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

1. Aprovació actes
S’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió ordinària de 7 de maig
de 2013 i sessió ordinària de 21 de maig de 2013.
2. Aprovació Protocol d'utilització de desfibril·lador extern automàtic i Protocol
d'actuació en cas d'aturada cardiorespiratòria.
ANTECEDENTS DE FET
1. D’acord amb l’informe de la tècnica de Salut de 20 de maig de 2013, en el qual
s’exposa la conveniència d’aplicar un protocol d’utilització de desfibril·lador extern
automàtic, ubicat en el Complex Esportiu Municipal i protocol d’actuació en cas
d’aturada cardiorespiratòria per a personal no mèdic.
2. L’objecte del protocol d’utilització de desfibril·lador extern automàtic és per garantir la
cardioprotecció dels usuaris del Complex Esportiu Municipal de Can Casablanques,
reduir el temps d’actuació al llarg de la cadena de supervivència i complir estrictament
tots els requisits establerts a la normativa vigent aplicable.
3. L’objecte del protocol d’actuació en cas d’aturada cardiorespiratòria és establir la
seqüència d’actuació en cas d’aturada cardiorespiratòria per a personal no mèdic als
diversos espais esportius del complex esportiu municipal durant els horaris d’obertura
de la instal·lació principal.
FONAMENTS DE DRET
-

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 (DOGC núm. 5665 de 07/07/2010).

-

Reial Decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s’estableixen les condicions i
requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors
automàtics i semiautomàtics externs fora de l’àmbit sanitari.

-

Decret 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits per a la
instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a
l’autorització d’entitats formadores en aquest ús (DOGC núm. 6259 de data
22/11/2012)

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .-

Aprovar el Protocol d’utilització de desfibril·lador externs automàtic següent:

“ PROTOCOL D’UTILITZACIÓ DE DESFIBRIL·LADOR EXTERN AUTOMÀTIC
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1. OBJECTE
Els objectius del protocol d’utilització del desfibril·lador extern automàtic són tres:
- garantir la cardioprotecció dels usuaris del Complex Esportiu Municipal de Can
Casablanques.
- Reduir el temps d’actuació al llarg de la cadena de supervivència.
- Complir estrictament tots els requisits establerts a la normativa vigent aplicable.
2. LEGISLACIÓ VIGENT APLICABLE
-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.
-Reial Decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s’estableixen les condicions i requisits
mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i
semiautomàtics externs fora de l’àmbit sanitari.
-Decret 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits per a la
instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització
d’entitats formadores en aquest ús (DOGC núm. 6259 de data 22/11/2012).
3. ÀMBIT D’APLICACIÓ
El DEA donarà servei als diversos espais esportius del complex esportiu municipal de
Can Casablanques durant els horaris d’obertura de la instal·lació principal.
3.1 Espais
El complex està integrat per un camp de futbol 11, un camp de futbol 7, les pistes
municipals de petanca, una piscina coberta, una piscina d’estiu, un pavelló poliesportiu,
una pista poliesportiva coberta, un frontó, dues pistes de tennis, una sala de fitness i una
sala de musculació.
3.2 Horaris
El DEA estarà disponible d’acord als següents horaris:
- de dilluns a divendres de 7:00 a 24:00.
- dissabtes de 8:00 a 20:00 hores o fins la finalització de partits oficials al pavelló.
- diumenges de 8:00 a 14:00 hores o fins la finalització de partits oficials al pavelló.
No estarà disponible els següents dies festius: Any Nou i Reis, divendres i dilluns sant, 1
de maig, Sant Joan, 15 d’agost, dilluns de Festa Major, 12 d’octubre, 1 de novembre,
Nadal i Sant Esteve.
Només estarà disponible fins les 14:00 els següents dies: 5 de gener, La Salut, 11 de
setembre, 6, 8, 24 i 31 de desembre i fins les 18:00 en la Revetlla de Sant Joan.
Durant la temporada d’estiu, els horaris de la instal·lació són els següents:
• de dilluns a divendres de 7:00 a 22:30 durant juliol i fins mitjans d’agost amb el inici
dels entrenaments de les entitats.
• dissabtes i diumenges de 8:00 a 20:00.
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4. UBICACIÓ DE L’APARELL I ACCÉS DEL PERSONAL
4.1 Ubicació
El DEA s’ubicarà a la recepció del complex esportiu dins d’un armari tancat amb clau i
amb accés exclusiu per part del personal directiu de la instal·lació, el personal format per
la seva manipulació i el personal de recepció.
Respecte a la senyalització s’acorda la col·locació d’un rètol a l’entrada indicant que es
tracta d’un centre cardioprotegit.
4.2 Accés per part del personal
Tindran accés en total 10 persones de l’empresa concessionària de la instal·lació i
formades d’acord amb la normativa vigent aplicable. Es donarà cobertura tant en horari
de matí com de tarda. La distribució de les persones formades i que tenen accés a l’equip
és la següent: 3 persones de l’equip directiu, 3 persones de manteniment i 4 persones de
l’equip de socorrisme.
L’empresa concessionària de la instal·lació ha d’incloure aquesta formació dins del pla de
formació de l’empresa. La formació ha de tenir l’objectiu de que el personal no mèdic
obtingui els coneixements i les habilitats necessàries per poder fer un ús adequat de
l’aparell. Aquesta formació s’ha d’ajustar a allò establert a la normativa vigent aplicable.
Un dels requisits necessaris per ser personal autoritzat per utilitzar l’aparell és ser major
d’edat i que s’acrediti la superació del programa de formació base per a l’ús del DEA i,
quan s’escaigui, la superació d’un programa de formació continuada. Per tant, el pla de
formació de l’empresa concessionària ha d’incloure tant la formació base com la formació
continuada.
En tot cas, i amb independència de la ubicació de l’aparell, en els supòsits en què no
sigui possible que la persona autoritzada apliqui la desfibril·lació perquè aquesta no està
disponible en el moment necessari, qualsevol persona pot aplicar la desfibril·lació amb
finalitats terapèutiques.
5. POSADA EN MARXA I FUNCIONAMENT DE L’APARELL
5.1 Característiques de l’aparell
Desfibril·lador extern automàtic Samaritan PAD model SAM 300 P amb un conjunt de
pegats de desfibril·lació i 2 bateries de liti no recarregables, una per adult i una altra per
nens (Pediatric – Pak). Fabricat per HeartSine Technologies.
5.2 Posada en marxa de l’aparell
5.2.1 Notificació de la instal·lació de DEA/ Inscripció en el Registre de centres no
sanitaris de desfibril·ladors externs automàtics (DEA)
Les entitats, empreses i serveis que disposin d’aparells desfibril·ladors externs
automàtics, prèviament a la instal·lació de l’aparell i de manera obligatòria, s’ha de
notificar davant la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat de
Catalunya. La notificació s’ha d’acompanyar d’una declaració responsable.
En el cas de l’aparell ubicat al polisportiu, la seva autorització va ser atorgada a l’empara
del decret 355/2002 i per tant es va fer la inscripció en el Registre de desfibril·ladors
externs automàtics de centres no sanitaris. D’acord amb la nova normativa (decret
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151/2012), aquests s’inscriuen d’ofici en el Registre de desfibril·ladors fora de l’àmbit
sanitari.
5.2.2. Funcionament de l’aparell
5.2.2.1 En adults
- Engegueu l’equip i seguiu les indicacions sonores i visuals.
- Retireu els pegats.
- Col·loqueu els elèctrodes en el pit despullat i sec del pacient.
És de vital importància col·locar correctament els elèctrodes. Comproveu que els
elèctrodes s’adhereixen degudament a la pell del pacient. Heu d’eliminar les bosses d’aire
entre l’elèctrode adhesiu i la pell. Si els elèctrodes no estan ben adherits es pot reduir
l’eficàcia de la teràpia o es podria produir cremades excessives a la pell del pacient si
s’administra una descàrrega terapèutica. És normal que la pell s’envermelleixi després
del seu ús i en el tors masculí és possible calgui rasurar.
Els elèctrodes del desfibril·lador han d’estar separats com a mínim 2.50 cm i mai s’han de
tocar.
- S’ha de tenir precaució i assegurar-nos de que ningú toqui al pacient en el moment que
es vagi a efectuar una descàrrega.
- Eviteu el contacte físic amb el pacient fins que l’anàlisi del ritme cardíac o el tractament
hagi finalitzat, excepte si el dispositiu indica que s’hagi d’efectuar una reanimació
cardiorespiratòria (RCP).
- Si l’equip ho indica, pressioneu el botó de descàrrega.
- Si és necessari, comenceu la RCP.
5.2.2.2 En nens
Es recomana que si un nen no respon i no està respirant, el primer pas és efectuar la
RCP durant 1 minut abans d’utilitzar el DEA. S’haurà d’avisar al servei d’urgències (SEM).
El Samaritan Pediatric – Pak està indicat pel seu ús en el tractament de pacients amb
parada cardiorespiratòria que estiguin inconscients, sense pols i que no respirin de
manera espontània. Està especialment dissenyat pel seu ús exclusiu amb el model
Samaritan PAD Model SAM 300P. Aquest producte permet que el samaritan PAD
subministri tractament de baixa energia a lactants i nens/es de fins a 8 anys o 25 kg de
pes.
No utilitzeu en pacients de menys d’1 any. Es pot fer servir en nens/es de fins a 8 anys o
25 kg de pes. No endarreriu el tractament si no esteu segurs de l’edat o el pes exactes.
Els usuaris hauran d’estar formats en RCP en lactants i nens ja que segueix protocols
diferents a la d’adults.
Instruccions d’ús
- Instal·leu el Pediatric – Pak en el samaritan PAD de la següent manera:
- Retirar el pediatric – pak del plàstic protector
- Retirar el pad – pak adult del samaritan pad
- Col·locar el pediatric –pak en el samaritan PAD fins a sentir un clic.
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- En engegar el samaritan pad s’ha d’escoltar un avís sonor de pacient pediàtric.
- Els elèctrodes del pediatric – pak estan segellats amb una làmina protectora i només
s’han d’obrir durant el seu ús.
- Col·loqueu els elèctrodes en el pit despullat i sec del pacient.
És de vital importància col·locar correctament els elèctrodes. Comproveu que els
elèctrodes s’adhereixen degudament a la pell del pacient. Heu d’eliminar les bosses d’aire
entre l’elèctrode adhesiu i la pell. Si els elèctrodes no estan ben adherits es pot reduir
l’eficàcia de la teràpia o es podria produir cremades excessives a la pell del pacient si
s’administra una descàrrega terapèutica. És normal que la pell s’envermelleixi després
del seu ús.
Com a conseqüència del tamany més petit d’un pacient pediàtric, existeixen dues opcions
per a la col·locació dels elèctrodes:
a) Si el pit del nen és petit es pot col·locar un elèctrode en el centre del pit despullat i
l’altre en l’esquena despullada al centre de la part costal (tal i com s’observa al dibuix).

b) Si el pit del nen té un tamany suficient per permetre la separació de 2.5 cm entre els
elèctrodes, la seva col·locació serà similar a la d’un adult. Es col·loca un elèctrode en la
part dreta del pit despullat per sobre del mugró i l’altre elèctrode sobre la part costal
esquerra per sota del mugró (tal i com s’observa al dibuix).

- No toqueu al nen quan el dispositiu estigui analitzant o efectuant la descàrrega.
Consideracions del Pediatric – Pak
- El pediatric – pak ha de guardar-se en la seva bossa de plàstic protectora fins al seu ús.
- Cada samaritan pediatric – pak combina una bateria nova i un conjunt d’elèctrodes en
un únic cartutx. Es recomana que el samaritan PAD es guardi junt amb els elèctrodes
adults instal·lats i el peditaric – pak s’emmagatzemi en el maletí o a prop d’aquest.
- El samaritan pediatric – pak és un dispositiu d’un sol ús i s’ha de substituir si s’ha trencat
el segell de la bossa de l’elèctrode pediàtric o si aquest està alterat de qualsevol manera.
Si es sospita que està danyat s’ha de reemplaçar immediatament.
- El pediatric – pak conté un component magnètic per tant eviteu guardar-lo junt amb
mitjans d’emmagatzamament sensibles al magnetisme. Es recomana que els pediatric –
pak es guardin per separat quant no es facin servir.
- El pediatric – pak té data de caducitat. S’ha de substituir el pediatric –pak si s’ha utilitzat
o bé ha passat la data de caducitat.
5.2.3 Consideracions de l’equip en general
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- Degut al perill d’explosió es recomana no fer servir el samaritan a prop de gasos
explosius.
- Els elèctrodes s’han de guardar en un lloc frec i sec. L’exposició continua a
temperatures per sobre dels 25 ºC redueix el període de validesa dels mateixos.
6. RESPONSABILITATS
6.1 Empresa concessionària de la instal·lació
L’empresa concessionària és responsable de l’estat d’ús i funcionament de l’aparell
(revisions, avaries, funcionament deficient o incorrecte o qualsevol altra incidència que
impedeixi l’ús normal de l’aparell així com de la seva substitució). Com a conseqüència
de garantir-ne el manteniment, l’empresa concessionària ha d’incloure el desfibril·lador
dins del seu pla d’autocontrol per verificar el correcte funcionament del mateix.
Tal i com consta a l’apartat 4.2 del present protocol, l’empresa concessionària és
responsable de garantir que el DEA l’utilitzaran persones autoritzades.
L’empresa concessionària ha de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que
cobreixi qualsevol incidència durant l’ús o permanència del desfibril·lador a la instal·lació
així com els riscos derivats de l’explotació d’un servei de cardioprotecció públic.
6.2 Titular de la instal·lació
El titular de la instal·lació, és a dir, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès té la
responsabilitat de subministrar els recanvis pertinents de l’aparell (un cop es faci servir
l’aparell).
7. REVISIONS PROTOCOL
Es realitzarà una revisió del protocol d’utilització del DEA amb caràcter ordinari com a
mínim una vegada a l’any i sempre que hi hagi alguna modificació que requereixi altre
periodicitat.
NÚM. REVISIÓ
1

Segon .-

DATA
21/02/2013

MODIFICACIONS
NO”

Aprovar el Protocol d’actuació en cas d’aturada cardiorespiratòria següent:

“PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ATURADA CARDIORESPIRATÒRIA
1. OBJECTE
El protocol estableix la seqüència d’actuació en cas d’aturada cardiorespiratòria per a
personal no mèdic, és a dir, va dirigit a la població en general.
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
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Protocol a seguir en cas d’aturada cardiorespiratòria als diversos espais esportius del
complex esportiu municipal de Can Casablanques durant els horaris d’obertura de la
instal·lació principal.
3. DEFINICIONS
3.1 Aturada cardiorespiratòria (ACR)
Cessament de l’activitat mecànica del cor amb la interrupció de la circulació sanguínia i
per tant de l’aportació d’oxigen als teixits. Es caracteritza per la pèrdua de coneixement,
l’absència de pols i de moviments respiratoris.
3.2 Suport vital (SV)
Conjunt de mesures preventives, de reconeixement precoç de la situació i alerta del
sistema amb els seu diferents nivells d’actuació, suport vital bàsic (SVB) i suport vital
avançat (SVA).
3.3 Reanimació cardiopulmonar (RCP)
Conjunt de mesures destinades a restablir la circulació espontània.
RCP bàsica: només s’utilitza ventilació amb aire espirat i compressions toràciques
externes.
RCP avançada: a més s’utilitza la desfibril·lació, tècniques avançades de maneig de la via
aèria i de la ventilació, a més de l’ús de medicació intravenosa, endotraqueal o intraòssia.
3.4 Cadena de la supervivència
Seqüència d’actuacions coordinades per intentar la supervivència d’un nombre significatiu
de víctimes de mort sobtada. Consta de 4 etapes:
1. Reconeixement dels signes precoços d’alarma (reconeixement de l’ACR) i activació del
servei mèdic d’emergències.
2. RCP bàsica
3. Desfibril·lació precoç
4. Suport vital avançat
4. PROCÉS DE LA CADENA DE SUPERVIVÈNCIA
ADULTS
4.1 Assegureu el lloc dels fets. Elimineu els perills que puguin vulnerar la seguretat del
pacient i la de les persones que estiguin en aquell lloc.
4.2 Aviseu a emergències (061)
4.3 Comproveu l’estat de consciència de la víctima. La consciència es perd entre els 5 i
11 segons després de la interrupció del flux sanguini cerebral, per tant és imprescindible
abans d’iniciar la reanimació (RCP), valorar l’estat de consciència de la següent manera:
- agenolleu-vos al costat del pacient, a l’alçada de les espatlles i sacsegeu-les amb
suavitat.
- apropeu-vos a la cara del pacient i amb veu alta comproveu si es troba bé, per estar
segurs que no hi ha cap resposta. Els pacients que encara romanen semiinconscients no
han pogut patir una aturada cardíaca.
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4.4 Si no respon i sense abandonar la víctima, crideu demanant ajuda i col·loqueu-la en
posició de reanimació (RCP bàsica), és a dir, panxa enlaire amb els braços i cames
alineades sobre una superfície rígida i amb el tòrax al descobert.
4.5 Inicieu la RCP bàsica:
- obriu la via aèria realitzant la maniobra front – barbeta per tal que la base de la llengua
no impedeixi el pas de l’aire als pulmons.
- mantenint la via aèria oberta, comproveu, visualment, si la víctima respira de manera
normal (veure, escoltar, sentir, durant no més de 10 segons).
- si la víctima respira normalment, col·loqueu-la en posició lateral de seguretat (PLS) i
comproveu de manera periòdica que segueix respirant.
- si la víctima no respira normalment, comproveu que no hi hagi cap objecte que
obstrueixi les vies respiratòries i si és així, inicieu 30 compressions toràciques al centre
del pit. Les compressions es faran amb les mans obertes i creuades l’una sobre l’altra per
fer pressió amb el palmell de la mà inferior. En el cas d’infants petits, per evitar trencar les
costelles, es faran les compressions només amb els dits grossos.
- amb la via aèria oberta (front – barbeta) realitzeu 2 insuflacions. Si l’aire no passa en la
primera insuflació, cal assegurar-se que estem fent bé la maniobra front – barbeta i
realitzeu la segona insuflació entri o no entri aire.
- alterneu compressions – ventilacions en una seqüència 30:2 (30 compressions i 2
ventilacions), a un ritme de 100 compressions toràciques per minut.
- no interrompeu excepte si la víctima inicia la respiració espontània o bé arribi ajuda
especialitzada ja sigui el SEM o bé una persona formada per utilitzar el desfibril·lador
extern automàtic seguint les instruccions establertes al protocol d’utilització de
desfibril·lador extern automàtic (DEA /1R).
INFANTS
4.1 Assegureu el lloc dels fets. Elimineu els perills que puguin vulnerar la seguretat del
pacient i la de les persones que estiguin en aquell lloc.
4.2 Aviseu a emergències (061)
4.3 Verifiqueu el nivell de consciència del nen. Pregunteu-li com es troba o feu-li lleus
sacsejades o cops, sempre que tinguem la certesa que no pateix cap possible lesió al coll
o al cap. Observeu si es mou o fa algun soroll. Si obtenim resposta, és a dir, si el nen
respon movent-se o verbalment, haureu de deixar el nen en posició en el que l’hem trobat
(a no ser que estigui exposat a algun perill addicional), comproveu el seu estat i demaneu
ajuda si cal.
4.2 Si no obtenim resposta, és a dir que el nen està inconscient heu de demanar ajuda,
mai s’ha de deixar el nen sol.
4.3 Col·loqueu al nen boca amunt. Tombeu al nen sobre una superfície dura i plana, amb
el cap boca amunt i les extremitats alineades. És important evitar torçar-li el cap i el coll.
4.4 Inicieu la RCP bàsica:
-obriu les vies respiratòries. Per a l’obertura de les vies respiratòries realitzeu la maniobra
front-barbeta destinada a facilitar l’entrada d’aire per la boca. Per evitar que la llengua
caigui cap enrere, aixequeu –li la barbeta amb al cap fix i amb una mà. Alhora, amb l’altra
mà inclinarem el cap del nen cap enrere empenyent el front cap avall amb l’altra mà. En
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cas de presència d’un cos estrany visible i fàcilment extraïble a la boca, s’intentarà retirar
amb la punta dels dits, però mai li realitzarem una revisió mèdica a cegues de la cavitat
bucal.
- Valoreu i comproveu la respiració del nen. Heu de posar l’oïda prop del nas i boca del
nen i observeu el tòrax per comprovar si respira. Observeu, escolteu i sentiu durant no
més de 10 segons abans de decidir si la víctima respira amb normalitat. Si hi ha algun
dubte actuareu com si no fos normal.
- Si respira el col·locareu en posició lateral de seguretat (PLS) sempre que sigui possible i
truqueu a emergències fins a l’arribada dels equips assistencials, comprovant en tot
moment la seva respiració.
En lactants, la PLS resulta complicada. Hem de procurar posar el lactant en una
superfície dura encara que sigui amb un suport, ja que així millorarà la permeabilitat de la
via respiratòria i disminuirà el risc d’ennuegament amb vòmits o secrecions.
- Si el nen no respira i estem acompanyats d’una altra persona, aviseu a emergències
(112). No ens separarem del nen i iniciarem la respiració artificial (boca-boca). Per això,
ens col·locarem de genolls al costat del cap del nen i seguirem els següents passos:








obriu les vies aèries.
Tapeu el nas del nen
Inspireu profundament
Col·loqueu els vostres llavis al voltant de la boca del nen (si és menor d’1any
podeu cobrir-li la boca i el nas a la vegada de manera que quedi completament
segellada).
Feu 5 insuflacions de rescat (bufs) uniformes fins comprovar que el tòrax del nen
s’eleva. Retireu la boca per agafar aire i observeu que el tòrax torna a baixar.
Entre cada insuflació heu de mantenir la posició del cap i les mans però heu de
retirar la boca per facilitar l’expiració.
Mentre es realitzen les insuflacions de rescat, haureu de comprovar si provoquen
alguna resposta en forma de moviments, respiracions o tos.

- Comproveu si hi ha senyals de vida com signes de tos, moviments i/o respiració. Si
presencieu senyals de vida seguiu amb la ventilació boca a boca a un ritme de 20 per
minut fins a l’arribada dels serveis d’assistència comprovant en cada moment el seu estat
de respiració i els batecs del cor. Si no presencieu senyals de vida, és a dir, el nen
segueix inconscient, no respira, no es mou o té mal color, inicieu les compressions
toràciques.
- Realitzeu les compressions toràciques. L’objectiu és comprimir el tòrax contra l’espatlla
de forma rítmica per aconseguir que la sang surti del cor i circuli pel cos. Col·loqueu el
nen boca amunt en un pla dur i amb les extremitats alineades i seguiu els següents
passos:






col·loqueu el taló de la mà a l’estèrnum, just per sota dels mugrons, mai en
l’extrem de l’estèrnum. En els nens menors d’1any, col·loqueu 2 dits, i en nens
majors de 8 anys, podeu utilitzar les dues mans.
Col·loqueu l’altra mà de manera que aguanti el front una mica inclinat cap
endarrere.
Apliqueu pressió cap avall al pit del nen comprimint-lo entre 1/3 i ½ de la seva
profunditat.
Feu 15 compressions deixant que el pit s’elevi completament. Haureu de fer
aquestes compressions de forma ràpida, forta i sense pausa.
A continuació feu 2 insuflacions més.
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Continueu la RCP (15 compressions cardíaques, seguides de 2 insuflacions i
repetir).

- Truqueu a urgències i comproveu senyals de vida. Als 2 minuts haureu de comprovar
l’eficàcia de les nostres maniobres: aparició de senyals de vida i/o respiració espontània.
- Haureu de continuar combinant 15 compressions toràciques amb 2 ventilacions fins que
la víctima recuperi la respiració efectiva o bé arribi ajuda especialitzada ja sigui el SEM o
bé una persona formada per utilitzar el desfibril·lador extern automàtic seguint les
instruccions establertes al protocol d’utilització de desfibril·lador extern automàtic (DEA
/1R).
5. OBSERVACIONS
Segons el Consell Català de Ressuscitació i l’European Resuscitation Council es destaca
la importància de les compressions toràciques precoces i ininterrompudes. Es fa molt
més èmfasi en minimitzar la durada de les pauses predescàrrega i post descàrrega, es
recomana continuar les compressions mentre es prepara el desfibril·lador. També es
destaca la importància de reprendre de forma immediata les compressions toràciques
després de la desfibril·lació. Juntament amb la continuació de compressions mentre es
carrega el desfibril·lador, s’hauria de realitzar la desfibril·lació sense interrompre les
compressions toràciques durant més de 5 segons.
Respecte al suport vital pediàtric, per reduir el temps sense circulació quan s’utilitza un
desfibril·lador manual, s’han de continuar les compressions mentre s’apliquen i es
carreguen les pales o els pegats autoadhesius. Si la mida del pit del nen no permet
col·locar els pegats, podem posar-ne un al pit i altre a l’esquena alineats amb el cor. Les
compressions toràciques s’aturen breument, un cop el desfibril·lador està carregat, per a
la descàrrega.
No utilitzeu el desfibril·lador en pacients de menys d’1 any. La bateria pediàtrica es pot fer
servir en nens/es de fins a 8 anys o 25 kg de pes. No endarreriu el tractament si no esteu
segurs de l’edat o el pes exactes.
6. BIBLIOGRAFIA
- Reanimación cardiopulmonar bàsica en adultos (Cruz Roja Española)
- Protocols, codis d’activaciói circuits d’atenció urgent a Barcelona ciutat. Malalt amb
aturada cardiorespiratòria. Versió I (Consorci Sanitari de Barcelona).
- Guia de la salut i el benestar per als teus fills. Aprèn com es realitza la reanimació
cardiopulmonar (RCP) a nadons i nens (FAROS – Hospital Sant Joan de Déu).
- European Resuscitation Council (Guidelines for Resuscitation 2010).
7. REVISIONS PROTOCOL
Es realitzarà una revisió del protocol d’actuació en cas d’aturada cardiorespiratòria amb
caràcter ordinari com a mínim una vegada a l’any i sempre que hi hagi alguna modificació
que requereixi altre periodicitat.
NÚM. REVISIÓ
1

DATA
20/02/2013

MODIFICACIONS
NO”
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Tercer .- Notificar aquest acord a Iniciatives per a Gestió Esportiva, S.L., Futbol Club
Sant Quirze, Club Petanca Sant Quirze, Club Handbol Sant Quirze, Sant Quirze Bàsquet
Club, Club Patinatge Sant Quirze i Associació Esportiva Escolar IES Sant Quirze.

3. Obertura termini de presentació de sol·licituds per obtenir parada per la
botifarrada popular a la Festa Major 2013
ANTECEDENTS DE FET
Atès que una de les activitats més populars de la Festa Major de Sant Quirze del Vallès
és la botifarrada popular que duen a terme les entitats locals.
Que, enguany, la botifarrada popular se celebrarà a la rambla de Lluís Companys la
tarda/vespre del dia 2 de setembre.
Que el nombre de parades, segons les bases aprovades el passat 3 de juny de 2012, és
17.
Que totes les entitats de Sant Quirze del Vallès es poden presentar a per optar a una
d’aquestes parades. Que l’assoliment o no de parada en aquest acte popular es farà
tenint en compte les bases aprovades.
Que es proposa a la Junta de Govern Local aprovar el període de presentació de
sol·licituds per a optar a una d’aquestes 17 parades. Aquest període serà el comprès
entre els dies 5 i 19 de juny, ambdós inclosos.
Que les entitats podran sol·licitar la parada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès o telemàticament a www.santquirzevalles.cat
(carpeta ciutadana).
Que, un cop transcorregut aquest període, es notificarà a les entitats que obtindran
parada a la Botifarrada Popular i se les citarà a un sorteig públic per determinar l’ordre en
què se situaran a la rambla de Lluís Companys.
Considerant l’informe tècnic de data 29 de maig de 2013.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el període de presentació de sol·licituds per tal que les entitats de
Sant Quirze del Vallès puguin optar a una de les 17 parades de la Botifarrada Popular.
Aquest període serà el comprès entre els dies 5 i 19 de juny, ambdós inclosos.
Segon .- Que les entitats siguin notificades per correu electrònic sobre l’aprovació
d’aquest període de presentació de sol·licituds i se’ls faci arribar les bases de la
Botifarrada Popular aprovades per la Junta de Govern Local celebrada el passat 3 de
juny de 2012. Tanmateix, publicar aquest acord com a notícia amb les bases i l’enllaç a
carpeta ciutadana per poder realitzar el tràmit.
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4. Declarar desistit del procediment de llicència d'obra major. Exp. núm.
OMA2010/001 a DAVID GIMENEZ INFANTE en representació de ACTIOBRA
VALLÈS, SL i declaració de caducitat del procediment
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 4 de gener de 2010, David Giménez Infante, en representació de ACTIOBRA
VALLES SL va sol·licitar a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística (
N.RGE. 2010000052) per a la construcció d'edifici entre mitgeres destinat a 2
habitatges i un local, emplaçat al carrer Nou, núm. 25, d’aquest municipi.
2. El dia 22 de febrer de 2010, per mitjà de provisió del secretari municipal es va requerir
l’esmena de les deficiències que presentava la sol·licitud. Aquest requeriment va ser
notificat a l’interessat en data 2 de març de 2010.
3. D’acord amb l’informe jurídic de la TAG Assessora Jurídica de data 22 d’abril de 2013,
del qual es desprèn que a la vista del temps transcorregut en el procediment
OMA2010/000001 encara que no s’hagi declarat el desestiment, transcorregut 10 dies
des de la notificació del requeriment en data 2 de març de 2010, ni es fes advertiment
de caducitat, és clara la voluntat del sol·licitant de la llicència, David Giménez Infante,
en representació de ACTIOBRA VALLES SL, de no complir el requeriment tècnic,
tràmit ineludible per poder obtenir la llicència, raó per la qual se li hauria de tenir
desistit en el procediment, de conformitat a l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i procediment
Administratiu Comú. Tot allò sense perjudici de formalitzar dit desistiment, excepte
millor criteri jurídic de la secretària municipal.

FONAMENTS DE DRET
Que transcorregut amb escreix el termini de 10 dies per complimentar el requeriment
tècnic de data 15 de febrer de 2010, notificat a l’interessat en data 2 de març de 2010, no
se li ha declarat desistit en el procediment, malgrat l’advertiment que se li feia en el
requeriment, ni el procediment ha estat declarat caducat, de conformitat amb l’article 93.2
de la llei 30/1992, en el seu apartat 1 estableix que en els procediments iniciats a
sol·licitud de l’interessat, quan es produeixi la seva paralització per causa imputable al
mateix, l’Administració li advertirà que, transcorregut 3 mesos, es produirà la seva
caducitat. Consumat aquest termini sense que el particular requerit realitzi les activitats
necessàries per reanudar la tramitació, l’Administració acordarà l’arxiu de les actuacions,
notificant-lo a l’interessat.
Atès el temps transcorregut ( més de 3 anys des del requeriment tècnic) sense que
formalment el procediment de sol·licitud de llicència d’obres per la construcció d’un edifici
destinat a dos habitatges i un local comercial hagi finalitzat d’alguna de les formes
previstes per l’article 87 de la llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú, segons el qual posa fi al procediment la
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resolució, el desestiment, la renúncia al dret en que es fonamenti la sol·licitud, quan tal
renúncia no sigui prohibida per l’ordenament jurídic, i la declaració de caducitat.
Atès que, encara que no s’hagi declarat desistit al sol·licitant ni s’hagi advertit i declarat la
caducitat del procediment, el procediment es troba paralitzat per la manca d’activitat de
l’interessat, durant un termini superior a 3 anys, raó per la qual, es base al principi de
seguretat jurídica i de bona fe en l’actuació de l’Administració Pública, s’hauria de tenir
per desistit al sol·licitant i caducat el procediment.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Declarar desistit en el present procediment a David Giménez Infante, en
representació de ACTIOBRA VALLES SL de la sol·licitud de llicència d’obres majors
número OMA2010/000001 per a la construcció d'edifici entre mitgeres destinat a 2
habitatges i un local, emplaçat al C NOU, núm. 25 PB, d’aquest municipi.
Segon .- Caducar el procediment de llicència
OMA2010/000001 definit a la disposició primera.

d’obres

majors

número

Tercer .- 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.
Quart .-

Arxivar les presents actuacions.

Cinquè .- Notificar el present acord als interessats.

5. Llicència d'obra Major. Exp. núm. OMA2013/010 per a la reforma i ampliació
d'habitatge unifamiliar aïllat
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 2 de maig de 2013, MARIA DOLORES ROSET COTS ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2013005259) per
a la reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat a l’AV ANTONI GAUDI,
50 PB , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 10/05/2013 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades a l’informe tècnic següents:
La qualificació urbanística és Cases aïllades, parcel·les petites (clau 3a), segons el
vigent Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament per resolució de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona del dia 22 de març de 2000 i publicada al diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya del dia 11 de maig de 2000. 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, al diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de l’11 de gener de 2006.
El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic i d’execució
s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.
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S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la
tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la
senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.
(Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ). Durant la
realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques
i altres elements de precaució, observar les normes establertes sobre càrrega i
descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases, retirar les deixalles i els materials de
la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.
Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de
vorera d’Av. Antoni Gaudí, en el tram on està situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un
aval bancari d’un import de 1.200,00 €.
Les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia,
enllumenat, electricitat, que afecten a la façana del tram de vorera on està situada la
parcel·la hauran de quedar soterrades. Totes les canalitzacions aèries que passin per
davant de la façana hauran d’anar soterrades d’acord amb els projectes tècnics de les
respectives companyies. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris
per les connexions amb les respectives companyies i d’acord amb l’Enginyer
municipal.
D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, s’ha establert una fiança municipal que s’ha de dipositar quan s’obté
la llicència d’obres, de 195,58 euros.
El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra, els
certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest certificat
serà necessari per al retorn de la fiança municipal.
El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers
d’acord amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
3. Considerant l’informe jurídic de data 16/05/2013.
FONAMENTS DE DRET
- Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat
mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, sent d’aplicació a aquest efecte l’article 79 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, estableix que
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de
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transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o
d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es manifesta l’article 234 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- L’apartat 2.b) de l’esmentat article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina
que resten subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis,
construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix
l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, l’article 3 del
Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2013/000010 a MARIA DOLORES
ROSET COTS per a la reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat a AV ANTONI
GAUDI, 50 PB d’aquest municipi amb subjecció a les condicions tècniques que consten
a l’informe tècnic que se li uneix com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, dos anys per a acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i
divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el termini per a iniciar
o executar l’obra, la llicència caducarà.
Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

201331139 / 0

Concessió de Plaques i patents

201331140 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201331141 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Setè .-

Import
12,56 €
1250,00 €
531,25 €

Notificar el present acord als interessats.
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6. Llicència d'obra major. Exp. núm. OMA2013/011, per a la remunta sobre els
garatges en planta baixa existents de 7 cases per obtenir un espai annexes als
habitatges unifamiliars entre mitgeres al c. Amadeu Vives, 63, 65, 67, 69, 71, 73 i
75
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 9 de maig de 2013, el senyor ROBERT QUINTERO RAMOS en representació
de VICENTE CORRAL SEIJAS, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
llicència urbanística (N.RGE.:2013005626), per a la remunta sobre els garatges en
planta baixa existents de 7 cases per obtenir un espai annexes als habitatges
unifamiliars entre mitgeres al c. Amadeu Vives, 63, 65, 67, 69, 71, 73 i 75, d’aquest
municipi.
2. En data 15 de maig 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 225 de les Normes urbanístiques del PGO l’edificabilitat màxima
per parcel·la que fixa el planejament vigent és de 0,9 m2 de sostre / m2 de sol.
D’acord amb la llicencia d’obres concedida per la Comissió de Govern de l’Ajuntament
en data 1 de juny de 1988 per la construcció de les vivendes unifamiliars, amb
projecte signat pels arquitectes Marc Batlle Santacana, Rafael Llonch Soler i Àngel
Figuerola Sola, i d’acord amb la llicència d’obres concedida per la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 15 de maig de 2007
per a l’ampliació de filera de cases amb cobriment de pati en façana al c/ Amadeu
vives 55-75, d’acord amb el projecte signat per l’arquitecte Pau Papell i Garcia, la
superfície total edificada existent actualment per a cada habitatge és de 148,70 m2.
Tenint en compte que el sostre màxim admès per parcel·la és de 148,75 m2, ja no es
admissible cap augment d’edificabilitat en el conjunt de fileres de cases.
3. Considerant l’informe jurídic de la TAG Assessora Jurídica de data 16 de maig de
2013.
FONAMENTS DE DRET
-

Article 225 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:
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Primer .- Denegar la llicència d’obres majors sol·licitada per ROBERT QUINTERO
RAMOS en representació VICENTE CORRAL SEIJAS, per a la remunta sobre els
garatges en planta baixa existents de 7 cases per obtenir un espai annexes als habitatges
unifamiliars entre mitgeres al c. Amadeu Vives, 63, 65, 67, 69, 71, 73 i 75, 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.

7. Assumptes sobrevinguts

7.1.

Denegació de beneficis fiscals i resolució del recurs contra les
liquidacions de la taxa per la llicència d'activitats de l'expedient 93/06
sol·licitada per ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA, C.C.T (ATLL).

ANTECEDENTS DE FET
El quinze de desembre de 2006, el Sr. Pedro Cuadrado González, en representació de la
companyia ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA, C.C.T (ATLL), va demanar la llicència
municipal per a l’activitat d’abastament d’aigua amb una instal·lació d’emmagatzematge
de productes químics. Sobre aquesta sol·licitud els tècnics municipals van requerir
l’aportació d’informació addicional.
El 31 de març de 2008, el Sr. José Antonio Arias Quevedo, en representació d’aquesta
companyia i en resposta als requeriments municipals d’informació tècnica, va presentar la
documentació complementària del projecte. L’informe tècnic municipal del 1 d’abril va
manifestar però la seva disconformitat i es va requerir altra informació.
Davant la nova documentació presentada per la interessada el 24 d’abril de 2008,
l’Enginyer municipal finalment va poder emetre informe favorable el 22 de maig del mateix
any, especificant que les llicències a tramitar eren les del Annex III per llicències
d’obertura, havent-se de liquidar els conceptes 5 i 10 de l’ordenança fiscal reguladora de
les llicències d’obertura.
Tanmateix, la companyia, mitjançant escrit de set de juliol de 2008, va demanar l’aplicació
de la bonificació del 90 % de la quota de la taxa d’acord amb l’ordenança fiscal.
Finalment, vistos els informes favorables que obren a l’expedient, el 27 de març de 2012
el Tinent d’Alcalde de Territori va aprovar les següents liquidacions mitjançant el decret
número 2012000712:
-

Número 201212062: Tarifa 5 llicència d’obertura pels primers 1.000 metres
quadrats: 869,88 euros.
Número 201200178: Tarifa 10 control inicial II.2 i III: 543,68 euros.
Número 201200179: Tarifa 5 llicència d’obertura pels 14.756,90 metres quadrats
addicionals: 72.899,08 euros (14.756,90 * 4,94).

Contra el decret d’aprovació d’aquestes liquidacions notificat el 28 de març de 2012, la
interessada ha presentat recurs de reposició el 27 d’abril, demanant l’aplicació de
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l’Ordenança Fiscal de 2006 a les liquidacions de la taxa per llicència d’activitats números
201212062, 201200178 i 201200179 en lloc de la vigent el 2008, la bonificació del 50 per
cent de la quota per tractar-se d’una activitat d’emmagatzematge i la suspensió de la
seva execució, malgrat no presentar cap garantia.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 6 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del
servei d’intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions
vigent l’exercici 2008 – any on s’ha d’entendre pròpiament produïda la meritació de la
taxa atès que es quan es disposa dels elements tributaris per a fer la seva liquidació –
contemplava la possibilitat de que la Junta de Govern Local concedís bonificacions de la
quota en aquests supòsits:
-

De fins el 90 per cent quan s’apreciés que l’activitat fos d’interès social i general.

-

De fins el 50 per cent de la quota incrementada quan es tractés de magatzems quina
superfície es destini en més del 75 per cent a l’activitat d’emmagatzematge.

Tant l’informe de l’enginyer municipal, acreditant que l’activitat objecte de la taxa era
bàsicament d’emmagatzematge d’aigua, com l’informe de la Intervenció, es manifestaven
sobre la possibilitat tècnica i jurídica de l’aplicació de la bonificació del 50 per cent de la
part de quota incrementada.
Tractant-se però d’un benefici fiscal d’atorgament potestatiu, l’òrgan competent s’ha de
pronunciar favorablement a la seva concessió.
Segon.- Les liquidacions recorregudes van ser practicades en aplicació de l’Ordenança
Fiscal vigent el 2008, atès que el 24 d’abril d’aquell any, la companyia, en resposta als
requeriments municipals d’informació tècnica, va presentar la documentació
complementària del projecte que va permetre l’Enginyer municipal emetre informe
favorable el 22 de maig i els Serveis Econòmics disposar dels elements tributaris per a
practicar les liquidacions.
Tercer.- En aquest expedient s’entén que no s’ha donat l’error aritmètic, material o de fet
que l’article 224.3 de la Llei 58/2003 General Tributària exigeix perquè es pugui
suspendre l’execució de l’acte recorregut sense necessitat d’aportar garantia.
Quart.- Malgrat aquest recurs no va ser resolt en el termini d’un mes previst a l’article
14.2 j) del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i per tant s’ha d’entendre desestimat, la
denegació presumpte no eximeix l’Administració de l’obligació de resoldre.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Denegar la concessió de la bonificació del 90 % de la quota de la Taxa per la
prestació del servei d’intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i
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instal·lacions derivada de l’expedient per llicència d’activitats 93/06 en favor de ENS
D’ABASTAMENT D’AIGUA, C.C.T (ATLL).
Segon.- Desestimar en totes les seves pretensions el recurs de reposició presentat el 27
d’abril per ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA, C.C.T (ATLL), amb NIF Q 5850019 J, contra
el decret número 2012000712, demanant l’aplicació de l’Ordenança Fiscal de 2006 a les
liquidacions de la taxa per llicència d’activitats números 201212062, 201200178 i
201200179, en lloc de la vigent el 2008, la bonificació del 50 per cent de la quota per
tractar-se d’una activitat d’emmagatzematge i la suspensió de la seva execució.

7.2.

Denegació de beneficis fiscals i resolució del recurs contra les
liquidacions de la taxa per la llicència d'activitats de l'expedient 33/08
sol·licitada per ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA, C.C.T (ATLL).

ANTECEDENTS DE FET
Primer.- El quatre de juliol de 2008, el Sr. José Antonio Arias Quevedo, en representació
de la companyia ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA, (ATLL), va demanar la llicència
municipal per a la instal·lació al municipi d’una planta fotovoltaica de generació d’energia.
El catorze de juliol de 2008, el mateix Sr. José Antonio Arias Quevedo, va demanar la
concessió de la bonificació del 90 per cent en la quota de la taxa prevista a l’Ordenança
fiscal reguladora del tribut.
Segon.- Vistos els informes favorables que obraven a l’expedient, la Junta de Govern
Local de 17 de gener de 2012 va aprovar les següents liquidacions:

Número
liquidació
201140963

Concepte

01. Certificat de compatibilitat urbanística

326,22 euros

04. Llicència ambiental

978,60 euros

10. Visita de control inicial

543,68 euros

Total

201140964

Quota

1.848,50
euros

04. Llicència ambiental: excés superfície sobre 1.000
metres quadrats.

62.738,00
euros

Una vegada adoptat aquest acord, es va detectar la incorrecció dels números de les
liquidacions, assignades a d’altres liquidacions tributàries. Per aquesta raó, en aplicació
d’allò establert a l’article 220 de la Llei 58/2003 General Tributària, la Junta de Govern
Local de 20 de març de 2012 va rectificar d’ofici aquest error anul·lant les liquidacions
201140963 i 201140964 i emetent aquestes noves liquidacions:
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Número
liquidació
201212435

Concepte

01. Certificat de compatibilitat urbanística

326,22 euros

04. Llicència ambiental

978,60 euros

10. Visita de control inicial

543,68 euros

Total

201212434

Quota

1.848,50
euros

04. Llicència ambiental: excés superfície sobre 1.000
metres quadrats.

62.738,00
euros

Tercer.- Contra aquest acord rectificatiu notificat el 28 de març de 2012, la interessada va
presentar recurs de reposició el 27 d’abril, demanant l’anul·lació de les liquidacions de la
taxa per llicència d’activitats números 201212434 i 201212435 per discrepàncies en la
superfície afectada pel projecte i base de càlcul dels tributs, i l’emissió de les noves
liquidacions amb aplicació d’una bonificació del 90 per cent de les quotes a l’empara
d’allò previst a l’ordenança fiscal reguladora del tribut, sense que presentés però cap
garantia.
Quart.- Malgrat aquest recurs no va ser resolt en el termini d’un mes previst a l’article
14.2 j) del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i per tant s’ha d’entendre desestimat, la
denegació presumpte no eximeix l’Administració de l’obligació de resoldre.

FONAMENTS DE DRET
Primer.- Consta a l’expedient informe de l’enginyer municipal, emès el 18 de maig de
2012, especificant que la companyia no ha acreditat que la superfície del projecte sigui de
8.941 m2, aspecte reiterat al recent informe de 27 de maig de 2013 que confirma una
superfície de 13.730 m2.
Segon.- L’article 6 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei
d’intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions vigent
l’exercici 2008 contemplava la possibilitat de que la Junta de Govern Local concedís
bonificacions de la quota en aquests supòsits:
-

De fins el 90 per cent quan s’apreciés que l’activitat fos d’interès social i general.

-

De fins el 50 per cent de la quota incrementada quan es tractés de magatzems quina
superfície es destini en més del 75 per cent a l’activitat d’emmagatzematge.

No obstant, l’enginyer municipal considera a l’esmentat informe de 27 de maig de 2013,
que el projecte te com a finalitat la generació d’energia elèctrica per a la seva
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comercialització; el que difícilment es conjuga amb el interès social i general exigit per
gaudir del benefici fiscal a la norma tributària.
Tractant-se però d’un benefici fiscal d’atorgament potestatiu, sense que l’òrgan competent
s’hagi pronunciat favorablement a la seva concessió, s’ha d’entendre desestimada la
sol·licitud de bonificació plantejada per la interessada.
Tercer.- En aquest expedient s’entén que no s’ha donat l’error aritmètic, material o de fet
que l’article 224.3 de la Llei 58/2003 General Tributària exigeix perquè es pugui
suspendre l’execució de l’acte recorregut sense necessitat d’aportar garantia.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Denegar la concessió de la bonificació del 90 % de la quota de la Taxa per la
prestació del servei d’intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i
instal·lacions derivad de l’expedient per llicència d’activitats 33/08 en favor de ENS
D’ABASTAMENT D’AIGUA, C.C.T (ATLL).
Segon.- Desestimar en totes les seves pretensions el recurs de reposició presentat el 27
d’abril de 2012 per ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA, C.C.T (ATLL), amb NIF Q 5850019
J, contra l’acord de la Junta de Govern Local de 20 de març de 2012, demanant
l’anul·lació de les liquidacions de la taxa per llicència d’activitats números 201212434 i
201212435 per discrepàncies en la superfície afectada pel projecte, i l’emissió de les
noves liquidacions amb aplicació d’una bonificació del 90 per cent de les quotes a
l’empara d’allò previst a l’ordenança fiscal reguladora del tribut.

7.3.

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

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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
C3X203 Obtenció i renovació del document nacional d’identitat (DNIe).
Segon.- Aprovar la vinculació dels tràmits dins del Manual de Procediments i en el
catàleg de tràmits de la pàgina i seu electrònica corporativa
(https://seu.santquirzevalles.cat).
Tercer.- Notificar el present acord als membres de la Comissió CGITM i personal
d’atenció ciutadana.
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7.4.

Adjudicació del contracte de serveis de manteniment, reparació i
conservació de la vialitat dels polígons industrials del municipi

ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 d’abril de 2013, va aprovar l’expedient de
contractació, de tramitació urgent i l’inici del procediment obert per a l’adjudicació del
contracte del servei de manteniment, reparació i conservació de la vialitat pública als
polígons industrials del municipi,
La mesa de licitació en sessió de data 28 de maig de 2013, va elevar proposta
d’adjudicació a favor del licitador, Romero Gamero, SAU,
Amb data 28 de maig de 2013, es va trametre al licitador el requeriment previ a
l’adjudicació i, amb data 3 de juny de 2013, Romero Gamero, SAU, va aportar els
certificats d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i dels ingressos a
la Seguretat Social, ha aportat el Pla de residus, que ha estat revisat i aprovat pel servei
tècnic, ha fet efectiu l’import de 542,81€, en concepte d’anuncis oficials i ha dipositat la
garantia definitiva per import de 6.505,02€,
FONAMENTS DE DRET
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic i Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que
aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques,
en tot allò que no contradiguin el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar, d’acord amb el plec de clàusules administratives i el de prescripcions
tècniques, el contracte per a la prestació dels serveis de manteniment, reparació i
conservació de la vialitat pública dels polígons industrials del municipi, a la raó social
ROMERO GAMERO, SAU, amb CIF: A58425760, en els termes de l’oferta amb què ha
concorregut a la licitació i per un import de 65.592,26€, dels quals 54.208,48€
corresponen al preu del contracte i 11.383,78€ a l’impost sobre el valor afegit.
Segon. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini de cinc dies hàbils, procedeixi a
atorgar la formalització del contracte en document públic administratiu autoritzat per la fe
pública de la secretària municipal.
Tercer. Comprometre i generar el crèdit necessari per a fer efectiu l’import del contracte,
amb càrrec a la partida 3000 1550 2190001 “Manteniment de polígons industrials”,
mitjançant modificació pressupostària.
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Quart. Notificar aquesta resolució als interessats.

7.5.

ADHESIÓ AL SISTEMA DE CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS

ANTECEDENTS DE FETS
I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i
dades) amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi
econòmic d’aquests serveis i, a aquests efectes, disposa d'un acord marc d'homologació
de serveis de telecomunicacions amb els principals operadors del mercat, (veu, mòbil i
dades), aprovat el 14.2.2011, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i
potenciar l’estalvi econòmic d'aquests serveis, agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIO FIXA
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
II. El 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen
signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les bases i
condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través la contractació centralitzada, conforme a
l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens
locals, i ens dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi
d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com econòmic.
III. El Consorci LOCALRET disposa d'una Plataforma Electrònica de Contractació
(PECAP) que és un portal d'internet que permet el desenvolupament del procés
contractual per via telemàtica, l'adhesió a la qual és condició necessària per fer ús de la
contractació centralitzada promoguda per LOCALRET, excepte en el cas que l'ens
interessat sigui membre del dit Consorci.
IV. Vist l'interès de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, d’adherir-se al citat conveni i
que aquest és membre del Consorci LOCALRET, que preveu una despesa estimada de
105.000€
V.- Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS), i els
articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les administracions
locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes
d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 205 del Text Refós de la llei de contractes
del sector públic reconeix la possibilitat d’acords entre les corporacions locals per dur a
terme sistemes d’adquisició centralitzada.
En virtut de tot això, s’adopta l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès , al conveni de
col·laboració subscrit el 27 de febrer de 2013 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació
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de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu,
telefonia mòbil i tràfic de dades, còpia del qual s’adjunta com annex I, tot assumint el
compromís de compliment de les obligacions que se’n derivin.
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades per
aquest Ajuntament de Sant Quirze del Vallès pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels
30 dies hàbils següents a la notificació de la seva aprovació.
SEGON.- Autoritzar àmpliament i expressa al Consorci LOCALRET i a la Diputació de
Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades
de facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a
LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de la dita informació.
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte
de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport; per tant, no se’n podrà fer ni
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit d’execució
del procediment de contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions.
La vigència de la dita autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en
l’acord primer.
TERCER.- Establir que la despesa màxima que aquest Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
té previst destinar per a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET serà d’un import de 105.000€ IVA
inclòs, per als lots que tot seguit es detallen : (deixar els lots objecte de contractació)




LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET

QUART.- Declarar que en el pressupost de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès de
l’exercici 2013 existeix crèdit disponible suficient per a la contractació dels serveis de
telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades d’aquest Ajuntament, i
assumir el compromís de realitzar la consignació pressupostària suficient per a la
prestació d’aquest servei en els exercicis 2014 i 2015.
CINQUÈ.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a la Plataforma
Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques (PECAP) del Consorci
LOCALRET
SISÈ.- Facultar àmpliament i expressa a MONTSERRAT MUNDI I MAS com alcaldessa,
perquè en representació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per a la realització de
quants tràmits i l'adopció de quantes resolucions siguin necessàries per a l'execució dels
presents acords.
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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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