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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu.

1. Aprovació actes
S’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió extraordinària i urgent
de 29 de juliol de 2013 i sessió ordinària de 17 de setembre de 2013.

2. Exp.resp.pat. 114-13-013 dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 28 de juny de 2013, dades protegides, actuant en qualitat de mandatària verbal
de dades protegides va formular reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys
causats a la seva vivenda del passatge de dades protegides pel mal estat de
manteniment de les instal·lacions del poliesportiu.
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 del 16 de juliol es va atorgar a l’interessat 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.
Atès que l’interessat no ha esmenat les deficiències,
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:
Primer.- Tenir per desistit a dades protegides en la seva reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada el dia 28 de juny 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.
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3. Exp.resp.pat 114-13-001 dades protegides

ANTECEDENTS DE FET
En data 27 de novembre de 2012, dades protegides, en representació de Linia Directa
Aseguradora, S.A. i de dades protegides com a assegurat, va presentar escrit de
reclamació de responsabilitat patrimonial per danys causats al vehicle matricula dades
protegides quan estava estacionat al carrer de dades protegides de Sant Quirze del
Vallès i li va caure a sobre un senyal.
L’import total dels danys és de 648,09€, dels quals 498,08 els ha fet efectius Linia Directa
Aseguradora mitjançant factura del 20/06/2012 i 150€ el titular del vehicle Sr dades
protegides corresponents a la franquícia de l’assegurança.
En data 23 d’abril de 2013 la policia local va emetre informe que diu que el dia 8 de juny
van ser requerits per adreçar-se al carrer de la Vila Romana on van observar el vehicle
dades protegides matricula dades protegides correctament estacionat i el senyal de
prohibit estacionar recolzat sobre el lateral davanter esquerre. L’esmentat vehicle
presentava danys a la part esquerra del para-xocs davanter i al llum.
FONAMENTS DE DRET
I.- Els principis que regeixen la figura de la responsabilitat patrimonial per culpa
extracontractual o objectiva de les Administracions Públiques es troben regulats
bàsicament a l’article 106.2 de la Constitució, als articles 139 i següents de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener i quan al procediment, al
RD 429/93 de 26 de març, i altra normativa concordant.
II.- La Llei 30/92 estableix els requisits que han de concórrer per a que els particulars
tinguin dret a una indemnització fixant els següents: a) que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics i que el dany causat l’administrat no
tingui el deure jurídic de suportar-lo, b) que els dany al·legat sigui efectiu, avaluable
econòmicament i individualitzat, c) l’existència d’un nexe causal directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat.
III.- L’article 13.2 del RD 429/1993, de 26 de març, estableix que la resolució es
pronunciarà necessàriament sobre l’existència o no de la relació de casualitat entre el
funcionament del servei públic i la lesió produïda. Per tant, el requisit indispensable per a
donar dret a un rescabalament dels danys és l’existència d’un nexe casual directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat. La relació de causalitat ha de ser directa,
immediata i exclusiva el que significa que els danys s’han de produir sense la intervenció
de cap altre factor.
Atenent la instrucció de l’expedient, la prova documental i els informes de la policia local,
queda provat que els danys al vehicle matricula 4150-DRV foren ocasionats per la
caiguda d’un senyal de prohibit estacionar a sobre del mateix. Concorren en
conseqüència, els elements i requisits que configuren el naixement de la responsabilitat
patrimonial, hi ha una relació de casualitat directa, immediata i exclusiva entre el
funcionament del servei públic i els danys causats.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per dades
protegides ,en representació de Linia Directa Aseguradora, S.A. i de dades protegides
titular del vehicle danyat, pels danys materials soferts el dia 8 de juny de 2012 el vehicle
matricula dades protegides quan estava estacionat al carrer de dades protegides de
Sant Quirze del Vallès i li va caure a sobre el para-xocs un senyal de senyalització, per
considerar que concorren els elements i requisits que configuren el naixement de la
responsabilitat patrimonial.
Segon.- Traslladar aquest acord a la companyia d’assegurances Zurich perquè procedeixi
al pagament de 498,08€ a Linia Directa Aseguradora i els restants 150€ a dades
protegides , titular del vehicle.

4. Exp.resp.pat. 114-13-004 dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 1 de març de 2013 dades protegides va presentar escrit de reclamació de
responsabilitat patrimonial pels danys físics soferts quan va caure a la pista del pati de
l’escola dades protegides el dia 11 d’octubre de 2011. Aquesta reclamació va ser
formulada prèviament a la Generalitat de Catalunya, que la va inadmetre per manca de
legitimació passiva, per considerar que l’administració competent en el manteniment del
pati de les escoles públiques és la local.
L’interessada formula la seva reclamació en base a considerar que hi ha hagut una mala
execució o un mal manteniment de les instal·lacions escolars.
En data 29 d’abril de 2013, el tècnic de gestió de la regidoria d’Educació emet informe del
que s’extrau el següent:
(...) Segon informe del director del centre de data 7 de novembre de 2012, en horari
extraescolar de tarda, concretament a l’hora de recollir el seu fill de l’activitat que
finalitzava en aquell moment, la Sra dades protegides, va caure mentre es disposava a
sortir de l’escola. (...) llavors com que mostrava signes de molt dolors i no podia
incorporar-se es va requerir els serveis d’una ambulància per tal que fos atesa (...)
Junt a l’informe s’adjunta una fotografia del lloc dels fets on es veu les dues zones laterals
de la pista habilitades pels vianants i el lloc on va caure la Sra. dades protegides que
just està bordejant un lateral de la pista esportiva que no està habilitada pel pas de
vianants.
Continua dient l’informe (...) pel que fa a l’estat de les pistes, aquestes es van
acondicionar atenent la necessitats de corregir la rugositat dels paviments de les 3 pistes
de l’escola dades protegides, per evitar lesions en la pràctica de l’esport dels alumnes del
centre, el mes de maig de 2011, per l’empresa Paviments de disseny KONNIK, S.A, com
a empresa especialitzada en paviments esportius (...)
Les pistes es troben delimitades per un bordo perimetral i té continuïtat amb el pati de
l’escola que esta pavimentat amb sorra de sauló, i tal com indica la imatge que adjunta
l’informe del director del centre, l’accés d’entrada al centre i les pistes es troba clarament
delimitat per un passadís de panot amb porxada.
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En data 27 de juny, es va admetre a tràmit la reclamació i es va atorgar el tràmit
d’audiència a la interessada.
En data 9 de juliol la Sra. dades protegides va comparèixer, dintre del termini del tràmit
d’audiència, i se li va donar vista de l’expedient íntegre i còpies dels documents números
56 a 58, tal com va sol·licitar.
En data 12 de juliol dades protegides va presentar al·legacions dient que es ratificava en
tots els extrems de la seva reclamació, que l’altura de l’escaló era excessiva i que no
estava senyalitzat. Que tot i no ser un pas transitable, tractant-se d’un pati escolar no
sembla que compleixi la normativa per desenes o centenars de nens que hi transiten. No
aporta nous fets ni consideracions jurídiques que les ja plasmades en la seva reclamació
inicial.
FONAMENTS DE DRET
I.- Els principis que regeixen la figura de la responsabilitat patrimonial per culpa
extracontractual o objectiva de les Administracions Públiques es troben regulats
bàsicament a l’article 106.2 de la Constitució, als articles 139 i següents de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener i quan al procediment, al
RD 429/93 de 26 de març, i altra normativa concordant.
II.- La Llei 30/92 estableix els requisits que han de concórrer per a que els particulars
tinguin dret a una indemnització fixant els següents: a) que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics i que el dany causat l’administrat no
tingui el deure jurídic de suportar-lo, b) que els dany al·legat sigui efectiu, avaluable
econòmicament i individualitzat, c) l’existència d’un nexe causal directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat.
III.- L’article 13.2 del RD 429/1993, de 26 de març, estableix que la resolució es
pronunciarà necessàriament sobre l’existència o no de la relació de casualitat entre el
funcionament del servei públic i la lesió produïda. Per tant, el requisit indispensable per a
donar dret a un rescabalament dels danys és l’existència d’un nexe casual directe entre el
funcionament del servei públic i el dany causat. La relació de causalitat ha de ser directa,
immediata i exclusiva el que significa que els danys s’han de produir sense la intervenció
de cap altre factor.
Quant a les al·legacions formulades per la Sra. dades protegides en data 12 de juliol,
aquestes no aporten nous fets ni consideracions jurídiques que es puguin considerar.
Incideix en el mal estat del pati de l’escola, la manca de senyalització i el manteniment i el
perill que comporta pels nens. No aporta cap informe tècnic que avali les seves
manifestacions.
Dacord l’informe del tècnic de la regidoria d’Educació, les pistes van ser acondicionades
per una empresa especialitzada en paviments esportius el mes de maig de 2011 i per
altra banda, no hi ha constància de que cap nen hagi tingut cap incident en aquest indret.
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Atenent la instrucció de l’expedient, els informes i documents que hi figuren , s’infereix
que no hi ha nexe causal directe entre el funcionament del servei públic i el dany sofert
per la Sra. dades protegides donat que aquest es desvirtua pel comportament inadequat
de las interessada al accedir a les pistes per un lloc no habilitat per a vianants , tot i
haver-hi senyalitzats i adaptats espais habilitats pel pas de vianants. El fet que la
interessada no els utilitzes, era raó de més per tenir una especial cura de les condicions
del terreny per on va transitar, per no estar destinat a aquesta finalitat.
És per això que es considera que no concorren els elements i requisits que configuren el
naixement de la responsabilitat patrimonial perquè no hi ha una relació de casualitat
directa, immediata i exclusiva entre el funcionament del servei públic i els danys causats.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per dades
protegides per no concórrer els elements i requisits que configuren la responsabilitat
patrimonial al no existir el nexe causal directe entre el funcionament del servei públic i el
dany causat.

5. 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
C4X010 Compulsa de documents.
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 CGTIM i personal
d’atenció ciutadana.

6. Atorgament de subvenció a dades protegides per incineració de difunts
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 03/07/13 i número de registre d’entrada 2013007940, la Sra. dades
protegides sol·licita la subvenció per incineració del difunt dades protegides
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2. La Junta de Govern Local de 15 d’octubre de 2007, va aprovar les Bases particulars
per a l’atorgament de subvencions per a la incineració de difunts.
3. Instruït l’expedient corresponent i d’acord amb l’informe de la tècnica de Salut de 5 de
juliol de 2013.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 2/1997, de 3 d’abril, reguladora dels Serveis Funeraris.
Bases particulars per a l’atorgament de subvencions per a la incineració de
difunts.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar a la Sra. dades protegides, amb DNI dades protegides , la
subvenció per incineració del difunt dades protegides, corresponent al 50% del cost de
la incineració, per un import de 185,05€.
Segon .- Aprovar el document comptable d’autorització, compromís i obligació de la
despesa per un import de 185,05€ amb càrrec a la partida 1300.3130.480000 del
pressupost vigent.
Tercer .-

Notificar aquesta resolució a l’interessat.

7. Atorgament de subvenció a dades protegides per incineració de difunts
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 05/07/13 i número de registre d’entrada 2013008019, el Sr dades protegides
sol·licita la subvenció per incineració de la difunta dades protegides Capdevila.
2. La Junta de Govern Local de 15 d’octubre de 2007, va aprovar les Bases particulars
per a l’atorgament de subvencions per a la incineració de difunts.
3. Instruït l’expedient corresponent i d’acord amb l’informe de la tècnica de Salut de 18 de
juliol de 2013.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 2/1997, de 3 d’abril, reguladora dels Serveis Funeraris.
Bases particulars per a l’atorgament de subvencions per a la incineració de
difunts.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Atorgar al Sr. dades protegides o, amb DNI dades protegides , la subvenció
per incineració de la difunta dades protegides, corresponent al 50% del cost de la
incineració, per un import de 244,21€.
Segon .- Aprovar el document comptable d’autorització, compromís i obligació de la
despesa per un import de 244,21€ amb càrrec a la partida 1300.3130.480000 del
pressupost vigent.
Tercer .-

Notificar aquesta resolució a l’interessat.

8. Modificació acord acceptació subvenció campanya "Coneguem els nostres
parcs", per diferència de l'import justificat.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 27 de desembre de 2012 la Diputació de Barcelona ens va notificar
l’atorgament de la subvenció, per a l’any 2013, per import de 1.254,00 € per fer
front al transport de les quatre escoles participants a la campanya “Coneguem els
nostres parcs”
2. La Junta de Govern Local de l’ajuntament va acceptar aquesta subvenció amb
data 19 de febrer de 2013, per l’import abans indicat.

3. A causa de la climatologia, dues de les 4 escoles no van poder realitzar la sortida
programada i, per tant, l’import de la despesa en autocars es va veure reduïda a
616,00€, essent aquest import el que s’ha de justificar presentant la documentació
a la Diputació abans del dia 30 de setembre de 2013.
4. Considerant l’informe de la tècnica d’Educació de data 12 de setembre de 2013,

FONAMENTS DE DRET
Bases Reguladores aprovades per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, el 28
de juny de 2012.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Donar compte a la Junta de Govern Local, de la justificació, per import només
de 616,00 €, de la subvenció atorgada de 1.254,00€ per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
de la Diputació de Barcelona, per l’exercici 2013, atès que només dues escoles van
participar de les activitats programades per causa de la climatologia.
Segon.- Modificar l’Acord d’Acceptació de la subvenció de la campanya “Coneguem els
nostres parcs” per import de 1.254,00€, atorgada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de
la Diputació de Barcelona, per l’exercici 2013, i adoptar un nou Acord d’Acceptació de la
subvenció, per import de 616,00 €.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Servei d’Economia i Finances de l’Ajuntament i a
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
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9. Aprovació inicial del Pla especial de Can Camps
ANTECEDENTS DE FET
1. La masia de Can Camps es situa al sud-est del terme municipal de Sant Quirze del
Vallès, al vessant est de la Serra de Galliners.
2. El document presentat per Can Garça, SL és el Pla Especial per a la definició dels
usos de la finca de Can Camps i condicions de rehabilitació de la Masia.
3. Els terrenys inclosos en l’àmbit del Pla Especial estant formant bàsicament per zones
de bosc, amb petits claps destinats antigament a camp de conreu.
4. Considerant l’informe de l’arquitecte municipal de data 8 de gener de 2013, del qual es
desprèn que:
“Segons el Text refós de l’any 2000 del Pla General d’Ordenació de Sant Quirze del
Vallès, la classificació dels sols inclosos a l’àmbit és de sol no urbanitzable les
següents classificacions:
Clau 8: Sòl d’interès agrícola
Clau 9a: Sòl d’interès forestal de conservació
Clau 10a: Sòl d’interès ecològic de muntanya
Els objectius prioritaris per aquesta Unitat de paisatge són la conservació dels seus
valors ecològics, forestals i agrícoles, així com la vinculació definitiva de la vessant
oest de Castelltort al sòl no urbanitzable. El patrimoni arquitectònic està format per
Can Vinyals, Can Arús, Can Viver de la Serra i la masia de Can Camps.
En el plànol d’ordenació del sòl no urbanitzable es localitzen els punts d’interès natural
(PIN) i els elements patrimonials d’Edificació arquitectònica (P-E).
En la Unitat de paisatge 1, corresponent a l’àmbit de la finca de Can Camps, es situen
els punts d’interès natural i els elements patrimonials d’Edificació arquitectònica
següents:
PIN-B-3
Turó i carena de Cober
PIN-B-11 Carener del camí de Can Camps a Sant Cugat i turó de Can Camps
P-EA2/3.13 Edificació arquitectònica de protecció mitjana. Masia de Can Camps
En l’ inventari del patrimoni arqueològic i arquitectònic incorporat com a document
complementari en l’aprovació del PGO vigent, s’inclou la Masia de Can Camps com
una edificació que es considera d’interès per a la identitat urbana i patrimoni històric
del municipi, considerant el seu valor patrimonial arquitectònic de protecció mitjana,
essent prioritària la seva rehabilitació. A nivell de criteri de rehabilitació l’ inventari
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planteja la protecció o restauració d’elements tipològics (cobertes, façanes i obertures,
forjats, tanques, elements d’accés, escales i elements verticals).
La masia de Can Camps ja apareix citada al 1487, el seu estat de conservació es pot
considerar molt bo, es caracteritza per ser una masia d’obaga, de poc valor patrimonial
i econòmic en el seu moment, construïda amb murs de càrrega de pedra, bigues de
fusta i coberta inclinada de teula àrab que permet l’aprofitament de la sota coberta.
Constava d’un volum central a dues aigües i diverses ampliacions adossades al nord,
la part central estava destinada a habitatge i les altres a habitacions d’eines, llenyer i
garatge. El Pla Especial es tramita amb l’objecte de fixar el règim d’usos adequats,
així com les condicions necessàries per a la rehabilitació de la masia de Can Camps i
edificacions annexes existents.
La tramitació es fa seguint el contingut de la disposició transitori quinzena del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificada per la Llei 3/2012 del 22 de febrer de
modificacions del text refós de la Llei d’urbanisme.
Els articles 47.3 i 50.2 del Decret Legislatiu 1/2012 (modificats pels articles 12 i 15 de
la Llei 3/2012) estableixen que és permès en sol no urbanitzable de reconstruir i
rehabilitar les masies, i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons
arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials i hagin estat
incloses pel planejament urbanístic en un catàleg específic, redactat amb aquesta
finalitat, amb vista a destinar-les a habitatge familiar (associat a una de les activitats
d’explotació a que fa referència l’apartat 6a de l’article 47), a un establiment hoteler
amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament, a un establiment de turisme rural o a
activitats d’educació en el lleure.
D’altra banda, l’apartat primer de la Disposició transitòria quinzena del Text refós de la
Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2012) estableix que als efectes del que
estableixen els articles 47.3 i 50.2 d’aquesta Llei (modificats pels articles 12 i 15 de la
Llei 3/2012), mentre el planejament general o una Pla especial d’iniciativa publica no
contingui la catalogació de les masies i les cases rurals del terme municipal, per a
regular llur construcció o rehabilitació, aquestes actuacions poden ser autoritzades per
mitjà del procediment que estableix l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme
(modificat per l’article 13 de la llei 3/2012).
La documentació en aquest cas ha d’incloure tant el projecte d’aquestes actuacions
com el Pla especial urbanístic formulat per acomplir-les.
El PGO vigent, tot i que com a documents complementaris va incloure en la seva
aprovació un inventari del patrimoni arqueològic i arquitectònic del municipi, on esta
inclosa la masia de can Camps, no ha desenvolupat encara la tramitació i aprovació
del catàleg de les masies i cases rurals que fixa el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
El document de Pla Especial presentat justifica la implantació en sol no urbanitzable
de l’ús de la masia de can Camps per dedicar-la a agroturisme, restauració i escola
d’educació ambiental, així com la utilització de les construccions auxiliars que
progressivament s’han anat rehabilitant a fi de destinar-les a quadres de cavalls i que
constituiran l’àrea de les instal·lacions hípiques. El Pla especial inclou també la
possibilitat de l’ampliació dels serveis de la instal·lació hípica amb l’ampliació de les
quadres en una segona fase.
En quant als usos, per bé que el Pla general no preveu explícitament l’ús d’hípica,
escola ambiental i agroturisme, aquests usos es poden entendre ajustats a les
determinacions de la normativa aplicable, ja que es tracta d’activitats que es
circumscriuen majoritàriament a les edificacions existents, essent admissibles com
activats relacionades amb el medi rural i que permeten la conservació dels elements
naturals i construïts (masia de Can Camps i edificacions existents) en condicions
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adequades; a banda de que, el fet del desenvolupament d’una activitat hípica, te una
important component ramadera que fa que el seu emplaçament idoni sigui el sòl no
urbanitzable.
En la documentació aportada, que inclou la que fixa l’article 48 del text refós de la Llei
d’urbanisme, s’inclou per poder legalitzar i poder ampliar les instal·lacions actuals, una
ordenació volumètrica de les edificacions existents, i les ampliacions proposades,
incorporades en l’estudi d’impacte paisatgístic presentat, i que justifiquen la integració
de les edificacions ramaderes amb el conjunt de la masia, pel que fa a la forma,
materials i disposició de les edificacions. Es justifica també en la documentació
aportada que qualsevol actuació en les instal·lacions complementaries que s’adjunten
en el Pla Especial, (zona aparcament, pistes, quadres, pàdocs, etc.) no podran
comportar moviments de terres importants ni pèrdua de la massa boscosa de la finca.
La planta primera de les edificacions complementaries de les quadres, mostrava una
alçada excessiva desvirtuant la relació amb la façana de la masia. Es proposa
plantejar en la proposta d’ordenació volumètrica del Pla Especial, baixar la coberta i
reconstruir-la a una alçada menor quan es desenvolupi el projecte tècnic de l’execució
de les obres.
A part de reduir l’excessiva alçada de la planta primera de l’annex de les quadres, es
proposa reformar els mòduls que s’han anat afegint a la part final de les instal·lacions,
proposant una nova implantació que visualment ordeni la tipologia dels mòduls
construïts.
En la imatge de la façana posterior la proposta del Pla Especial redueix l’alçada de
l’annex de les quadres, tractant aquesta façana amb arrebossats de color terrós
similars als de la masia existent, utilitzant teulada amb teula àrab i finestres de fusta, i
ordenant adequadament aquesta imatge posterior del conjunt de la masia.
El document del Pla Especial proposa:
-

-

-

Recuperar la masia conservant l’estructura original, tant pel que fa a composició
com a materials, ordenant adequadament les edificacions annexes realitzades en
etapes posteriors, adequant els mòdul annex que forma la zona de dutxes dels
animals i modificant les cobertes a una sola pendent.
Construcció d’un nou mòdul a dues aigües a continuació de l’existent en el tram
final del mòduls Sud-est, ordenant visualment aquesta façana.
Reducció de l’alçada de l’edificació annexa de dos plantes, baixant la coberta i
construint la nova a dues aigües per millorar la integració paisatgística de la
instal·lació.
Possibilitat d’una segona fase per ampliar les instal·lacions existents amb nous
mòduls de quadres en la zona actualment destinada a pàdocs.
La construcció dels nous mòduls tindrà un aspecte similar al de la masia
(bàsicament façanes arrebossades amb color terròs, teulades amb teula àrab i
finestres de fusta). La resta de mòduls de quadres existents haurien d’integrar-se
també en el conjunt de la masia, arrebossant les seves façanes amb el mateix
color terròs, i canviant el seu actual cobert de planxes ondulades prefabricades
per materials amb acabats tipus teula àrab. L’ampliació proposada dels nous vuit
mòduls de quadres es situaran a una cota més baixa que les existents, a la
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plataforma de la zona actualment destinada a pàdocs, mantenint l’alineació dels
actual mòduls.
L’ordenació de l’edificació proposada pel Pla Especial inclou també la definició del
programa necessari per desenvolupar l’activitat hípica i les activitats
d’agroturisme, restauració i escola ambiental, ubicant-les en les edificacions
existents:
Zona d’instal·lacions hípiques
Les instal·lacions hípiques existents (quadres, pistes, pàdocs, etc) es troben en
estat d’ús i funcionament. El Pla Especial fixa en els plànols corresponents les
diferents zones que integren el programa de les instal·lacions hípiques (serveis,
aules per classes teòriques, zona de magatzem, zona de serveis per socis, i zona
de serveis tècnics), així com les previsions de quadres, pistes i pàdocs. La
instal·lació comptarà també amb un area d’aparcament que serà objecte de
regularització superficial.
El Pla Especial determina la ubicació del programa de la zona d’instal·lacions
hípiques en les edificacions existents, dibuixant en planta la previsió d’espais i
superfícies.
Zona de la Masia de Can Camps
La masia es pretén rehabilitar per dedicar-la a agroturisme, restauració i escola
d’educació ambiental. El document del Pla Especial dibuixa la previsió del
projecte d’edificació, que s’haurà de tramitar un cop aprovat el Planejament
derivat, definint quins espais es condicionaran com a aules, tallers, àrees
comunes de menjador, cuina, vestidors, sanitaris, magatzem i serveis, i
determinant quins àmbits formaran part de l’activitat d’agroturisme, restauració i
escola d’educació ambiental.
L’estudi d’impacte i integració paisatgística presentat inclou els alçats existents de les
edificacions i la proposta d’ordenació volumètrica del projecte constructiu que
desenvoluparà el programa de les activitats i usos previstos pel Pla especial, integrant
aquestes construccions amb el conjunt de la masia tenint en compte la forma, els
materials i la disposició final dels volums de les edificacions.
El Pla Especial preveu una zona d’aparcaments (plànol O.01 Usos previstos). El Pla
Espacial justifica que la plataforma on hi ha prevista la zona d’aparcament no
comportarà cap moviment de terres, ni pèrdua de massa boscosa, aportant les
corresponents seccions d’ on s’ubicarà la plataforma definitiva de l’aparcament en
funció de la topografia existent. La previsió de pistes, quadres i pàdocs no preveu cap
moviment de terres, ni pèrdua de massa boscosa.
El document del Pla Especial acredita el compliment de la normativa d’aplicació des
del punt de vista mediambiental, classificant cada activitat d’acord amb els annexes de
la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activats i
els corresponents annexes de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat
en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. En el
desenvolupament del projecte executi de les obres caldrà fer la previsió de la ubicació
d’un hidrant donada la situació d’entorn forestal on es desenvoluparan les activitats.
Caldrà també preveure en el projecte d’obres i activitats a tramitar, el corresponen Pla
d’autoprotecció al desenvolupar-se les activitats en un entorn rural.
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D’acord amb l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme a l’expedient s’adjunta l’estudi d’impacte paisatgístic,
que haurà d’informar preceptivament l’òrgan competent en matèria de paisatge.
En relació a la documentació que ha d’incloure l’expedient, d’acord amb l’article 48 del
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, s’ha incorporat l’informe de l’ Institut Geològic de Catalunya.
Caldrà sol·licitar informe del Departament competent en matèria de cultura en relació a
l’afecció al patrimoni arquitectònic i arqueològic.
Caldrà informe del Departament competent en matèria d’agricultura.
Caldrà informe de l’Agencia Catalana de l’Aigua.”

FONAMENTS DE DRET
Decret Legislatiu 1/2010, de 5 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, modificat per la llei 3/2012, de 22 de febrer.
D’acord amb l’informe de la TAG Assessora Jurídica de data 11 de gener de 2013.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar inicialment el Pla Especial de Can Camps considerant el seu valor
patrimonial arquitectònic i la implantació en sòl no urbanitzable de l’ús de la masia com a
agroturisme, restauració i escola d’educació ambiental així com els seus annexes com a
instal·lacions d’hípica.
Segon .- Sotmetre a informació pública el procediment durant un termini d’un mes,
previ al seu anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a un dels diaris de
premsa diària de més divulgació de Sant Quirze del Vallès. El termini es computarà des
de la data de la darrera publicació, conforme a l’article 23.4 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
Tercer .- Sol·licitar durant el mateix termini informe als organismes afectats per raó de
les seves competències sectorials, els quals l’hauran d’emetre en el termini d’un mes
llevat que una disposició autoritzi un de més llarg.
Quart .Vallès.

Atorgar durant el mateix termini audiència a l’ajuntament de Sant Cugat del

Cinquè .- Donar a conèixer durant el termini d’informació pública del Pla Especial per
mitjà de la seva publicació a la pàgina electrònica municipal, en compliment de l’article
23.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Sisè .-

Notificar el present acord als interessats.
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10. Conveni per a la Dinamització associativa a les noves tecnologies de la
informació i la comunicació i les xarxes socials
ANTECEDENTS DE FET
La Gerència d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona té, entre les seves finalitats, afavorir els mecanismes de participació ciutadana i
fomentar l’associacionisme i la seva participació en la vida pública en l'àmbit local.
L’evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació obre noves formes de
participar i interactuar, més dinàmiques i participatives, tant a les entitats locals com a la
societat civil organitzada i la ciutadania en general. La Diputació de Barcelona entén que
Internet ha de ser una eina al servei dels municipis perquè aquests dinamitzin i
enforteixin el seu teixit associatiu, i mitjançant la Gerència d’Igualtat i Ciutadania vol dotar
els ajuntaments d’eines per a la dinamització de les entitats en les noves tecnologies de
la informació i la comunicació.
La irrupció del Web 2.0 i de les Xarxes Socials en els últims anys ha canviat, en bona
mesura, la forma en què utilitzem Internet, accedim a la informació i generem contingut a
la xarxa. Hem passat del Web 1.0, que era unidireccional (algú publicava i moltes
persones llegien), al Web 2.0 que és multidireccional i que es basa en la democratització
de la informació (tothom escriu i llegeix, de manera que s’estableix una conversa). A més
a més, ara ja no calen coneixements de programació ni nocions avançades d’Internet o
d'eines especials perquè qualsevol usuari/a bàsic/a d'ordinador pugui generar continguts
al web i compartir-los, literalment, amb milions de persones. I cada vegada és més senzill
disposar d'una pàgina web per moltes altres vies, gairebé totes elles gratuïtes.
Els ajuntaments han vist com en els últims anys anaven arribant noves demandes i
detectaven noves necessitats per part del teixit associatiu, i com d'altra banda s'obrien
nous camps d'activitat infinitament rics de col·laboració i de treball amb les entitats dels
seus municipis, i no sempre aquestes necessitats o demandes passaven per la provisió
d'un espai web a l'entitat. En un escenari on cobra una importància cabdal la capacitat de
conversa i d'interacció amb el teixit associatiu, una pàgina web només és una de les
moltes eines que configuren la presència a Internet d'una entitat o una associació, i
sobretot, s'han obert nous àmbits de col·laboració amb el teixit associatiu on els
ajuntaments tenen un paper important a desenvolupar.
Per tot això, la Gerència d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona en el darrer
trimestre de 2012, ha proposat als quaranta-vuit ens locals participants en el Portal
provincial de les entitats de Barcelona, un model d’evolució del projecte basat en les
xarxes socials i altres eines de col·laboració i comunicació a la xarxa, i que és previst
implementar a partir de l’1 de gener de 2013.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es troba dintre dels 40 ajuntaments sol·licitants
d’un d’un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, ja que aquesta és la
figura adient per a establir el marc de relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens
locals, per al suport del Portal provincial de les entitats de Barcelona per al 2013.
La minuta del conveni va ser aprovada per decret del president de la Diputació de
Barcelona de data vint-i-vuit de març de dos mil tretze.
Considerant l’informe de la tècnica de Participació Ciutadana de data 26 de setembre de
2013.
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FONAMENTS DE DRET
Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre i el seu Reglament de
desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006 de 21 de juliol.
Articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar la formalització del conveni entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a la Dinamització Associativa de les noves
Tecnologies de la Informació i la Comunicació i les Xarxes Socials per a l’any 2013, el
qual s’adjunta amb el següent annex:

CONVENI A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS PER A LA DINAMITZACIÓ
ASSOCIATIVA A LES NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ I LES XARXES SOCIALS
REUNITS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lma. Senyora Mireia Solsona i
Garriga, diputada delegada d’Educació, Igualtat i Ciutadania, actuant en nom i
representació d’aquesta, fent ús de les atribucions que li han estat conferides mitjançant
la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013 ; assistida pel secretari delegat
el senyor Albert Ortiz Villuendas, secretari delegat en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la Corporació de data 8 de setembre de 2011.

De l’altra, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès representat per la Il.lma. Sra. Maria
Montserrat Mundi Mas, alcaldessa de l’ajuntament, assistit per la senyora Helena Muñoz
Amorós, secretària d’aquest ens local.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Que la Gerència d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona té, entre les seves finalitats, afavorir els mecanismes de participació ciutadana i
fomentar l’associacionisme i la seva participació en la vida pública en l'àmbit local.
Que l’evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació obre noves formes de
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participar i interactuar, més dinàmiques i participatives, tant a les entitats locals com a la
societat civil organitzada i la ciutadania en general. La Diputació de Barcelona entén que
Internet ha de ser una eina al servei dels municipis perquè aquests dinamitzin i
enforteixin el seu teixit associatiu, i mitjançant la Gerència d’Igualtat i Ciutadania vol dotar
els ajuntaments d’eines per a la dinamització de les entitats en les noves tecnologies de
la informació i la comunicació.
Que la irrupció del Web 2.0 i de les Xarxes Socials en els últims anys ha canviat, en bona
mesura, la forma en què utilitzem Internet, accedim a la informació i generem contingut a
la xarxa. Hem passat del Web 1.0, que era unidireccional (algú publicava i moltes
persones llegien), al Web 2.0 que és multidireccional i que es basa en la democratització
de la informació (tothom escriu i llegeix, de manera que s’estableix una conversa). A més
a més, ara ja no calen coneixements de programació ni nocions avançades d’Internet o
d'eines especials perquè qualsevol usuari/a bàsic/a d'ordinador pugui generar continguts
al web i compartir-los, literalment, amb milions de persones. I cada vegada és més senzill
disposar d'una pàgina web per moltes altres vies, gairebé totes elles gratuïtes.
Que, en definitiva, la capacitat d'interacció a la xarxa ja no passa exclusivament per
disposar o no d'una pàgina web, ja que actualment la presència i la gestió de la identitat
digital a Internet s’exerceix a través d’una pluralitat d’eines.
Que els ajuntaments han vist com en els últims anys anaven arribant noves demandes i
detectaven noves necessitats per part del teixit associatiu, i com d'altra banda s'obrien
nous camps d'activitat infinitament rics de col·laboració i de treball amb les entitats dels
seus municipis, i no sempre aquestes necessitats o demandes passaven per la provisió
d'un espai web a l'entitat. En un escenari on cobra una importància cabdal la capacitat de
conversa i d'interacció amb el teixit associatiu, una pàgina web només és una de les
moltes eines que configuren la presència a Internet d'una entitat o una associació, i
sobretot, s'han obert nous àmbits de col·laboració amb el teixit associatiu on els
ajuntaments tenen un paper important a desenvolupar.
Que per tot l’exposat, la Gerència d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona en
el darrer trimestre de 2012, ha proposat als quaranta-vuit ens locals participants en el
Portal provincial de les entitats de Barcelona, un model d’evolució del projecte basat en
les xarxes socials i altres eines de col·laboració i comunicació a la xarxa, i que és previst
implementar a partir de l’1 de gener de 2013.
Que els quaranta-vuit ens locals esmentats han sol·licitat l’establiment d’un conveni de
col·laboració amb la Diputació de Barcelona, ja que aquesta és la figura adient per a
establir el marc de relacions entre la Diputació de Barcelona i cadascun dels ens locals
esmentats, per al suport del Portal provincial de les entitats de Barcelona per al 2013.
Que la minuta del conveni va ser aprovada per decret del president de la Diputació de
Barcelona de data vint-i-vuit de març de dos mil tretze.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES

Primer.- OBJECTE :
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L’objecte del present conveni és crear un marc de col·laboració interinstitucional per a la
dinamització associativa a les noves tecnologies de la informació i la comunicació i les
xarxes socials.
Segon.- TERMINI D’EXECUCIÓ:
Des de la data de la signatura fins el 31 de desembre de 2013.
Tercer.- OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE LES PARTS:
La Diputació de Barcelona a través de la Gerència d’Igualtat i Ciutadania, com a impulsora
del projecte assumeix la realització de les següents obligacions:










Mantenir l’aplicació adquirida a l’empresa Districte Digital SL per al disseny i
desenvolupament del portal municipal d’entitats i les pàgines web per part de les
entitats locals, fins al 30 de juny de 2013.
Migrar els webs de les entitats més actives creades en el marc del portal d’entitats
a una plataforma de blogs basada en programari de distribució lliure, abans del 30
de juny de 2013.
Donar allotjament (hosting) i suport tècnic als usuaris i usuàries de la plataforma
de blogs.
Formar continuadament al personal de l’ens local responsable de la
implementació del projecte de dinamització associativa a les noves tecnologies de
la informació i la comunicació i les xarxes socials.
Acompanyar l’ens local i les entitats en el procés de migració i facilitar la formació
de les entitats en la nova plataforma de programari de distribució lliure.
Crear i dinamitzar una comunitat virtual formada pels tècnics municipals dels
ajuntaments participants al projecte que permeti compartir bones pràctiques,
fomentar el debat entorn als eixos principals de la comunicació associativa a la
xarxa i compartir informació útil i interessant en aquest àmbit.
Organitzar i dinamitzar les reunions d’aquest grup de dinamització associativa així
com altres activitats de desenvolupament del projecte.
Donar suport i assessorar a l’ens local en el desenvolupament del projecte.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a:







Proposar un responsable del projecte que actuarà com a coordinador intern i que
tindrà com a tasques, entre d’altres, les següents: ser el referent amb la Gerència
d’Igualtat i Ciutadania i generar i vetllar per l’adequada utilització els recursos
pertinents per al bon desenvolupament del projecte en el municipi.
Designar l’equip responsable (com a mínim, una persona) de la dinamització del
projecte i donar suport a les entitats que formin part del projecte.
Mantenir un directori d’entitats actualitzat en el web institucional que evidenciï la
presència a internet de les entitats.
Incrementar de forma paulatina el nombre d’entitats que participen en el projecte.
Utilitzar la plataforma només pel disseny i elaboració de pàgines web integrades
en el projecte i, sota consulta i confirmació per part de la Diputació de Barcelona,
per a serveis municipals per a associacions.
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Definir, anualment, el pla de desenvolupament continuat del projecte en el
municipi: formació a entitats, recursos per a la formació, estratègia
d’implementació.
Assessorar continuadament a les entitats en la utilització de les noves tecnologies
de la informació i la comunicació, quan aquestes ho requereixin.
Vetllar pel compliment del codi ètic en el marc del portal d’acord amb la llei que
garanteixi uns mínims de correcció i pertinència en la publicació de les pàgines
web associatives que seran presents al portal municipal d’entitats i la informació
continguda en el mateix. Així mateix l’ens local és compromet a garantir la
confidencialitat i privacitat de les dades personals que, eventualment, es puguin
sol·licitar o vessar per part dels usuaris al Portal.
Avaluar regularment les webs de les entitats i realitzar intervencions de seguiment
i suport.
Participar en les reunions del grup de dinamització associativa i altres activitats
vinculades al projecte.
Facilitar la informació requerida per la Diputació de Barcelona sobre el
desenvolupament del projecte.
Fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les normes
gràfiques d’aquesta corporació en tots aquells materials informatius i de
divulgació que es derivin del projecte.
Autoritzar a la Gerència d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona a
introduir els canvis tecnològics necessaris per a una millor prestació del servei en
els termes que es determinin.

Quart.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
Atès que la realització dels treballs relatius a l'objecte del conveni suposa el tractament
de dades de caràcter personal de persones identificades o identificables per part de la
Diputació de Barcelona, es relacionen a continuació els deures i obligacions de la
Diputació de Barcelona en relació amb el tractament de les dades, tal com es preveu en
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (LOPD), i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desplegament de la LOPD (RLOPD).

A. - Deure de secret: La Diputació de Barcelona i els seus treballadors implicats en els
tractaments de dades de caràcter personal queden expressament i específicament
obligats a complir amb el deure de secret, en els termes previstos a l'art. 10 de la LOPD,
sobre tota aquella informació referida a dades de caràcter personal o antecedents que
poguessin conèixer com a conseqüència del compliment del conveni. Aquestes
obligacions subsisteixen fins i tot després de finalitzar i extingir-se la relació conveniada.
B.- Compliment de l’article 12 de la LOPD: La Diputació de Barcelona, en qualitat
d’encarregada del tractament de les dades de caràcter personal contingudes en un fitxer
de titularitat de l’Entitat adherida al projecte, queda obliga i, en virtut del que disposen
l’article 12.2 LOPD i els preceptes aplicables del RLOPD, es compromet a tractar les
dades d’acord amb les instruccions de l’Ajuntament, que actua en nom i per compte de
l’Entitat, com a encarregada del tractament, per a l’estricta i l’exclusiva prestació
conveniada, de conformitat amb les prescripcions tècniques del conveni.
En el cas que destini les dades a les quals tingui accés a una finalitat diferent a
l’establerta, o les comuniqui o les utilitzi i incompleixi així les estipulacions del conveni o
les instruccions del Responsable del Fitxer o de l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona
ha de ser considerada responsable del tractament i ha de respondre personalment de les
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infraccions que hagi comès i de les possibles reclamacions que es puguin produir al
respecte.
C.- Titularitat del/s fitxer/s: Les dades personals que es contenen en el/s fitxer/s, de
titularitat de les Entitats adherides al projecte estaran durant la vigència del conveni
emparades sota aquest conveni i a disposició de la Diputació de Barcelona. En concret
es tractaran dades identificatives de les persones que formin part de les Entitats.
D.- Prerrogatives de l’Ajuntament i les Entitats delegades a la Diputació de
Barcelona com a encarregada del tractament: La Diputació de Barcelona vetllarà i
controlarà el compliment de la normativa sobre protecció i seguretat de les dades de
caràcter personal, en qualitat d’encarregat del tractament i, específicament, pot:
- Supervisar el compliment de l’aplicació de les mesures de seguretat i del nivell exigible
a les dades de caràcter personal objecte de tractament, incloent-hi la sol·licitud de
presentació de les auditories a que s’hagi sotmès la Diputació de Barcelona, relatives a
qualsevol aspecte sobre el compliment de la normativa de protecció de dades i a
qualsevol fase d’execució del conveni.
- Dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització del
tractament.
- Comprovar que el programari utilitzat pla Diputació de Barcelona en el tractament de les
dades incorpori la descripció tècnica sobre el nivell de seguretat que compleix.
E.- Obligacions d'informació de la Diputació de Barcelona: La Diputació de
Barcelona queda obligada a tenir a disposició de l’Ajuntament quan aquest li requereixi la
següent informació relativa a:
- Ubicació física/territorial dels seus actius (servidors).
- Informació sobre aspectes específics de seguretat de la informació emmagatzemada.
- Informació sobre la propietat de les aplicacions de que disposa la Diputació de
Barcelona per a la prestació del servei i possible accés per tercers.
- Informació sobre si els productes de programari de que disposa la Diputació de
Barcelona per a la prestació del servei destinats al tractament automatitzat de dades
personals durant l'execució del conveni, inclou en la seva descripció tècnica el nivell de
seguretat al que permet complir d'acord amb el que estableix el Reglament de
Desplegament de la Llei Orgánica de Protección de Datos.
F.- Obligacions específiques de la Diputació de Barcelona com a encarregada del
tractament: La Diputació de Barcelona queda obligada i es compromet en relació amb
les dades de caràcter personal obtingudes com a conseqüència del present conveni a:
- Utilitzar-les amb la finalitat única i exclusiva de les prestacions encarregades en
execució del conveni i a no aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat distinta o
incompatible.
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- No difondre-les ni permetre-hi l’accés ni comunicar-les ni cedir-les, ni tan sols per a la
seva conservació, a terceres persones sense autorització de l’Ajuntament conveniat o del
Responsable del fitxer.
- Proveir l’adequada seguretat perimetral relativa als servidors utilitzats i limitar l’accés als
servidors físics al personal relacionat amb la prestació del servei.
- No conservar cap còpia dels suports que continguin les dades de caràcter personal
objecte de tractament
- Adoptar i aplicar les mesures de seguretat de nivell bàsic ampliades, segons s’indica en
el punt L, d’acord amb el que estableix l’art. 9 LOPD i en els termes establerts en el Títol
VIII del Reglament de desplegament de la LOPD, que siguin necessàries, d’índole
tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal que
provenen dels fitxers de titularitat de l’Entitat adherida al projecte, responsable del fitxer, i
n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia,
la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja
provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. En tot cas, la Diputació de
Barcelona ha de posar en coneixement de l’Ajuntament, immediatament després de ser
detectada, qualsevol sospita o constatació d’eventuals errors o incidències que
poguessin produir-se en el compliment de les mesures de seguretat aplicades a la
informació objecte de tractament.
- Notificar qualsevol petició d’exercici de drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i
oposició) a l’Entitat adherida al projecte i a l’Ajuntament de manera immediata, i en
qualsevol cas abans de 24 hores.
- Garantir que la informació dels usuaris referida a dades personals no s’emmagatzemi i
tracti en servidors allotjats en països sense igual nivell de protecció, com a conseqüència
de la deslocalització dels servidors, i que no es produeixin transferències internacionals
de dades no autoritzades.
G.- Destrucció / devolució de les dades de caràcter personal: La Diputació de
Barcelona, una vegada acomplerta la prestació conveniada, ha de destruir/retornar a
l’Ajuntament les dades de caràcter personal i els suports o documents en què consti
alguna dada personal objecte de tractament. El retorn de les dades s’ha de dur a terme
en el format i suports que s’hagin especificat o, en el cas de no haver-se definit
prèviament, en els utilitzats per l’adjudicatari per l’emmagatzematge.
En el cas que una norma legal prevegi llur conservació, cal indicar-ne quina, la Diputació
de Barcelona ha de procedir a la devolució de les dades de caràcter personal i els
suports o documents en què consti alguna dada personal objecte de tractament a
l’Ajuntament, o a l’encarregat del tractament que aquest designi, el qual n’ha de garantir
la conservació en compliment de la norma legal de referència.
Un cop finalitzada la relació conveniada, la Diputació de Barcelona pot conservar,
adientment bloquejades, les dades de caràcter personal que hagin estat objecte de
tractament, únicament durant el període de temps en què puguin derivar-se
responsabilitats de la seva relació amb l’Ajuntament conveniat i l’Entitat responsable del
fitxer.
H.- Subencàrrec de la realització del tractament: El subencàrrec amb un tercer de la
realització del tractament de les dades de caràcter personal es pot realitzar sempre que
es compleixin els requisits següents:
- El tractament de dades de caràcter personal per part del subencarregat queda sotmès a
les instruccions de l’Ajuntament conveniat.

20/23

- La Diputació de Barcelona ha de comunicar anticipadament i per escrit a l’Ajuntament
conveniat la intenció de subencarregar, així com els aspectes següents: percentatge de
tasques subencarregades respecte de l’objecte principal del conveni, identitat del
subencarregat i acreditació de la seva aptitud per a l’execució.
- El conveni entre la Diputació de Barcelona,, encarregat del tractament, i el
subencarregat s’ha de formalitzar complint les condicions establertes pel RLOPD.
I.- Transferència internacional de dades: Si el Centre de Procés de Dades estan fora
d’Espanya, o és previst que es realitzi qualsevol tractament de dades fora del territori
espanyol caldrà que prèviament al tractament es compleixi amb els següents requisits:
- Informar a l’Ajuntament conveniat del tipus de tractament a realitzar i de quin és el país
destinatari de la transferència per tal que procedeixi a valorar si cal sol·licitar autorització
a l’Agència espanyola de protecció de dades (AEPD) per a la realització de la
transferència internacional de dades.
- En el cas que es valori que si que es tracta d’una transferència Internacional de dades
caldrà l’autorització del director de l’AEPD abans d’iniciar el tractament fora del territori
espanyol.
J.- Exercici dels drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició): En el cas
que la Diputació de Barcelona rebi una petició d’exercici dels drets ARCO per part d’un
afectat, aquesta ha de ser lliurada a l’Ajuntament conveniat i a l’Entitat adherida,
responsable del fitxer, en el termini màxim de 24 hores.
K.- Els productes de programari: destinats al tractament automatitzat de dades
personals hauran d’incloure en la seva descripció tècnica el nivell de seguretat, bàsic,
mig o alt, que permetin aconseguir d’acord amb el que estableix el Reglament de
desenvolupament de la LOPD pel que fa a les mesures de seguretat en el tractament de
dades de caràcter personal.
L.- Causes específiques de resolució del conveni: Es consideren causes específiques
de resolució del conveni per incompliment de les obligacions conveniades respecte de la
protecció de dades, les següents:
- No guardar sigil respecte a les dades o antecedents de caràcter confidencial.
- Incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació.
- Obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l’Ajuntament conveniat.
- Incomplir les condicions especials d’execució definides en aquest plec.
M.- Mesures de seguretat que cal aplicar: El nivell de seguretat que correspon al
tractament de dades objecte de contractació es fixa en un nivell bàsic ampliat. Per tant,
cal aplicar les següents mesures adequades al nivell de seguretat exigible al tractament
que s’ha de realitzar:
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Mesures de seguretat
Control d’accés a les dades
Control d’accés físic
Còpies de seguretat i recuperació
Funcions i obligacions del personal
Gestió de suports i documents
Identificació i autentificació
Registre d’incidències
Registre d’accessos

Així mateix, la Diputació, a requeriment de l’Ajuntament, posarà a la seva disposició el
Document de Seguretat que ha d’elaborar o el que ja hagués elaborat, incorporant les
mesures de seguretat a implantar en relació amb aquest tractament.
Cinquè.- COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT
El seguiment, avaluació i especificacions de les actuacions convingudes es farà
mitjançant una Comissió Tècnica de Seguiment entre l’ens local i la Gerència d’Igualtat i
Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones. Aquesta comissió estarà integrada per:





Un representant de l’Àrea d’Atenció a les Persones.
Un representant de l’ens local
Un responsable tècnic de l’ l’Àrea d’Atenció a les Persones.
Un responsable tècnic de l’ens local.

Tanmateix podran assistir a aquesta comissió, en qualitat d’assessors, els experts que
les parts considerin convenients.
Són funcions de la Comissió de Seguiment:





La direcció, coordinació i gestió de les actuacions.
La planificació i aprovació del calendari d’activitats.
L’habilitació dels recursos necessaris.
El seguiment i avaluació dels resultats.

La Comissió Tècnica de Seguiment es reunirà sempre que qualsevol de les parts ho
requereixi.
Sisè.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL
La propietat intel·lectual dels dominis www.entitats.diba.es, www.entitats.diba.cat,
entitats.diba.es i entitats.diba.cat correspon a la Diputació de Barcelona.
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Setè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni serà vigent des de la data de la signatura fins al dia 31 de desembre de
2013. Així mateix, podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues
parts.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura del conveni.
Tercer.- Notificar la present resolució a la Diputació de Barcelona.

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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