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Absents sense justificació
Cap
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Cap
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SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
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el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu.

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 20 de maig de 2014.

2. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona "suport al servei de menjador de
les escoles bressol municipals"
ANTECEDENTS DE FET
1. Amb data 28 d’abril de 2014, la Gerència de Serveis d Educació de la Diputació de
Barcelona ens ha notificat la concessió d’un suport econòmic del programa “Suport al
servei de menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc de la convocatòria
2014 del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, amb l’objectiu de
contribuir a pal·liar la persistència de la crisi econòmica.
2. L’import atorgat al municipi de Sant Quirze és de 5.608 euros per a l’any 2014. (Codi
XBMQ 14/Y/102091)
3. Segons s’expressa a l’esmentada notificació s’ha de trametre, com a molt tard el 15 de
juliol de 2014, l’acceptació de l’ajut i de tots els termes de la concessió i les condicions
de la seva execució a través dels corresponents models normalitzats.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local

-

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals a Catalunya.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar la subvenció de 5.608,00 € atorgada per l’Àrea d’Educació de la
Diputació de Barcelona, pel programa “Suport al servei de menjador de les escoles
bressol municipals”, en el marc de la convocatòria 2014 del Pla de concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona i als
Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

3. Acceptació del fons de prestació "Finançament de l'àmbit de Benestar Social"
de DIBA
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ANTECEDENTS DE FET
Vist que en data 31 de maig de 2012 es va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015” que és l’ instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general.
Vist que en data 10 d’abril de 2014 es va aprovar el Catàleg de concertació de l’any 2014,
del seu Règim regulador i de la convocatòria per a la concessió del fons de prestació.
Atès que al Catàleg 2014 es preveu el fons de prestació “Finançament de l’àmbit de
benestar social” que es caracteritza per tractar-se de suports econòmics calculats en
base a l’aplicació proporcional de criteris objectius que recullen les característiques
socioeconòmiques i territorials dels ens adherits al Protocol general del Pla de
Concertació
Atès que el servei de Benestar i Família del municipi de Sant Quirze del Vallès es troba
adherit al Protocol general del Pla de Concertació de l’any 2014 de la Diputació de
Barcelona.
Atès que els Ajuntaments de la província de Barcelona tenen garantida una dotació
econòmica destinada al suport de Serveis Socials.
Atès que aquests ajuts s’estableixen en funció del tram poblacional corresponent al
municipi i que la ràtio establerta és de 2,83 euros per habitant per als municipis de
10.000 a 19.999 habitants.
FONAMENTS DE DRET
Llei 38/2003 General de Subvencions.
Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials, concretament en el títol III –Règim
competencial i organitzatiu-, art 32 quan parla de les competències dels ens locals
supramunicipals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la concessió del recurs econòmic del fons de prestació de la
Diputació de Barcelona, per import de 54.924,64 € pel “Finançament de l’àmbit de
benestar social” de Sant Quirze del Vallès.
Segon .- Comunicar l’acceptació del suport així com de tots els termes de la concessió
i les condicions de la seva execució, mitjançant el model normalitzat a la Diputació de
Barcelona.
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4. Aprovació conveni d'ús socials dels centres educatius i col·laboració per part
de l'Ajuntament a través de finançament mitjançant subvenció de les activitats
programades per les AMPAs
ANTECEDENTS DE FET
L’Ajuntament de Sant Quirze dins de l’àmbit de les seves competències té l’objectiu
d’assistir i cooperar amb els centres educatius del seu àmbit territorial que necessitin
suport per a la realització d’activitats educatives que li són pròpies i que no puguin dur a
terme per ells mateixos, i amb especial atenció a projectes educatius.
L’establiment d’un conveni d’ús i col·laboració afavorirà que l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès i les associacions de mares i pares d’alumnes dels centres educatius d’infantil i
primària del municipi, desenvolupin de forma adequada les activitats educatives
d’extraescolars i casals d’estiu de Nadal i Setmana Santa.
L’objecte d’aquest conveni és regular el procediment per sol·licitar autorització per la
utilització, per part de les AMPAs, de determinats espais de les instal·lacions dels centres
educatius de segon cicle d’infantil i de primària ubicats en el Municipi de Sant Quirze del
Vallès, així com de les condicions d’ús dels espais. Així mateix, es regula la col·laboració
per part de l’Ajuntament a través de finançament mitjançant subvenció de les activitats
programades per les AMPAs.
Aquestes activitats es descriuran en la memòria que presentaran les AMPAs i no
interferiran, impediran o dificultaran les activitats ordinàries del centre.
Considerant l’informe del tècnic de gestió del servei d’Educació de data 23 d’abril de
2014,
FONAMENTS DE DRET
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació apartat de les associacions de mares i pares
d'alumnes.
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius que preveu que el
Departament d’Educació, els ajuntaments i els centres públics promouen l’ús social dels
edificis i instal·lacions dels centres educatius públics, articles 53 i 54.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament que la
desenvolupa.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el conveni d’ús socials dels centres educatius i col·laboració per part de
l’Ajuntament a través de finançament mitjançant autorització i subvenció de les activitats
programades per les AMPAs, segons es detalla a continuació:

“Conveni entre e l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i les AMPAs dels centres
de segon cicle d’infantil i de primària per a l’ús social de les instal·lacions dels
centres educatius
Lloc i data: .............................
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Reunits:
D’una part, la Sra. M. Montserrat Mundi i Mas, Alcaldessa del Exlm. Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, actuant en nom i representació d’aquest, assistit per la
Secretaria municipal, Sra. Helena Muñoz Amorós, qui dona fe de l’acte.
D’altra part, els presidents i presidentes de les associacions de mares i pares dels
alumnes dels centres educatius d’educació infantil i primària: escola Lola Anglada,
escola Onze de Setembre, escola Pilarín Bayés, escola Purificació Salas, escola
Taula Rodona, escola El Turonet. Caldria identificar les persones físiques que com
a representants de les AMPAs signen el present conveni (nom i cognoms, DNI,
domicili, en virtut de quin acord estan facultades per la representació)
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a la signatura
i eficàcia del present Conveni i conjuntament,
Exposen:
I.- El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius preveu que
el Departament d’Ensenyament, els ajuntaments i els centres públics promouen l’ús
social dels edificis i instal·lacions dels centres educatius públics, fora de l’horari
escolar, per part de persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, per a la
realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter
social i que no suposen l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals o de
qualsevol altra mena.
II.- L’Ajuntament té la potestat de regular l’ús socials dels centres educatius
d’ensenyament de segon cicle d’infantil i de primària i que disposa de les
instal·lacions susceptibles de ser utilitzades:
-

Espais exteriors i pistes esportives.
Gimnàs
Menjador
Aules Classe
Espais de reunió
Altres

III.- Les AMPAs són entitat sense ànim de lucre, que tenen com a finalitat col·laborar en
les activitats educatives per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars
o de serveis, així com promoure activitats de formació de pares. Disposa l’article 26.2 de
la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació que “les associacions de mares i pares
d'alumnes tenen per finalitat essencial facilitar la participació de les mares i els pares en
les activitats del centre, a més de les establertes per la normativa vigent i les que
determinin els estatuts de les dites associacions”.
IV.- Que donada la valorada aportació de les AMPAs a l’activitat educativa, l’Ajuntament
ha considerat pertinent que puguin fer ús fora de l’horari escolar de les escoles i centres
educatius pel desenvolupament de les seves activitats programades.
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Per tot això, ambdues parts, amb l’objectiu principal de donar recolzament i fomentar tant
les activitats dutes a terme per les AMPAs, com l’ús social fora de l’horari escolar dels
edificis i instal·lacions dels centres educatius públics, consideren adient la formalització
d’aquest conveni mitjançant l’adopció de les següents
Clàusules
Primera: Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular el procediment per sol·licitar autorització per a la
utilització, per part de les AMPAs, de determinats espais de les instal·lacions dels centres
educatius de segon cicle d’infantil i de primària ubicats en el municipi de Sant Quirze del
Vallès, així com de les condicions d’ús dels espais. Així mateix, es regula la col·laboració
per part de l’Ajuntament a través de finançament mitjançant subvenció de les activitats
programades per les AMPAs.
Aquestes activitats es descriuran en la memòria que presentaran les AMPAs i no
interferiran, impediran o dificultaran les activitats ordinàries del centre.
Segona: Finançament per part de l’Ajuntament
L’Ajuntament contribuirà durant la vigència del present conveni al finançament de les
activitats i projectes autoritzats. L’import concret a abonar s’establirà anualment en funció,
entre altres factors, de les disponibilitats pressupostàries. Aquest import queda fixat en la
quantia de 16.000 € per a l’any 2014 i es distribuïda en un 45% per nombre de centre
educatiu i un 55% per nombre d’alumnes i activitat.
Tercera. Justificació i pagament.
L’aportació compromesa anualment per part de l’Ajuntament s’efectuarà en un sol
pagament, tenint en compte la disponibilitat de la Tresoreria municipal. Prèviament
l’AMPA presentarà les factures que acreditin la realització de la despesa feta, datades
l’any de vigència del conveni, acompanyades d’un certificat emès per el Tresorer de
l’AMPA amb el vistiplau del President de l’AMPA, on consti que l’import ha estat destinat
a l’activitat del programa d’educació conveniada com obligació reconeguda en el decurs
de l’exercici econòmic.
Quarta.- Règim d’utilització
L’autorització per a l’ús social dels centres educatius estarà condicionada a la prèvia
sol·licitud mitjançant l’imprès que facilitarà l’Ajuntament.
Els sol·licitants presentaran el formulari a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, fent constar la
informació que segueix:
a) Identificació dels organitzadors i responsables de l’activitat.
b) Tipus d’activitats:
c) Programació/horaris
Per a l’organització de les activitats s’haurà de respectar en tot moment el calendari
escolar que publica el Departament d’Ensenyament, el Projecte Educatiu i les normes
d’organització i funcionament del centre.
d) Espais, equipaments i recursos del centre a utilitzar:

6/26

Espais exteriors i pistes esportives.
Gimnàs
Menjador
Aules Classe
Espais de reunió
Altres
e) Neteja:
La mateixa anirà a càrrec de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
f) Accessos i vigilància:
Anirà a càrrec de l’AMPA
Cinquena: Compromisos de la persona física/jurídica
La persona física/jurídica es compromet a fer les actuacions següents:
a) Conservar les instal·lacions i els equipaments en el mateix estat de funcionament,
ordre i neteja en què es varen lliurar.
b) No utilitzar els espais i els equipaments amb una finalitat distinta de la que va ser
autoritzada, ni fer servir espais i equipaments diferents dels autoritzats.
c) Fer-se càrrec de la vigilància que asseguri l’obertura i el tancament de l’activitat, la
normalitat de l’ús i, si escau, la correcta utilització dels espais cedibles.
d) Tenir contractada una assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del
personal al seu servei, derivada de l’ús i de l’activitat i pels danys i perjudicis que es
puguin ocasionar durant la seva realització per unes sumes assegurades mínimes de
150.000.- € per víctima individual i d’1.200.000.- € per sinistre (imports que el Govern
pot actualitzar periòdicament).
e) Abonar l’import dels danys ocasionats per l’ús.
f) Vetllar perquè l’accés a les instal·lacions es limiti a les persones que es corresponen
amb l’activitat autoritzada.
g) No cedir a tercers per cap concepte l’espai d’ús autoritzat.
h) Comunicar immediatament a l’Ajuntament i la direcció del centre de qualsevol
incidència derivada de l’ús de les instal·lacions.
i) Retornar les claus de les instal·lacions, en el cas que hagin estat lliurades pel centre
educatiu, una vegada hagi finalitzat la vigència del conveni.
Sisena: Obligacions de l’Ajuntament

7/26

L’Ajuntament farà el seguiment de l’aplicació d’aquest conveni i s’obliga a:
a) Garantir que els espais que són objecte d’aquest conveni es trobin en condicions per
desenvolupar les activitats previstes.
b) Avisar a l’entitat, amb un mes d’anticipació, en cas que el centre organitzi una activitat
que requereixi la utilització de l’espai cedit, dins l’horari assignat en el conveni.
c) Proporcionar els instruments necessaris per a l’obertura i el tancament dels espais a
utilitzar per l’entitat, al representant designat per aquesta, que serà responsable davant
el centre de garantir-ne el bon funcionament.
Setena: Documentació a presentar
L’imprès de sol·licitud a d’adjuntar la documentació i continguts següents:
a) Presentar un projecte-memòria de les activitats:
-

Durada en el temps, incloent una planificació detallada.
Definició dels espais a emprar, i usos dels mateixos.
Responsables de les activitats, indicant manera de contacte i qui es farà carrer de
les entrades i sortides de les activitats.

b) Còpia de les assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al
seu servei, derivada de l'ús i de l'activitat i pels danys i perjudicis que es puguin
ocasionar durant la seva realització, per unes sumes assegurades mínimes de
150.000 euros per víctima individual i d'1.200.000 euros per sinistre, quantitats que el
Govern pot actualitzar periòdicament.
c) Escrit conforme la direcció de l’escola té coneixement de la realització de l’activitat i es
dona per assabentat
d) Declaració responsable per part de l’AMPA que es farà càrrec de la seguretat i control
de l’activitat i notificació de les persones responsables.
e) Certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
f) Aquelles activitats que es realitzin amb empreses externes s’ha de presentar de les
mateixes els seus certificats conforme es troben al corrent de las obligacions
tributàries i de la Seguretat Social.
g) Escrit signat, eximint a l’Ajuntament i la direcció del centre, de qualsevol responsabilitat
derivada de la pròpia activitat.
h) Escrit del responsable de l’activitat o de l’agent organitzador, conforme els espais a
emprar en l’activitat es reben en perfecte estat d’ús i conservació, i compromís de
retornar-los en les mateixes condicions un cop finalitza l’activitat prevista. Aquest escrit
contindrà un annex amb les condicions en que es rep els espais a utilitzar.
Vuitena: Comissió de seguiment
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Als efectes d’assolir els objectius previstos en el conveni, es constituirà una comissió de
seguiment formada per representants de cadascuna de les parts que signen el conveni.
Correspon a aquesta comissió el seguiment de les actuacions derivades de l’execució del
contingut del conveni. La comissió es reunirà, com a mínim, un cop a l’any, al lliurament
de la memòria anual i sempre que una de les parts ho sol·liciti.
Novena: Vigència
Aquest conveni tindrà vigència per al curs escolar 2014-15.
Es podrà prorrogar de manera expressa per un curs escolar sempre que hi hagi la
valoració positiva de la comissió de seguiment i previ acord d’aquesta..
Desena: Causes d’extinció i resolució
El conveni s’extingeix pel transcurs del seu termini de vigència.
Així mateix, el conveni es podrà resoldre per qualsevol de les causes següents:
a) Per mutu acord de les parts, manifestat de manera expressa.
b) Per revocació de l’autorització de l’ús social d’acord amb la normativa vigent.
c) Per l’incompliment de qualsevol de les parts d’alguna de les clàusules del conveni.
d) Per qualsevol altra causa de les generals establertes, així com altres de previstes en la
legislació vigent.
Onzena: Naturalesa i jurisdicció
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es formalitza a l’empara dels articles 53 i 54
del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els
efectes d’aquest conveni seran resoltes per mutu acord en la comissió de seguiment
establerta en la clàusula sisena.
En cas que no s’arribi a cap acord, les qüestions litigioses que pugin sorgir en la
interpretació i el compliment d’aquest conveni seran resoltes per l’Ajuntament, i contra la
seva resolució es pot presentar recurs davant del mateix, la resolució dels quals posa fi a
la via administrativa.
Pel que respecta a l’aportació econòmica de l’Ajuntament i en virtut de la naturalesa de
l’ajut, li serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el
Reglament que la desenvolupa.
I perquè així consti i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.”

9/26

Segon.- Facultar a l’Alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni.
Tercer.- Comunicar aquest acord a les associacions de mares i pares d’alumnes de les
escoles del municipi.

5. Conveni de col·laboració per a la formació pràctica entre l'Associació ANDI i
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
ANTECEDENTS DE FET
1. Atesa la proposta de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre
l’Associació ANDI i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica entre l’Associació
ANDI i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que literalment diu:
PEL CENTRE/ESTABLIMENT/PQPI/PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL:

El/LA Sr/Sra: dades protegides
DNI: dades protegides
Codi de Centre: 8960316
Com a responsable del Programa: ASSOCIACIÓ ANDI
Municipi/Localitat: Sabadell
Domicili: C. ILLA, 3 –08202
Telèfon: 937250799

PER L’ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA:

El/La Sr/Sra: JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA
En concepte de(I): CAP AREA SERVEIS INTERNS I RECURSUS HUMANS
De l’Entitat: AJUNTAMENT SANT QUIRZE DEL VALLÈS
NIF/CIF: P0823800H
Domicili: PLAÇA DE LA VILA 1
Codi postal: 08192
Municipi/Localitat: SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Territori: CATALUNYA, BARCELONA, EL VALLES OCCIDENTAL
Telèfon: 937216800
Correu electrònic: JUANCARLOSJEREZ@SANTQUIRZEVALLES.CAT
Agrupació(II): CAMBRA OFICIAL COMERÇ I INDUSTRIA SABADELL (CA06)
Activitat (SIC): ACTIVITATS DE SERVEIS SOCIALS SENSE ALLOTJAMNET (Q88)

Ambdues parts es reconeixen tenir les condicions necessàries per signar aquest conveni,
d’acord amb la normativa establerta per l’Odre de 5 de juny de 2002, i de l’Ordre
EDC/21/2006, de 30 de Gener, i declaren que la realització de les pràctiques no comporta
relació laboral ni implica prestació de serveis per part de l’alumne/a.
En
conseqüència,
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ACORDEN
La formalització del següent conveni d’acord amb la normativa actualment vigent, i amb
les condicions que s’especifiquen.
DADES DE L’ALUMNE/A:

Cognoms/nom: dades protegides
DNI: dades protegides
Data naixement: dades protegides
Domicili: dades protegides
Codi portal: dades protegides
Municipi/Localitat: dades protegides
Telèfon: dades protegides
INSS/Mutua: dades protegides
Correu electrònic: dades protegides
Matriculat a: dades protegides
Data primera matricula: dades protegides
Curs/nivell: dades protegides
Estudi: dades protegides
PERÍODE DEL CONVENI: des de 08/05/2014 fins a 18/06/2014
PERÍODE DE VACANSES D’ESTIU: des de 01/08/2014 fins a 31/08/2014

Horari: des de 08/05/2014 fins a 18/06/2014
Vacances en aquest període: des de 01/08/2014 fins a 31/08/2014
Els Dimecres  des de les 10:00 fins a les 13.00 h.
LLOC DE PRÀCTIQUES ITINERANT:
Col·lectiu empresarial: CAMBRA OFICIAL I INDUSTRIA SABADELL (CA06)
L’alumne/a està cobert per l’assegurança Escolar/SS, per la realització d’aquesta
activitat.
Pòlisses d’assegurances vigents. Departament d’Economia i Coneixement. Generalitat de
Catalunya.
Pel que fa la tractament de les dades de caràcter personal, ambdues parts garanteixen el
compliment de l’establert en la legislació vigent en la matèria, i especialment per
l’establert en la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de
caràcter personal.
AQUEST CONVENI QUEDARÀ AUTOMÀTICAMENT ANUL·LAT SI L’ALUMNE DEIXA
D’ESTAR
MATRICULAT.
L’emissió implica que l’original degudament signat consta a l’arxiu del centre.
(I)Director, Gerent, Administrador, etc.
(II)Associació empresarial, Gremi, Col·lectius de municipis, etc.
* Només en horaris especials i en determinats cicles, i sempre sota l’autoritzacio del Departament d’Educació
L’alumne/a es compromet a complimentar les enquestes que se li realitzin una vegada finalitzades les
pràctiques.
L’alumne/a es compromet a no fer ús de les dades de caràcter personal o confidencial a que tingui accés
durant les pràctiques.

Per tal que així consti, s’entén aquest conveni i el signen les parts interessades, en el lloc
i data indicats, SABADELL, 13/05/2014.
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PLANIFICACIÓ PLA D’ACTIVITATS PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES
DE TREBALL. LES PARTS SOTASIGNANTS ACORDEN
La formalització del següent pla d’activitats d’acord amb la normativa actualment vigent, i
amb les condicions que s’especifiquen.
Família Professional: COMERÇ I MÀRKETING
Estudi: AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC (0602)
Durada FCT: 200 HORES
Àmbit professional i de treball
Aquest professional desenvolupa la seva activitat professional com a: Depenent/a;
Teleoperadors/ores [call-center]; Informació/atenció als clients; caixer/a; reposador/a;
operador/a de centre d’atenció multicanal [contact-center]; auxiliar administratiu
comercial, auxiliar administratiu de comptabilitat, auxiliar administratiu de recursos
humans, i també auxiliar administratiu de les diferents administracions públiques.
Pla d’activitats
Activitats formatives de referència relacionades amb l’atenció bàsica al client.
-Ús de terminologia pròpia de la professió.
Activitats formatives de referència relacionades amb les tècniques administratives
bàsiques d’oficina.
-Registre, classificació i arxiu de la documentació i la correspondència (documents
comercials, administratius, de tresoreria, o altres).
-Introducció i actualització de dades a l’ordinador.
-Preparació de la correspondència per enviar.
-Utilització del correu electrònic per l’enviament i recuperació de missatges.
-Organització, distribució i custòdia dels recursos materials habituals.
Activitats formatives de referència relacionades amb les operacions bàsiques de
comunicació.
-Atenció i informació als clients i públic en general.
-Utilització del to, el volum i el ritme adequats per a una correcta comunicació
(manteniment de comunicacions interpersonals efectives).
-Establiment d’una relació cordial, de respecte i amabilitat (manteniment de
comunicacions interpersonals efectives).
-Transmissió i recepció presencial d’informació operativa i rutinària de diferents
interlocutors habituals de l’organització.
-Recepció i emissió de trucades telefòniques i telemàtiques, encàrrecs i missatges.
-Canalització i distribució de les trucades telefòniques.
Activitats formatives de referència relacionades amb la reproducció i l’arxiu.
-Realització de fotocòpies.
Per tal que així consti, s’entén aquest pla d’activitats i el signen les parts interessades.

6. Conveni de cooperació educativa entre la fundació Universitat Pompeu Fabra i
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
ANTECEDENTS DE FET
1. Atesa la proposta de cooperació educativa entre la Fundació Universitat Pompeu
Fabra i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes.
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FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del Ens Locals.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el conveni de cooperació educativa entre la Fundació Universitat
Pompeu Fabra i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes, que literalment diu:
“REUNITS
D’una part, el senyor dades protegides, director general de la Fundació Universitat (en
endavant FUPF), amb CIF G-64030158, i domicili social a la plaça de la Mercè, 10-12.
08002 Barcelona, en nom i representació de la FUPF, en virtut dels poders conferits pel
Patronat en data 1 de desembre de 2005, elevats a escriptura pública davant el notari
Antoni Bosch Carrera en data 30 de desembre de 2005 (protocol 3035).
I de l’altra, la senyora Montserrat Mundi i Mas, Alcaldessa, la qual actua en nom i
representació de l’empresa/institució AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS,
amb CIF P0823800H i domicili a Plaça de la Vila, 1 de Sant Quirze del Vallès, en mèrits
de nomenament del Ple, en la sessió de 11 de juny de 2011.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per atorgar aquest
conveni i a tal efecte
MANIFESTES
1. Que la FUPF, en virtut de la competència que té atribuïda pel conveni entre la
UPF i la FUPF per a la gestió del Programa de Promoció i Empresa de 6 de juny
de 2012 i d’acord amb el que estableix la normativa reguladora de les pràctiques
externes per als estudiants de la UPF, aprovada per acord del Consell de Govern
de 9 de maig de 2012, té encarregada la gestió i la tramitació de les pràctiques
externes que realitzin els estudiants de la UPF.
2. Que l’entitat AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS (d’ara endavant,
l’entitat col·laboradora) està interessada a col·laborar amb la UPF, mitjançant la
participació activa en la formació pràctica dels seus estudiants.
3. Que, amb la finalitat d’establir els termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts
estan interessades a subscriure aquest conveni de cooperació educativa, el qual
es regirà per les següents
CLÀUSULES
1. Objecte del conveni de col·laboració:
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració que han de regir
entre les parts signatàries per tal que els estudiants de la UPF puguin fer
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pràctiques acadèmiques externes a les dependències de l’entitat col·laboradora.
2. Condicions generals de realització de les pràctiques:
2.1 Durant la seva estada en pràctiques a l’entitat col·laboradora, els estudiants
faran tasques pròpies de l’àmbit professional en el qual exerciran la seva
activitat com a graduats, amb l’objectiu de completar l’aprenentatge teòric i
pràctic adquirit amb la seva formació acadèmica i adquirir experiència laboral
en els nivells als quals, per raó de la seva titulació, puguin accedir.
2.2 Els estudiants estaran subjectes a l’horari i a les normes fixades per l’entitat
col·laboradora. L’horari establert per aquesta ha de garantir, en tot cas, la
compatibilitat amb l’horari lectiu dels estudiants i la flexibilitat necessària per al
compliment de les obligacions derivades de l’activitat acadèmica, formativa i
de representació i participació dels estudiants a la Universitat.
2.3 Els estudiants desenvoluparan la seva estada en pràctiques sota la supervisió
de dos tutors: un professional que presti serveis a l’entitat col·laboradora, que
serà designat per aquesta i s’encarregarà d’orientar i supervisar el treball en
pràctiques de l’estudiant, i un professor de la Universitat, que serà designat
per la UPF i haurà de coordinar-se amb el tutor de l’entitat col·laboradora per
fer un seguiment efectiu de les pràctiques, proporcionar suport a l’estudiant
per a l’elaboració de la memòria i dur a terme el procés avaluador de les
pràctiques.
2.4 El tutor o tutora designat per l’entitat col·laboradora haurà de fixar el pla de
treball que s’ha de seguir, d’acord amb el projecte formatiu i en coordinació
amb el tutor acadèmic, i haurà d’emetre un informe final en què es valorin les
aptituds demostrades per l’estudiant en el decurs de l’estada en pràctiques,
d’acord amb el model d’informe que s’adjunta annex a aquest conveni.
2.5 L’avaluació final de les pràctiques correspon al tutor o tutora acadèmic, de
conformitat amb els criteris d’avaluació que s’estableixin en el document
complementari que es preveu a la clàusula 3 d’aquest conveni.
2.6 Els estudiants tenen dret a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques i
investigacions realitzades, així com dels resultats obtinguts, en els termes
establerts pe la normativa vigent en aquesta matèria.
2.7 La realització de les pràctiques en cap cas no implica l’existència de relació
laboral entre els estudiants i l’entitat col·laboradora.
2.8 L’entitat col·laboradora ha de donar d’alta a la Seguretat Social als estudiants
sempre que aquests rebin una contraprestació econòmica, qualsevol que sigui
el concepte o la forma en que es percebi, segons estableix el RD1493/2011.
2.9 L’entitat col·laboradora ha d’informar els estudiants en pràctiques de la
normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals. Així mateix, ha de
disposar dels recursos i dels mitjans necessaris per facilitar l’accés a les
pràctiques dels estudiants amb discapacitat i la conciliació amb les activitats o
situacions personals derivades d’aquesta situació de discapacitat.
3. Condicions particulars de realització de les pràctiques:
Cada vegada que l’entitat col·laboradora aculli estudiants de la UPF en pràctiques,
les parts signatàries han de subscriure un document complementari, en el qual
s’especificaran les dades següents:
-Identitat de l’estudiant acollit en pràctiques.
-Modalitat de les pràctiques (curriculars o extracurriculars).
-Projecte formatiu, comprensiu dels objectius educatius i les activitats que s’han
de realitzar.
-Pla de seguiment de les pràctiques (amb indicació dels informes i/o memòries
que ha d’elaborar l’estudiant).
-Durada, horari i període de realització de les pràctiques.
-Lloc (centre de treball) de realització de les pràctiques.
-Identitat dels tutors designats per l’entitat col·laboradora i la UPF.
-Valoració en crèdits, si escau.
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-Criteris d’avaluació.
-Quantia i forma de pagament dels ajuts a l’estudi, si escau.
-Quantia i forma de pagament de despeses de gestió a la FUPF.
-Compromís de l’estudiant.
-Especificació que la realització de les pràctiques no implica la constitució de cap
vincle laboral entre l’entitat i l’estudiant.
El document esmentat ha de contenir un apartat de signatura per a l’estudiant, en
què aquest manifesti conèixer i acceptar de manera expressa totes les condicions
de realització de les pràctiques relacionades en aquest annex i es comprometi a
complir totes les obligacions que, d’acord amb les condicions descrites i la
normativa aplicable, li són exigibles. En aquest mateix apartat, l’estudiant també
s’ha de comprometre a guardar confidencialitat i secret professional en relació
amb la informació interna i les activitats de l’entitat col·laboradora, així com a
subscriure una assegurança privada, en els casos en què sigui escaient, d’acord
amb el que disposa la clàusula sisena d’aquest conveni.
4. Règim de permisos dels estudiants:
Els estudiants poden absentar-se el temps que sigui indispensable del lloc on
desenvolupin les pràctiques sempre que es faci necessari per poder atendre les
obligacions que es derivin de la seva activitat acadèmica o de la seva participació
en l’activitat dels òrgans de govern i de representació de la Universitat, així com
per raons de salut o per qualsevol altres supòsits que acordin conjuntament
l’entitat col·laboradora i la Universitat.
En qualsevol cas, els estudiants han de comunicar les absències referides a
l’entitat col·laboradora amb antelació suficient i han de presentar els justificants
corresponents.
5. Protecció de dades:
L’entitat col·laboradora s’abstindrà de fer cap mena de tractament de les dades
personals dels estudiants en pràctiques més enllà del que sigui necessari per a la
consecució de les finalitats d’aquest conveni. De la mateixa manera, es
compromet a no manipular, transformar ni cedir a tercers les dades esmentades o
els arxius que la contenen, fora de l’estricte objecte de la relació subscrita per
ambdues parts, així com a guardar-ne estricta confidencialitat i a informar
l’estudiant de la manera com pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició, d’acord amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa que la
desenvolupa.
L’incompliment directe o indirecte d’aquesta clàusula per part de l’entitat
col·laboradora portarà aparellada la seva responsabilitat directa pels danys i
perjudicis que pugui comportar als estudiants acollits en pràctiques o la UPF.
6. Assegurança:
En el desenvolupament de les pràctiques externes que són objecte d’aquest
conveni, els estudiants de la UPF tenen cobertes les prestacions per accident,
malaltia o infortuni familiar per l’assegurança escolar. En cas d’estudiants majors
de 28 anys, cal que aquests subscriguin una assegurança privada que cobreixi les
prestacions relatives a aquestes contingències.
Així mateix, els estudiant tenen coberta la responsabilitat civil en què pugin
incórrer amb ocasió de la realització de les pràctiques, en mèrits de la pòlissa de
responsabilitat civil col·lectiva subscrita per la UPF.
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Si l’entitat col·laboradora requereix algun altre tipus d’assegurança, aquesta serà
a càrrec dels estudiants i es farà constar en el documents complementari previst a
la clàusula tercera d’aquest conveni.
7. Reconeixements derivats de les pràctiques:
Un cop finalitzada l’estada en pràctiques, i prèvia petició per part dels estudiants,
l’entitat col·laboradora ha d’emetre un informe acreditatiu de les activitats
realitzades, la durada de les pràctiques i el rendiment de l’estudiant.
Pel que fa al reconeixement dels tutors designats per l’entitat col·laboradora, la
UPF, prèvia petició per part de la persona interessada, expedirà un certificat de
reconeixement institucional, en el qual es faran constar, com a mínim, les
característiques de la col·laboració, els estudis en què s’ha desenvolupat, el
nombre d’estudiants i el total d’hores tutoritzades.
8. Vigència:
Aquest conveni obliga les parts des del dia 01/04/2014 fins al dia 01/04/2015.
Arribat el dia de finalització del termini estipulat, aquest conveni és prorrogable
automàticament i per períodes anuals.
9. Causes d’extinció:
Aquest conveni es pot extingir per alguna de les causes següents:
-Expiració del termini de vigència acordat en la clàusula precedent.
-Denúncia anticipada per qualsevol de les parts, que ha de ser comunicada a
l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos a la finalització del termini de
vigència pactat o de qualsevol de les seves pròrrogues.
-Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
-Incompliment de les obligacions assumides per les parts en aquest conveni, els
seus annexos i/o les disposicions legalment aplicables. En aquest cas, la part
interessada a resoldre anticipadament el conveni ha de comunicar la seva intenció
a l’altra part amb una antelació mínima de 15 dies.
-Extinció de la relació acadèmica entre l’estudiant i la UPF.
-Les generals establertes per la legislació vigent.
En qualsevol cas, ambdues parts es comprometen a garantir la finalització de les
pràctiques als estudiants que es trobin realitzant pràctiques en el mateix curs
acadèmic en què s’extingeixi el conveni, tret que la resolució del conveni portés
caus de l’extinció de la relació acadèmica de l’estudiant i la UPF.
10. Bona fe contractual:
Les parts signants s’obliguen a complir i a executar aquest conveni sota el principi
de la bona fe contractual, a fi d’aconseguir els objectius proposats en els
antecedents, per la qual cosa col·laboraran en tot tal com sigui necessari i
s’abstindran de fer qualsevol acte que lesioni de manera injustificada els
interessos de l’altra part.
11. Règim jurídic i resolució de conflictes:
Les diferències o discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació i l’aplicació
d’aquest conveni es resoldran de comú acord entre les parts i, si això no fos
possible, se sotmetran al coneixement dels jutjats i tribunals de la ciutat de
Barcelona que resultin competents.
12. Gestió de les pràctiques:
L’entitat col·laboradora abonarà a la FUPF, com a entitat gestora de pràctiques, la
quantitat que, en concepte de despeses de gestió, hagi aprovat el Consell Social
de la UPF.
I en prova de conformitat, les parts firmen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, al
lloc i la data que figuren en l’encapçalament d’aquest document.

16/26

ANNEX 1. ESPECIFICACIÓ DE L’HORARI I CALENDARI: D’acord al mínim hores
obligatòries de pràctiques, l’entitat col·laboradora i l’alumne pacten en el moment de la
signatura del present conveni específic el calendari i l’horari de les pràctiques acomplint
les normes d’aplicació general sobre jornada i descans i els compromisos de l’estudiant,
sent nul·la tota renúncia per part de l’alumne als drets reconeguts a la normativa vigent.
Calendari i horari:
De dilluns a dijous, de 09.00 a 14.00 hores. L’estudiant no realitzarà pràctiques els dies 2
i 9 d’abril de 2014.
Nombre total d’hores: 200
Data d’inici i de finalització: 01/04/2014-11/06/2014
En prova de conformitat, signen aquest annex, per triplicat i a un sol efecte, al lloc i en
data assenyalats.”

7. Llicència d’obra major, Exp. OMA2014/000009, per la construcció d'una piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 24 d'abril de 2014, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2014005552) per la construcció d'una
piscina, emplaçat a dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 22/05/2014 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 Residencial, Ciutat Jardí-intensiva (Zona 3), segons el text
refós de la revisió del PGO aprovat definitivament el 22.03.00 i publicat el 11.05.00, el
Pla Parcial El Castellet aprovat pel Ple de l’Ajuntament el dia 27-7-00 i la Modificació
Puntual del Pla Parcial sector Castellet aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 30 d’abril de 2008.
S’ha presentat juntament amb la llicencia d’obres la proposta d’ordenació del conjunt de
fileres de cases incorporaran la piscina en el seu espai exterior i corresponent a la Unitat
Mínima de Projecte i Execució de les parcel·les 3.E.1 i 3.E.2, d’acord amb els articles 48 i
53 del Pla Parcial i l’article 4.2 de la Modificació Puntual. La proposta d’ordenació de les
piscines respecte del conjunt de fileres de cases ha estat aprovada per tos els veïns,
s’adjunten en la documentació del projecte les signatures de la totalitat dels veïns.
El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte d’execució de la piscina
s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació. Durant
la realització de les obres no s’alterarà el nivell de terres actual de la parcel·la i el recinte de
la depuradora es construirà enterrat.
Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics afectats
per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està situada la parcel·la,
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amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 750,00 euros, a retornar prèvia
inspecció dels serveis tècnics municipals.
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 1.020,00 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.
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.
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 23/05/2014.
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
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.

18/26

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2014/000009 a dades protegides per a
la construcció d'una piscina a dades protegides 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

Import

201431671 / 0

Concessió de Plaques i patents

201431672 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

220,00 €

201431673 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Setè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

8. Llicència d’obra major, Exp. OMA2014/000003, per l’adequació de nau industrial
per activitat
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 24 de gener de 2014, CATERING VOSTRA CUINA, SL., ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2014001365) per
a l’adequació de nau industrial per activitat, emplaçat a AV. EGARA, 50 , d’aquest
municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 18/04/2014 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:
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“La qualificació urbanística és Naus aïllades, Industrials antigues (clau 5a-9), 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 executiu
s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació. S’ha
aportat la documentació demanada en el requeriment fet en data 30 de gener de 2014.

1. S’ha presentat el projecte ambiental corresponent a l’activitat, que s’ha de presentar
prèvia o simultàniament a la llicència d’obres, d’acord amb l’article 77 del Reglament
d’obres i serveis.
D’acord amb la Llei 20/2009 del 4 de desembre de prevenció i control ambiental de
les activitats, s’han incorporat al projecte les classificacions corresponents a l’Annex i
codi de l’activitat que s’ha de desenvolupar (exp. 08/14), amb el corresponent informe
de l’enginyer municipal d’acord amb les següents característiques:

AFORAMENT MÀXIM:
50 persones (ZONA DEGUSTACIÓ)
SUPERFÍCIE:
1.347,20 m2
POTÈNCIA INSTAL·LADA: 87 kW
CÀRREGA DE FOC:
CATEGORIA DE L’ACTIVITAT: INDUSTRIAL - RESTAURACIÓ, segons P.G.O.
vigent
NIVELL SONOR ADMÉS, SEGONS SITUACIÓ I ZONA: zona de sensibilitat baixa,
zona C.
LPCA (20/2009)
REPAR (112/2010)
L3/2010 (incendis)
Ordenança Municipal:
Ordenança Sorolls:

ANNEX
III, codi 7.2
Llicència (per la terrassa)
Generalitat
Llicència
Grup IV (<84 dBA)

2. S’ha incorporat en el projecte ambiental:
-

Justificació del compliment de la Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat
en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Per tant
abans de la concessió de la llicència d’obres es necessària la tramitació del projecte a
la Regió d’Emergències Metropolitana Nord, per tal de que bombers verifiqui
l’acompliment de la normativa vigent en matèria de prevenció i extinció d’incendis.
S’ha presentat de forma separada del projecte ambiental, el projecte tècnic acreditatiu
del compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció i extinció d’incendis,
aportant la següent documentació:
o
o

Model sol·licitud informe prevenció incendis (document relacionat a la web
municipal)
Document acreditatiu de la designació, per part del titular de l’activitat de la
persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l’execució i que
expedirà el certificat acreditatiu de l’adequació de l’activitat i de les
instal·lacions a la llicència atorgada
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o

o
o

o

Formulari SP01: Portada documentació tècnica de prevenció i seguretat en
cas d’incendi en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
(Formulari relacionat al web municipal)
Formulari SP02: Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el
suport paper (Formulari relacionat al web municipal)
En el cas d’activitats incloses a l’annex I o II de la Llei 3/2010, de 18 de
febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments
industrials, activitats, infraestructures i edificis:
Projecte tècnic de prevenció i segureta d’incendis visat i signat per tècnic
competent, per triplicat.

-

El projecte d’obres justifica les prestacions definides en el Document bàsic Seguret
en cas d’Incendi del codi Tècnic (CTE DB SI), i les del Decret 241/1994 de
Condicions urbanístiques i de protecció contra incendis, i els requisits constructius
dels establiments industrials segons la seva configuració, ubicació i nivell de risc
intrínsec que fixa l’annex II del Reglament de Seguret Contra Incendis en establiments
industrials.
L’ activitat es troba inclosa en l’annex I, supòsits sotmesos al control preventiu de
l’Administració de la Generalitat, de la llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i per tant s’ha tramitat
el projecte a la Regió d’Emergències Metropolitana Nord, per tal de que bombers
verifiqui l’acompliment de la normativa vigent en matèria de prevenció i extinció
d’incendis. La llicencia d’ores es concedirà condicionada a l’informe favorable de
bombers i l’informe favorable de l’enginyer municipal.

-

S’ha incorporat en el projecte d’obres la justificació de l’article 297 del PGO sobre la
obligatorietat de la previsió de places d’aparcament. El pla general estableix una plaça
per cada 100 m2 de superfície construïda per edificis industrials, i en el cas de que hi
hagi una part de l’activitat destinada a restauració, una plaça per cada 10 persones o
fracció d’aquest mòdul d’aforament. La parcel·la té espai suficient per la previsió de 5
places d’aparcament, i justifica la previsió de 11 places a l’exterior de la parcel·la. El
promotor ha sol·licitat a la Policia Local, amb núm. de registre d’entrada 2014003807,
de data 13 de març de 2014, l’autorització necessària per preveure la possibilitat
d’aquest aparcament al carrer.

-

Abans de l ’inici de l’activitat, caldrà presentar l’autorització necessària per preveure
aquests aparcaments a l’entorn immediat de l’activitat.

3. S’ha incorporat en la documentació el projecte tècnic necessari per instal·lar l’energia
solar tèrmica a l’edifici seguint el criteri de l’ordenança reguladora municipal: càlcul de
la demanda energètica, i característiques de la instal·lació solar. D’acord amb el punt
8 de l’annex tècnic, les instal·lacions d’energia solar incorporades al projecte i
regulades per aquesta ordenança no alteren la perspectiva del paisatge instal·lant els
panells seguint sempre les pendents de la coberta existent.
Obligatòriament amb el certificat de final d’obra, s’haurà d’emetre un certificat signat
per un tècnic instal·lador competent, que justifiqui el compliment de la normativa
tècnica d’aplicació (RITE, ITE10.1 i ITE 10.2). Si s’escau s’haurà de presentar també
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el full d’acceptació d’encàrrec del tècnic responsable del projecte de la instal·lació en
cas de que sigui diferent del que signa el projecte d’instal·lació.

Un cop acabades les obres, el titular haurà de presentar tota la documentació de
l’activitat i comunicar la seva obertura aportant tots els certificats finals subjectes a
reglamentació especifica:
-

Certificat emès pel tècnic director conforme la instal·lació s’ha finalitzat i aquesta
coincideix amb la descrita al projecte aportat.
Contracte de lloguer dels elements de protecció i extinció d’incendis.
Butlletí i carpeta segellada per l ’EIC corresponent de la instal·lació elèctrica.
Certificat de posta en marxa de totes aquelles instal·lacions amb reglamentació
especifica.
Informe favorable del Departament de Sanitat i Seguritat Social de la Generalitat.
(normes d’higiene relatives als productes alimentaris, normes d’higiene per a
l’elaboració distribució i comerç de menjars preparats, normes relatives als
manipuladors d’aliments, criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua)
La comunicació s’haurà de formalitzar un cop acabades les obres i instal·lacions
necessàries. L’activitat no podrà iniciar-se mentre l’interessat no comuniqui a
l’ajuntament la finalització de la instal·lació mitjançant la certificació del tècnic
encarregat de l’execució del projecte, i no es disposi del preceptiu control inicial
que verificarà l’acompliment de les dades aportades, dels condicionants tècnics i
de la normativa aplicable.

4.

Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics
afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està situada la
parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 2.300,00 €., a retornar
prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals. Si la parcel·la no disposa de
connexió optima a la xarxa general de clavegueram, la nova connexió s’haurà
d’incloure en la documentació de l’as-built de l’obra i haurà de complir les següents
condicions: 1. Sempre que sigui possible la connexió serà a la part mes baixa de la
xarxa de clavegueram i mai el tub secundari s’introduirà en el principal. 2. A la
memòria es farà constar el material de la connexió, definint el diàmetre de la
connexió, les capes de compactació (el reblert de a rasa s’executarà amb material
granular de tot-u-natural compactat al 98 % del PM), el tall de l’asfalt s’executarà amb
disc i es reposarà el paviment de la calçada en un franja de 1 m. a banda i banda del
tub i de l’amplada de tot el carrer en el tram afectat.
Durant l’execució de les obres de connexió del clavegueram caldrà garantir la
circulació rodada i de vianants, caldrà disposar de les corresponents proteccions i
senyalitzacions, segons el previst per l’estudi de seguretat i el pla de seguretat
aprovat, i d’acord amb la policia local.

5.

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
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6.

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 150,00 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.

7. 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. No es permetrà cap xarxa aèria, 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. En el cas de
telefònica s’haurà de sol·licitar l’estudi tècnic previ de canalització i soterrament de
les línies a l’adreça ingenieriaeste@telefonica.es. Quan l’espai de la vorera no
permeti la ubicació de les arquetes d’entrada que fixa la companyia per obtenir la
unió entre les xarxes d’alimentació dels serveis de telecomunicacions dels diferents
operadors i la infraestructura comú de telecomunicacions de l’immoble, es realitzarà
la conversió d’aèria a soterrada a l’inici i final de façana i s’habilitarà un punt general
d’entrada en funció de la ubicació del RITI en el projecte.
S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per les connexions amb
les respectives companyies i d’acord amb l’enginyer municipal. En cas d’impossibilitat
del soterrament s’haurà de justificar tècnicament d’acord amb l’enginyer municipal la
solució adoptada per cada servei.

8. Caldrà condicionar la llicencia a la presentació de l’informe favorable de la Regió
d’Emergències Metropolitana Nord, verificant l’acompliment de la normativa vigent en
matèria de prevenció i extinció d’incendis .
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 26/05/2014.
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.
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- 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
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 OMA2014/000003 a CATERING VOSTRA
CUINA, SL., per a l’adequació de nau industrial per activitat a AV. EGARA, 50 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

Import

201431674 / 0

Concessió de Plaques i patents

201431675 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

3603,41 €

201431676 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

1531,45 €

Setè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.
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9. Aprovació modificació del Projecte de les obres d'urbanització de l'espai públic
de Parc Urbà (Pu) entre els carrers Joan Oliver, Frederica Montseny, Clementina
Arderiu i Ronda Santa Julita
ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern Local de l’ajuntament, en la sessió ordinària de 18 d’octubre de 2010,
va aprovar inicialment el projecte d’urbanització de l’espai públic de Parc Urbà (PU), entre
els carrers Joan Oliver, Frederica Montseny, Clementina Arderiu i Ronda Santa Julia.
Durant el període de 30 dies d’exposició pública no es va presentar cap al·legació, i va
esdevenir definitiu.
En data 19 de maig de 2014, Meritxell Giménez Dalmau, en representació de Comu Sant
Quirze, S.L., ha presentat sol·licitud N/E 2014006463, amb la qual ajunta el “Document
d’especificacions tècniques d’obra urbanitzadora per a plaça situada entre els carrers
Joan Oliver i Clementina Arderiu, de Sant Quirze del Vallès (Fase II)” redactat per Amsa
Arquitectura.
D’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal de data 19 de maig de 2014, l’espai lliure
públic urbanitzat ha sofert durant la seva execució unes modificacions respecte al
projecte aprovat, tenint en compte criteris de major accessibilitat, durabilitat i baix cost en
manteniment, revisats en el transcurs de les obres d’edificació de Mas Duran III. El
projecte de la modificació del projecte d’urbanització presentat desenvolupa el
planejament urbanístic vigent.
D’acord amb l’informe jurídic de la TAG Assessora Jurídica de data 20 de maig de 2014,
amb les consideracions contingudes en el mateix.
FONAMENTS DE DRET
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.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
D’acord amb l’establert en l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
articles 43.3 a 43.5 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i article 53 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Aprovar la modificació del Projecte de les obres d’urbanització de l’espai
públic de Parc Urbà entre els carrers Joan Oliver, Frederica Montseny, Clementina
Arderiu i Ronda Santa Julita.
Segon .-

Notificar el present acord als interessats.

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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