secretària de l’Ajuntament Sra. Helena Muñoz Amorós, que dóna fe de
l’acte.

ANTECEDENTS
I. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, té com a un dels objectius principals el
desenvolupament d’actuacions per la promoció d’activitats dirigides al foment de la
Igualtat. L’associació Dones per Sant Quirze és una entitat sense ànim de lucre que en
virtut dels que es disposa en els seus estatuts té com a objectiu impulsar i promocionar la
igualtat de drets i oportunitats des del punt de vista de gènere dins del nostre municipi
amb una llarga trajectòria i arrelament ciutadà.
II. Aquesta entitat ve col·laborant des dels últims anys en l’organització i
desenvolupament d’activitats de foment de la Igualtat, essent satisfactòria l’experiència
per a les dues parts, motiu pel qual es pretén aprofundir en aquesta col·laboració amb la
signatura del present conveni.
III. La Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 23 d’abril de 2013 va acordar
l’aprovació d’aquest Conveni
Per tot això, ambdues parts es reconeixen capacitat i competència per l’atorgament
d’aquest i firma d’aquest conveni administratiu, el qual s’ajustarà a les clàusules que a
continuació es
CONVENEN
Primera. Objecte i finalitats.
És objecte del present conveni establir els termes de la col·laboració entre ambdues parts
per contribuir a millorar la promoció de l’activitat destinada al impuls i foment de la igualtat
de drets i oportunitats des del punt de vista de gènere a Sant Quirze del Vallès.
Segona. Autorització d’us i compromís de manteniment de les instal·lacions.
1. En virtut del present conveni s’autoritza a l’entitat Dones per Sant Quirze perquè ocupi i
faci ús de la sala polivalent i la sala del centre de documentació del Centre Municipal
d’Informació i Recursos per a Dones, per les activitats anualment programades i que per
aquest 2013 s’adjunten com a Annex I.
La naturalesa jurídica d’aquesta autorització, d’acord amb el que determina el Reglament
de béns dels ens locals, és de llicència d’ocupació temporal, consistent en l’ús privatiu de
les esmentades instal·lacions durant els dies i horaris acordats.
2. Respecte d’aquesta autorització per a l’ús de les instal·lacions, l’entitat Dones per Sant
Quirze es compromet a col·laborar en les tasques de gestió i manteniment en les
condicions que es contenen a les clàusules següents.
Tercera. Obligacions de l’entitat.
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L’entitat Dones per Sant Quirze assumeix les següents obligacions:
Destinar les instal·lacions i dependències a les activitats establertes en la clàusula
segona, sense que es puguin realitzar actes de cessió, disposició o comercials i lucratius
de les instal·lacions. Es faculta al responsable de l’entitat a disposar i utilitzar un joc de
claus del Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones per poder accedir-hi en
els dies i horaris autoritzats; també se’ls hi habilitarà un codi d’alarma que tindrà caràcter
personal e intransferible.
Correspondrà a l’entitat Dones per Sant Quirze les tasques de col·laboració següents:
1. Assumir el control i responsabilitat durant el temps d’utilització de les
instal·lacions:
a) Durant el temps d’ocupació és responsabilitat de l’entitat vetllar per al
compliment de la Normativa vigent, per tant cal comptar en tot moment
amb la presència d’un responsable.
b) Deixar el material en el lloc d’emmagatzematge una vegada finalitzada
l’activitat.
c) Comunicar a la Regidoria d’igualtat qualsevol anomalia que es detecti
abans o que es produeixi durant la utilització de l’espai.
d) No menjar, ni entrar begudes refrescants ensucrades o envasos de vidre
dintre del equipament sense prèvia autorització de la Regidoria d’Igualtat.
e) La no utilització o utilització esporàdica d’un espai, pot comportar la pèrdua
d’aquest espai, previ avís.
f) Tots els espais no utilitzats estaran a disposició de la Regidoria d’Igualtat.
2. La Regidoria d’Igualtat podrà disposar de qualsevol espai avisant amb
l’antelació de 10 dies.
3. No realitzar obres, instal·lació o reforma de cap mena sense consulta a la
Regidoria d’Igualtat.
4. Vetllar per la vigilància i seguretat dels usuaris i participants que accedeixin a
les instal·lacions.
5. Les sales cedides en virtut del present conveni tenen un aforament màxim
permès. Els organitzadors, clarament identificats, es responsabilitzaran en el
desenvolupament de les activitats del control de l’aforament que en cap cas
podrà ser superat.
6. En tant que l’activitat es desenvoluparà en un edifici de titularitat municipal,
l’ajuntament lliura una còpia del Pla d’emergències municipal de l’equipament
a Dones per Sant Quirze –adjunt com a annex II –. En tot moment s’hauran de
mantenir les condicions de seguretat; en cas d’incident s’haurà de comunicar
immediatament al 112 i a la policia municipal (93 721 68 68) complint amb el
pla d’emergències de l’equipament. En cas de produir-se una emergència en
l’àmbit de protecció civil, les tasques d’evacuació i d’emergència han de ser
assumides pel titular de l’activitat.
Els organitzadors responsables es faran càrrec de les mesures de seguretat,
control d’accés i pla d’emergències segons normativa aplicable i per tant
assumida com a responsabilitat per part de l’entitat. Dones per Sant Quirze
serà la responsable directe de l’activitat per la qual cosa es compromet a
assumir qualsevol incidència, queixa i reclamació deguda al no compliment de
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la normativa vigent que Dones per Sant Quirze ha de conèixer per
desenvolupar l’activitat.
7. Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi totes les
persones que participin en el desenvolupament de les activitats organitzades
per Dones per Sant Quirze al Centre de Recursos per a Dones.
8. Assumir les despeses extraordinàries que es derivin dels desperfectes que
s’originin amb motiu del mal ús o d’actes de vandalisme ocasional.
9. Complir les indicacions i criteris que, sobre les obligacions descrites i d’altres
que es fixin, en cada cas, des dels serveis municipals d’igualtat.
10. Presentar al inici de temporada (durant el mes de gener) una memòria
detallada amb el programa de les activitats que es preveu realitzar, i tenir cura
de la seva organització durant la vigència del conveni. Aquesta memòria haurà
de tenir el següent contingut mínim:
a) Programa de les activitats previstes, on hi consti la seva relació, definició,
calendari i programació. Contemplar dies, horaris i sales sol·licitades per
cada activitat.
b) Relació de responsables del desenvolupament de les diferents activitats.
Per causes motivades, amb una antelació mínima de 10 dies naturals,
ambdues parts poden proposar canvis en les dates de la programació i/o en
l’assignació d’espais.
11. En el supòsit en que pel desenvolupament de les activitats l’entitat hagi de
contractar serveis o a professionals, aquesta es farà càrrec de la contractació.
Al respecte, l’entitat observarà i acomplirà amb les obligacions que la
normativa aplicable en matèria fiscal, administrativa, laboral i social exigeix per
les esmentades contractacions, eximint a l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès de cap obligació i responsabilitat al respecte.
12. L’entitat Dones per Sant Quirze es compromet a fer constar, en lloc preferent,
en tots aquells documents, publicitat i activitats de divulgació la llegenda “AMB
EL SUPORT DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS”,
juntament amb l’escut de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, de manera
clara i àmplia.
Quarta. Drets i obligacions de l’Ajuntament.
L’Ajuntament ostenta els següents drets i obligacions:
13. Supervisar l’ús de les instal·lacions i garantir la seva utilització, la neteja de
l’equipament sense perjudici de l’obligació de l’entitat Dones per Sant Quirze
de mantenir endreçat l’espai amb posterioritat a la seva utilització.
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14. Fer el seguiment de la utilització de l’equipament.
15. Ostentar la facultat d’interpretació de les clàusules del conveni, així com la de
dictar les instruccions i ordres de desenvolupament que es derivin.
16. Fer-se càrrec de les despeses de conducció de l’equipament, consums i
subministres propis del funcionament d’aquest, les reparacions ordinàries i
extraordinàries així com les substitucions d’instal·lacions o material
d’equipaments.
Cinquena. Vigència i extinció.
1. Aquest conveni tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2013, essent prorrogable per
acord d’ambdues parts i exprés de la Junta de Govern, per períodes d’un any fins un
màxim de tres. Aquest acord s’haurà d’adoptar amb un mes d’antelació al venciment de la
vigència. Igualment, serà d’aplicació aquest termini pel cas de denúncia expressa del
conveni.
2. Aquest conveni es resoldrà per alguna de les causes següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Compliment del termini establert.
Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
Denúncia expressa de qualsevol de les parts.
Incompliment d’algun dels termes o condicions essencials del conveni.
Les generals establertes per la legislació vigent.

Sisena. Relació de Documentació a aportar per l’Entitat.
Abans de quinze dies hàbils a comptar des de la firma del present conveni així com
abans d’iniciar l’activitat al Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones, haurà
de lliurar a la Regidoria d’Igualtat assegurança de responsabilitat civil, d’acord a la
clàusula tercera, setè punt. En anys successius, la vigència de l’assegurança s’haurà
d’acreditar en el moment del lliurament de la memòria esmentada a la clàusula tercera,
apartat 10.

Setena. Règim jurídic i jurisdicció.
En tot allò no previst al present conveni serà d’aplicació la legislació administrativa de
caràcter general i específica. En cas de conflicte i litigi serà competent la jurisdicció del
contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat al lloc i data
indicats a l’encapçalament.

Per l’Ajuntament,

Per Dones per Sant Quirze

La Regidora d’Igualtat

La Presidenta delegada,

14/31

Idades protegides

Sílvia Peralta Valdivia

Davant meu,

La Secretària

ANNEX I. ACTIVITATS PROGRAMADES PEL 2013
ACTIVITAT

DIES

HORARIS

ESPAIS

TALLER
MANUALITATS

Tots els dimecres de l’any
(excepte vacances del 22
de juliol fins el 17 de
setembre)

Matins de 10 a 11.30
h

Sala
centre
documentació

TALLER REIKI

Tots els primers dimarts de
mes excepte agost

Tarda de 19 a 20 h

Sala Polivalent

TALLER SALSA

Els primers divendres de
mes fins juny i a partir de
setembre el primer i el
tercer divendres de mes

Tarda de 19 a 20 h

Sala Polivalent

GRUP
PROJECTE
DONA UN PAS MÉS
(grup de suport a dones
maltractades)

Reunions
periòdiques
primers dissabtes de mes

De 10 a 12 h

Sala
centre
documentació
i
sala polivalent

CURS REIKI

Dos grups: 1er grup
dissabte 20 i diumenge 21
abril

El primer dia de 9 a
13 h i de 16 a 20 h i el
segon dia de 9 a 13 h

Sala polivalent

Matins de 10 a 12 h

Sala centre de
documentació

(primer nivell)

2on grup dissabte 18 i
diumenge 19 maig
JOCS DE MEMÒRIA

Tots els dijous de l’any
(excepte vacances del 22
de juliol fins el 17 de
setembre)
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REUNIONS
COORDINACIÓ

Els primers dijous de mes
excepte juliol, agost i
setembre

De 18 a 20 h

Sala
centre
documentació

“
Segon.- Comunicar el present acord a l’associació de Dones per Sant Quirze.

8. Denegació de la llicència d'obra major. Exp. Núm. OMA2013/005 per al canvi
d'ús de local a habitatge
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 14 de març de 2013, el senyor dades protegides, ha sol·licitat a l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística (N.RGE.:2013003362), pel canvi d’ús de
local a habitatge, emplaçat al carrer dades protegides, núm. dades protegides, d’aquest
municipi.
2. En data 27 de març de 2013, l’arquitecte municipal informa contràriament a la
concessió de la llicència, ja que ni el projecte ni la documentació presentats no
s’ajusten a la normativa urbanística de la zona:
D’acord amb l’article 155 de les Normes urbanístiques del PGO el nombre màxim
d’habitatges admès a la zona 1a, pe a les parcel·les que tinguin la condició
d’indivisibles, serà de dos. Per tant, no és admissible el canvi d’ús del garatge existent
per a nou habitatge.
3. Considerant l’informe de la Lletrada de l’Àrea de Desenvolupament urbà i Sostenibilitat
de data 8 d’abril de 2013.
FONAMENTS DE DRET
-

Article 155 de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana de
Sant Quirze, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en
data 22 de març de 2000.

-

Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Denegar la sol·licitud de llicència urbanística de canvi d’ús de garatge
a habitatge emplaçat al carrer dades protegides, núm. dades protegides, d’aquest
municipi.
Segon .- Advertir l’execució de les obres sense llicència urbanística constitueix una
infracció urbanística prevista a l’article 215 del Text Refós d’urbanisme, aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Tercer .-

Notificar el present acord a l’interessat.
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9. Exp. 28/12. Llicència municipal ambiental per instal·lació d'estació de base de
telefonia mòbil, situada en una parcel·la on s'emplaça la central de telefònica
del municipi, al c/. Montseny, 6
ANTECEDENTS DE FET
En data 8 de maig de 2012, la societat TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU,
representada per dades protegides, (NRGE:2012006284) sol·licita llicència municipal
ambiental per instal·lació d’una antena de telefonia mòbil, ubicada en una parcel·la on
s’emplaça la central de telefònica del municipi, al c/. Montseny, 6.
L’enginyer municipal ha emès informe en data 9 d’agost de 2012, del qual es desprèn que
es tracta d’una activitat de servei tècnic per instal·lació d’una antena de telefonia mòbil,
situada en una parcel·la on s’emplaça la central de telefònica del municipi, situada al c/.
Montseny, 6, correspon a una llicència municipal d’activitat, segons la LPCA 20/2009 és
un annex II, codi 12.44a, amb les mesures correctores que s’indiquen a l’informe tècnic:
“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.
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.
Al sol·licitar la visita de comprovació, hom haurà d’aportar fotocòpia de la següent
informació:
-

Contracte de manteniment dels elements d’extinció d’incendis o factura de l’última
revisió.
Acta de posta en marxa o butlletí de la instal·lació elèctrica.
Certificat final d’instal·lació, emes pel tècnic director.
Mesura del camp electromagnètic des de l’habitatge més proper i desfavorable.

-

Mesura del soroll provocat per l’equipament als habitatges més propers.”

Vist l’informe urbanístic favorable, de data 10 de setembre de 2012, del qual es desprèn
que la qualificació urbanística de l’activitat consta en els usos previstos per la normativa
urbanística d’aplicació a la zona on està emplaçada l’activitat, segons art. 161.2 g del
vigent pla general d’ordenació.
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El tècnic de Medi Ambient ha emès informe tècnic favorable en data 30 d’octubre de 2012,
del qual es desprèn que no hi ha inconvenients des del punt de vista ambiental per a
l’atorgament de la llicència municipal.
Durant el tràmit preceptiu d’informació veïnal, mitjançant l’exposició pública, no s’ha
presentat cap reclamació i/o al·legació, segons certifica la secretària municipal, en data 14
de febrer de 2013.
En data 19 de març de 2013, s’ha celebrat la Ponència Tècnica Municipal d’Avaluació
Ambiental favorable a la concessió de la llicència.
Considerant l’informe jurídic favorable de la TAG jurídica, de data 21 de març de 2013.
FONAMENTS DE DRET
-

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

-

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.

-

El Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-

El Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

-

El Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.

-

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.
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-

Ordenança Municipal reguladora de l’obertura d’establiments i control d’activitats,
serveis i instal·lacions al municipi de Sant Quirze del Vallès, publicada al BOPB de
data 16/04/2012.

La competència per proposar a la Junta de Govern Local l’atorgament de les llicències
municipals ambientals correspon al regidor delegat de la regidoria de Medi Ambient i
Activitats, 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 municipal ambiental a la societat TELEFÓNICA MÓVILES
ESPAÑA, SAU , per la instal·lació d’una activitat d’antena de telefonia mòbil, ubicada al
carrer Montseny, 6, on s’emplaça la central de telefònica del 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

10. Exp. 03/12 . Llicència municipal ambiental per la instal·lació d'una activitat
industrial de foneria d'alumini al c/. dades protegides
ANTECEDENTS DE FET

En data 17 de gener de 2012, la societat FUNDTEC, SCP, representada per dades
protegides, (NRGE:2012000614) sol·licita llicència municipal ambiental per instal·lar una
activitat industrial de foneria d’alumini situada al carrer dades protegides, del Polígon
dades protegides, d’aquest municipi.
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En data 19 de gener de 2012 amb núm de registre d’entrada 2012000696, la societat
FUNDTEC, SCP, comunica a l’Ajuntament que ha passat a ser una societat limitada,
FUNDTEC, SL. El canvi en la sol·licitud de la llicència es va informar favorablement en
data 14 de febrer per la TAG de l’Àrea de Territori i es va aprovar la resolució en data 20
de febrer de 2012 i, notificada en data 22 de febrer de 2012 a favor de la societat
FONERIA ALUMINI FUNDTEC, SL.
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal de data 27 de febrer de 2012, del
qual es desprèn que es tracta d’una activitat industrial de foneria d’alumini, situada al
carrer dades protegides, en una nau industrial, amb les mesures correctores que
s’indiquen a l’informe tècnic:
“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.
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’activitat ha d’estar donada d’alta al REIC i com a productora de residus.
Al sol·licitar la visita de comprovació, hom haurà d’aportar fotocòpia de la següent
informació:
-

Contracte de manteniment dels elements d’extinció d’incendis o factura de l’última
revisió.
Acta de posta en marxa o butlletí de la instal·lació elèctrica.
Acta de comprovació o butlletí de la instal·lació de gas.
Acta de posta en marxa o butlletí d’instal·lació d’aparells de pressió.
Certificat final d’instal·lació, emes pel tècnic director.”

El tècnic de Medi Ambient ha emès informe tècnic favorable en data 2 de març de 2012,
del qual es desprèn que no hi ha inconvenients des del punt de vista ambiental per a
l’atorgament de la llicència municipal, encara que proposa que la empresa interessada
presenti el permís d’abocament del Consorci per a la Defensa de la conca del riu Besòs, al
sol·licitar la visita de comprovació.
La cap local de Sanitat, ha emès informe favorable en data 22 d’abril de 2012, encara que
quant a les emissions de pols no és suficient la informació que es descriu a l’informe.
Deuen estar previstes les captacions i el control que se estableixen, per a que l’activitat
projectada no tingui repercussió sobre la sanitat ambiental.
Vist l’informe urbanístic favorable, de data 10 de setembre de 2012, es desprèn que la
qualificació urbanística correspon a la zona 5a Nau Aïllades, i la superfície és major de 500
m2 de nau compartida com específica l’article 185.3.a) del Polígon dades protegides de
dades protegides de Sant Quirze del Vallès i que en data 26 d’abril de 2012, dona resposta
correcta al requeriment de data 2 de març de 2012, per tant consta en els usos previstos
per la normativa urbanística d’aplicació a la zona on està emplaçat el local, zona 5a,
segons art. 187.1 del vigent pla general d’ordenació.
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Durant el tràmit preceptiu d’informació veïnal, mitjançant l’exposició pública, no s’ha
presentat cap reclamació i/o al·legació, segons certifica la secretària municipal, en data 17
de desembre de 2012.
En data 19 de març de 2013, s’ha celebrat la Ponència Tècnica Municipal d’Avaluació
Ambiental favorable a la concessió de la llicència.
Considerant l’informe jurídic favorable de la TAG jurídica, de data 21 de març de 2013.
FONAMENTS DE DRET
-

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

-

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.

-

El Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-

El Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

-

El Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.

-

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.
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-

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.

-

Ordenança Municipal reguladora de l’obertura d’establiments i control d’activitats,
serveis i instal·lacions al municipi de Sant Quirze del Vallès, publicada al BOPB de
data 16/04/2012.

La competència per proposar a la Junta de Govern Local l’atorgament de les llicències
municipals ambientals correspon al regidor delegat de la regidoria de Medi Ambient i
Activitats, 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 municipal ambiental a la societat FONERIA ALUMINI
FUNDTEC, SL per la instal·lació d’una activitat industrial de FONERIA D’ALUMINI,
situada al c/. dades protegides, 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

11. Exp. 38/12. Modificació llicència municipal ambiental per activitat per
emmagatzematge i transferència de residus al c/. dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 6 de juliol de 2012, la societat CONSENUR, SA, representada per dades
protegides, (NRGE:2012009086) sol·licita modificació de llicència municipal ambiental
d’activitat, per instal·lar una activitat de magatzem i transferència de residus, emplaçada
al carrerdades protegides, d’aquest municipi.
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L’enginyer municipal ha emès informe favorable en data 10 d’agost de 2012, del qual es
desprèn que es tracta d’una activitat d’emmagatzematge i transferència de residus, ja
instal·lada i amb llicència segons expedient 44/06 i 36/94.
Amb el present expedient es pretén donar cabuda a un residu específic que requereix un
determinat mitjà d’emmagatzematge, modificant NO substancialment la llicència, aquesta
empresa ha de seguir amb les condicions de la llicència inicial, ja que es tracta d’un
magatzem de pas dels residus per portar-los a un altre lloc i que en cap cas els residus
es quedaran més de 24 h. al municipi de Sant Quirze del Vallès, amb les mesures
correctores que s’indiquen a l’informe tècnic:
“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.
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’activitat ha de disposar de les autoritzacions necessària de la Junta de Residus, així
com els codis pertinents.
S’han de complir les mateixes condicions de la llicència inicial.
Les mesures correctores que estan descrites en el projecte presentat, més totes aquelles
que es puguin generar a la visita de control inicial.
Al sol·licitar la visita de comprovació, hom haurà d’aportar fotocòpia de la següent
informació:
-

Contracte de manteniment dels elements d’extinció d’incendis o factura de l’última
revisió.
Acta de posta en marxa o butlletí de la instal·lació elèctrica.
Certificat final d’instal·lació, emes pel tècnic director.”

La Tècnica de Salut, informa en data 27 d’agost de 2012, que en cas que hi hagi gestió
de residus sanitaris, cal que el sol·licitant disposi de la inscripció en el Registre General
de Gestors de Residus de Catalunya , així com l’autorització de l’Administració ambiental
competent previ informe del Departament de Sanitat i Seguretat Social.
Vist l’informe urbanístic favorable, de data 10 de setembre de 2012, del qual es desprèn
que la qualificació urbanística correspon a la zona 5a Naus Aïllades, al Polígon Industrial
Can Casablancas consta en els usos previstos per la normativa urbanística d’aplicació a la
zona on està emplaçat el local, segons art. 187.2 del vigent pla general d’ordenació.
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El tècnic de Medi Ambient ha emès informe tècnic favorable en data 30 d’octubre de 2012,
del qual es desprèn que no hi ha inconvenients des del punt de vista ambiental per a
l’atorgament de la llicència municipal.
Durant el tràmit preceptiu d’informació veïnal, mitjançant l’exposició pública, no s’ha
presentat cap reclamació i/o al·legació, segons certifica la secretària municipal, en data 14
de febrer de 2013.
En data 19 de març de 2013, s’ha celebrat la Ponència Tècnica Municipal d’Avaluació
Ambiental favorable a la concessió de la llicència.
Considerant l’informe jurídic favorable de la TAG jurídica, de data 21 de març de 2013.
FONAMENTS DE DRET
-

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

-

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.

-

El Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-

El Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

-

El Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.

-

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.
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-

Ordenança Municipal reguladora de l’obertura d’establiments i control d’activitats,
serveis i instal·lacions al municipi de Sant Quirze del Vallès, publicada al BOPB de
data 16/04/2012.

La competència per proposar a la Junta de Govern Local l’atorgament de les llicències
municipals ambientals correspon al regidor delegat de la regidoria de Medi Ambient i
Activitats, 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 modificació de la llicència municipal ambiental a la societat
CONSENUR, SA per la instal·lació d’una activitat de magatzem i centre de transferència
de residus, ja instal·lada i amb llicència segons expedient 44/06 i 36/94, situada al c/.
Empordà, 3, 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

12. Memòria tècnica valorada i Estudi bàsic de seguretat i salut de les obres de
reparació de la mansarda de la planta 2a de l'edifici municipal del C. Nou, 10 aprovació
ANTECEDENTS DE FET
1.- Vista la memòria tècnica valorada elaborada per l’aparellador municipal en data 3
d’abril de 2013, de les obres de reparació de la mansarda de la planta 2a de l'edifici
municipal del C. Nou, 10.

25/31

2.- Vist l’Estudi bàsic de seguretat i salut de les obres de reparació abans esmentades.
3.- Vist el Pla de Seguretat i Salut, presentat per Porras Tabiques Pluviales, SL.
4.- Vist l’informe presentat per l’aparellador municipal de data 16 d’abril de 2013.
5.- Vist el document comptable d’autorització i disposició de la despesa a nom de Porras
Tabiques Pluviales, SL, a càrrec de la partida pressupuestària núm. 3015.9204.2120000,
per import de 2.088,40 € (IVA inclòs) i concepte “Contractació de les obres de reparació
de la mansarda de la planta 2a de l'edifici municipal del C. Nou, 10”.
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 la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector
públic, modificada per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible.
D’acord amb el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei
de contractes del sector públic.
D’acord amb 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; RD 2568/1986, de 26 de
novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals; 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.
De conformitat amb la Resolució d'Alcaldia número 2013000722, de 21 de març.
Vistos els preceptes legals citats i altres de pertinents aplicació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar la memòria tècnica valorada de les obres de reparació de la mansarda
de la planta 2a de l'edifici municipal del C. Nou, 10, per un import de 2.088,40 (IVA
inclòs).
Segon.- Aprovar l’Estudi bàsic de seguretat i salut de les obres abans esmentades, que
acompanya la memòria tècnica valorada esmentada anteriorment.
Tercer.- Nomenar per a la direcció facultativa de les obres de reparació de mansarda de
la planta 2a de l'edifici municipal del C. Nou, 10, al Sr. dades protegides, aparellador
municipal.
Quart.- Nomenar com a coordinador de seguretat i salut de les obres de reparació de
les obres esmentades, al Sr. dades protegides, aparellador municipal.
Cinquè.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de reparació de la mansarda de
la planta 2a de l'edifici municipal del C. Nou, 10.
Sisè.- Adjudicar, mitjançant contracte menor, les obres de reparació de la mansarda de la
planta 2a de l'edifici municipal del C. Nou, 10, a la raó social Porras Tabiques Pluviales,
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SL, per un pressupost d’adjudicació de 2.088,40 € (IVA inclòs), en els termes de la oferta
amb la que ha concorregut a la licitació.
Setè.- Aprovar el document comptable AD annex, corresponent al preu d’adjudicació i per
import de 2.088,40 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida pressupuestària núm.
3015.9204.2120000 – “Conservació i manteniment edificis, les seves instal·lacions”, a la
raó social Porras Tabiques Pluviales, SL.
Vuitè.- Notificar els presents acords al coordinador de Seguretat i Salut de les obres
esmentades, Sr. dades protegides i a Porras Tabiques Pluviales, SL i als interessats.

13. Aprovació expedient de contractació i inici licitació per a l'adjudicació del
contracte del servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis
municipals
ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient per a l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de
manteniment dels ascensors i altres elements elevadors dels edificis i instal·lacions de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els informes preceptius d’Intervenció i Secretaria, amb el que es disposa al
plec de condicions tècniques, al de clàusules administratives particular i al de generals
aplicables als contractes d’obres i a altres contractes administratius i als privats de la
Corporació, publicats al BOP núm. 172 de data 19 de juliol de 2002, en tot allò que no
contradiguin l’actual legislació en matèria de contractes, amb el Reial Decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la LCSP, el
Reglament general de la LCAP, en tot allò que aquestes normes reglamentàries no
contravinguin les previsions de rang legal vigents, amb la Llei reguladora de les bases de
règim local i, en desenvolupament d’aquesta i amb la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i procediment obert
per a l’adjudicació del contracte administratiu per a la prestació del servei de manteniment
dels ascensors i altres elements elevadors dels edificis i instal·lacions 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 i que tindrà una
durada de dos anys, amb possibilitat de dues pròrrogues, cadascuna de les quals es
correspondrà amb una anualitat.
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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.
Els licitadors disposaran d’un termini de 15 dies naturals, per a la presentació de les
seves ofertes, comptadors a partir de l’endemà de la data de la publicació al diari oficial.
La proposta es lliurarà d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives que
regeix aquesta contractació i que s’aprova en aquest acte.
Tercer. Aprovar els documents comptables d’autorització i d’autorització futura de la
despesa, inherents a aquesta contractació, amb càrrec a la partida consignada amb
aquesta destinació al pressupost vigent i al compromís de consignació i dotació de crèdit
necessaris, en exercicis futurs, per fer front a la despesa generada per aquesta
contractació.

14. Assumptes sobrevinguts
14.1.

Aprovació Conveni Universitat - Empresa 2013

ANTECEDENTS DE FET
Atesa la proposta de cooperació educativa per a la realització de pràctiques formatives
del funcionament de les Administracions Municipals, dins del Conveni marc subscrit entre
la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Vist l’informe de la Intervenció municipal.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb allò establert als articles 303 i següents del Decret 179//1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals.
Vist que la dotació de la partida 2000 9310 4800000 “Conveni U.A.B. Universitat Empresa” del Pressupost de 2013 és de 8.388,00 €.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar i subscriure el conveni de cooperació educativa amb la Fundació
Empresa i Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona, per a la realització de les
pràctiques formatives per part d’alumnes del segon cicle de les Llicenciatures en
Administració i Direcció d’Empreses i Economia de l’esmentada Universitat al
Departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en els
períodes que van del 2 de gener al 30 d’abril i del 3 de setembre al 31 de desembre de
2013.
Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització i disposició de la despesa, de
8.388,00 euros, amb càrrec a la partida 4100 9310 4800000 “Conveni U.A.B. Universitat Empresa” del Pressupost de 2013.
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14.2.

Acceptació modificació preu públic hores SAD social del CCVOC

ANTECEDENTS DE FET
Atès que el Servei d’Ajuda a Domicili és una competència dels serveis socials bàsics de
l’administració local, la qual és obligatòria per a municipis de més de 20.000 habitants i
per els consells comarcals que han de donar servei als municipis de menys de 20.000
habitants.
Atès que aquest ajuntament va acordar l’adhesió al Reglament regulador del servei
d’atenció domiciliària comarcal en Junta de Govern Local del 27 de desembre de 2005.
Atès que el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha aprovat la modificació del preu
públic que regirà el Servei d’ajut a domicili en data 7 de març de 2013.
Atès que això comporta canvis en les aportacions financeres, on el preu del servei per
als municipis adherits al Reglament regulador del servei d’atenció domiciliària comarcal
es veu incrementat per 0,13 euros/hora IVA exclòs.
Considerant l’informe tècnic del 18 d’abril de 2013.
FONAMENTS DE DRET
Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis socials.
Reglament Regulador del Servei d’Atenció Domiciliària Comarcal, de 27 de desembre de
2005.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar les modificacions que s’han produït en el preu públic que regirà el
Servei d’ajut a domicili, la qual cosa estableix un increment de 0,13 € per hora IVA exclòs.
Segon.- Aprovar la retenció de crèdit per un import de 50.962,55€ amb càrrec a la partida
“Programa d’atenció a la Dependència” 5300/2330/2279901, en concepte de reserva del
programa del Servei d’Ajuda a Domicili 2013.
Tercer.- Notificar l’acord d’acceptació al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

14.3.

Aprovació dels procediments validats per la Comissió de Gestió
Informativa i Tràmits

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Aprovar el procediment municipal, junt amb la seva documentació degudament
complementada i validada pels membres de la Comissió de Gestió Informativa i
Tramitació Municipal (CGITM), que es detalla a continuació:
Alcaldia Presidència
C3X037 Presentació de la candidatura al Premi Mussol.
Seguretat Ciutadana
C3X041 Reserva d’estacionament per a persona amb mobilitat reduïda.
Segon.- Aprovar la informació vinculada dels tràmits dins del Manual de Procediments,
de la Carpeta Ciutadana i en l’apartat corresponent de la pàgina electrònica corporativa
(www.santquirzevalles.cat).
Tercer.- Notificar el present acord als membres de la Comissió.

14.4.

Aprovació expedient i inici de la licitació per a l'adjudicació del servei de
manteniment, conservació i reparació de la vialitat pública dels polígons
industrials de Sant Quirze del Vallès

ANTECEDENTS DE FET.
Instruït l’expedient per a l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment,
conservació i reparació de la vialitat pública als polígons industrials de Sant Quirze del
Vallès.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els informes preceptius d’Intervenció i Secretaria, amb el que es disposa al
plec de condicions tècniques, al de clàusules administratives particular i al de generals
aplicables als contractes d’obres i a altres contractes administratius i als privats de la
Corporació, publicats al BOP núm. 172 de data 19 de juliol de 2002, en tot allò que no
contradiguin l’actual legislació en matèria de contractes, amb el Reial Decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la LCSP, el
Reglament general de la LCAP, en tot allò que aquestes normes reglamentàries no
contravinguin les previsions de rang legal vigents, amb la Llei reguladora de les bases de
règim local i, en desenvolupament d’aquesta i amb la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació urgent i procediment obert per a
l’adjudicació del contracte administratiu per a la prestació del servei de manteniment,
conservació i reparació de la vialitat pública als polígons industrials 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 i que tindrà una durada
d’un exercici (2013) amb possibilitat d’una pròrroga durant el proper exercici 2014.
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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.
Els licitadors disposaran d’un termini de 8 dies naturals, per a la presentació de les seves
ofertes, comptadors a partir de l’endemà de la data de la publicació al diari oficial.
La proposta es lliurarà d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives que
regeix aquesta contractació i que s’aprova en aquest acte.
Tercer. El finançament d’aquests treballs s’ha afectat a la subvenció sol·licitada a la
Generalitat de Catalunya, dins del Pla única d’obres i serveis de Catalunya, per al període
2013-2016, i resta condicionat a la dotació del seu import en els pressupostos municipals.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amorós, 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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