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

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 17 de juny de 2014.
2. Llicència d'obra major, EXP. OMA2014/000013, per la construcció d'una piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 10 de juny de 2014, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2014007750) per a Construcció d'una
piscina, emplaçat al c/ dades protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 13/06/2014 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 Conjunts Unitaris, Fileres de Cases (clau 6b-6), 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.
1. 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.
2. 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 350,00 euros, a retornar
prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.
Si la piscina no disposa de connexió a la xarxa general de clavegueram, s’haurà de
tramitar la corresponent llicencia d’obra menor per executar la nova connexió. La
connexió 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,
definir 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. 3.
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
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senyalitzacions segons el previst per l’estudi de seguretat i el pla de seguretat aprovat
i d’acord amb la policia local.
3. 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.
4. 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.
5. 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 13/06/2014.
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.
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- 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 OMA2014/000013 a dades protegides per a
la construcció d'una piscina al c/ 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

201432032 / 0

Concessió de Plaques i patents

201432033 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

299,88 €

201432034 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Setè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

3. Exp.G19/13.
Gestió per abocament al sistema de sanejament del riu Sec,
empresa COLORSOL. Modificació de llicència ambiental. Requeriment i
advertiment.
ANTECEDENTS DE FET
En data de sortida en el registre de la corporació 24 de desembre de 2013, i amb NRGS
2013005932 , es va requerir a la societat COLORSOL, SL, a fi de que sol·licités, de
manera urgent, la modificació de la llicència municipal d’activitats, de l’activitat compresa
a l’annex II, codi 6.2. de a LPCAA, consistent en una activitat d’acabats tèxtils en sec.
En data 30 de desembre de 2013, amb NRGE 2013015527, Josep Soler i Borràs, en
representació de COLORSOL, SL, sol·licita un termini de 4 mesos per tal de presentar la
documentació tècnica requerida per l’adequació de la seva llicència.
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En data 11 de febrer de 2014, la Junta de Govern Local, va concedir el termini de 4
mesos sol·licitat a COLORSOL, SL , per aportar el projecte i la documentació requerida
per la modificació de la llicència municipal d’activitats, termini que segons la mateixa
resolució, començava a comptar-se a partir del 30 de desembre de 2013.
Atès l’informe de l’enginyer municipal de data 18 de juny de 2014, es desprèn que
transcorreguts els 4 mesos sol·licitats , l’empresa no ha fet efectiva la sol·licitud de la
llicència, malgrat que, hagin iniciat la instal·lació dels sistemes preventius de control
d’aigües residuals, tal i com ho va verificar l’enginyer municipal en data 14 de març de
2014. Afegir que al llarg d’aquests mesos s’han produït episodis d’abocament d’aigües.
Conclou l’enginyer municipal dient que: “Cal requerir al titular de l’activitat que en un
termini inferior a 15 dies entri la documentació tècnica per tal de fer efectiva la sol·licitud
de llicència ambiental corresponent. Qualsevol altra episodi d’abocament d’aigües
residuals al col·lector sense la pertinent depuració i ajustament als paràmetres de control,
segons Reglament del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, pot
provocar el tancament de l’activitat.”
FONAMENTS DE DRET
Atesa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Règim Jurídic de les
Administracions públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener; i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment
sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat.
Atesa la llei 20/2009, del 4 de desembre de 2009, de prevenció i control ambiental de les
activitats.
Atesa l’Ordenança Municipal reguladora de l’obertura d’establiments i control d’activitats,
serveis i instal·lacions al municipi de Sant Quirze del Vallès, publicada al BOPB de data
16/04/2012.
Atesos els articles 21.1.n) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, amb la incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003,
de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, i altres vigents
de pertinent aplicació,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Requerir al titular COLORSOL, SL , de l’activitat d’acabats tèxtils en sec,
ubicada al carrer Empordà, 8, subsanar les deficiències en la presentació de la
documentació tècnica , en un termini màxim de 15 dies des de la recepció de la
notificació.
Segon.- Advertir que, en cas de produir-se un altre episodi d’abocament d’aigües
residuals sense la pertinent depuració, es procedirà a suspendre l’activitat mitjançant el
precinte de la maquinària i de les instal·lacions.
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Tercer.- Advertir a l’interessat que, la manca de compliment del present requeriment,
podrà ser causa d’incoació del procediment sancionador previst a l’Ordenança Municipal
reguladora de l’obertura d’establiments i control d’activitats, serveis i instal·lacions al
municipi de Sant Quirze del Vallès, publicada al BOPB de data 16 d’abril de 2012 i a la llei
20/2009., del 4 de desembre de 2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Quart.- Notificar els presents acords als interessats.

4. CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS, L'ADF SANT QUIRZE DEL VALLÈS I LA FEDERACIÓ
D'ADF DEL VALLÈS OCCIDENTAL, EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS
FORESTALS
ANTECEDENTS DE FET
El dia 23 de maig de 2014 té entrada al registre de l’Ajuntament el text del conveni de
cooperació i col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament i
l’Associació de Defensa Forestal (ADF) Sant Quirze del Vallès i la Federació d’ADF per a
la gestió i l’execució dels plans del programa de suport als municipis en matèria de
prevenció d’incendis forestals per als anys 2014 a 2017.
El conveni unifica els 4 programes en matèria de prevenció d’incendis forestals que, des
de fa anys, ofereix la Diputació de Barcelona als municipis per al compliment de la
normativa relacionada (PPI – Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals, PAM – Pla
d’Actuació Municipal en emergències per incendis forestals, PVI – Pla d’informació i
Vigilància contra Incendis forestals i PPU – Pla de Prevenció d’Incendis forestals en
Urbanitzacions). Aquests plans es duran a terme mitjançant programes anuals, que
s’acordaran i aprovaran a la comissió de seguiment del conveni, s’adjuntaran a aquest
com a annexos, i hauran de ser ratificats per l’òrgan corresponent de l’Ajuntament. La
vigència del conveni és de 4 anys, amb inici l’1 de gener de 2014 i finalització el 31 de
desembre de 2017.
El tècnic municipal de Medi Ambient, considera assumibles els compromisos del conveni
per part de l’Ajuntament, segons es desprèn de l’informe emès en data 29 de maig de
2014.
FONAMENTS DE DRET
Atès els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, pel conveni s’estableix una relació de
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
Els convenis interadministratius de cooperació es regulen per les pròpies clàusules, per la
legislació comuna de règim local i sectorial, si s’escau, i subsidiàriament per les normes
de contractació administrativa.
Atès l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local;
l’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; així com aquells que resultin de pertinent
aplicació.

6/35

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar la formalització del conveni de cooperació i col·laboració entre la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, l’Agrupació de Defensa
Forestal Sant Quirze del Vallès i la Federació d’ADF del Vallès Occidental, per a la gestió
i l’execució dels plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció
d’incendis forestals, vàlid entre els anys 2014 i 2017, següent:
“CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS,
L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL SANT QUIRZE DEL VALLÈS I LA
FEDERACIÓ D’ADF DEL VALLÈS OCCIDENTAL, PER A LA GESTIÓ I L’EXECUCIÓ
DELS PLANS DEL PROGRAMA DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, i
facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2014, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013, assistit per la secretaria delegada, Núria
Marcet i Palau, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de data
16 de desembre de 2013 (BOPB de 20.01.2014).
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS representat per l’alcaldessa, Il·lma. Sra.
Maria Montserrat Mundi Mas, assistida per la secretària de la Corporació, Sra. Helena
Muñoz Amorós.
AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL SANT QUIRZE DEL VALLÈS, representada pel
president, dades protegides, en nom i representació d’aquesta entitat.
FEDERACIÓ D’ADF DEL VALLÈS OCCIDENTAL, representada pel president, el Sr.
Enric Sapés Sorribes, en nom i representació d’aquesta entitat.
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
II. A.- De caràcter general
1. Que els incendis forestals són una clara i actual realitat del territori forestal del que
formen part els municipis, i que, quan es produeixen, poden causar greus danys a
persones, bens i espais naturals d’aquest territori.
2. Que la Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals (en endavant, OTPMIF) desenvolupa, des de l’any
1987, una línia de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.
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3. Que el suport de la Diputació de Barcelona es concreta en la redacció i revisió de
Plans territorials i en l’aportació econòmica corresponent per dur-los a terme en els
municipis de la demarcació de Barcelona.
4. Que els Plans territorials de prevenció d’incendis forestals es concreten en:
 Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en endavant PPI)
 Pla d’Actuació Municipal en emergències per incendis forestals (en endavant
PAM)
 Pla d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (en endavant PVI)
 Pla de Prevenció d’incendis forestals en Urbanitzacions (en endavant PPU)
5. Que els ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció
d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen
l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art. 25.2, f) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, modificat per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local, i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local
de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de
juliol.
6. Que la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals i el decret 123/2005 que la desenvolupa, fixen les obligacions
municipals respecta a la protecció de les urbanitzacions.
7. Que la redacció d’un nou Pla de Prevenció d’Incendis Forestals en les urbanitzacions
requereix d’una especialitat tècnica específica i d’anàlisi territorial que l’ajuntament pot
rebre de la Diputació de Barcelona.
8. Que l’execució dels Plans obliga a desenvolupar un conjunt de procediments tècnics i
administratius complexos i llargs, que per el seu volum i especialització fan necessari
un suport extern, que complementi la tasca que pot realitzar l’ajuntament.
9. Que les Agrupacions de Defensa Forestal contemplades a la Llei 6/1988, de 30 de
març, Forestal de Catalunya, són entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i
plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense ànim de
lucre, molt esteses i arrelades en el territori, i que tenen com a objectiu principal la
prevenció i la lluita contra els incendis forestals. El principal actiu que aporten les ADF
en la prevenció i lluita contra els incendis forestals és el profund coneixement del medi
en el qual desenvolupen la seva activitat.
10. Que les Federacions d’ADF són entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i
plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu i de representació de
les ADF de la comarca, sense ànim de lucre, i que tenen com a objectiu principal
recolzar i complementar les activitats de prevenció i de lluita contra els incendis
forestals de les ADF que estan federades.
11. Que les Federacions d’ADF disposen del recolzament tècnic d’un enginyer de la
Diputació de Barcelona per les activitats de les ADF en els municipis de la comarca
en matèria de prevenció d’incendis forestals, especialment per les activitats
relacionades amb la contractació, seguiment i execució de les obres dels Plans
Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals.
12. Que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local.
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13. Que 284 municipis forestals de Barcelona tenen redactat el PPI i es revisen cada 4
anys especificant l’aportació econòmica anual que concreta la execució del mateix,
essent la Diputació a través de l’OTPMIF, com a entitat supramunicipal, la que
coordina i enllaça territorialment els esmentats Plans i aporta entre el 80 i el 95 % de
la despesa d’execució.
14. Que la Diputació col·labora directament amb 257 ajuntaments per organitzar
l’emergència municipal en cas d’incendi forestal a través del PAM i que es revisa la
part operativa mitjançant un simulacre cada any i la part descriptiva cada 4 anys. La
Diputació a través de l’OTPMIF, com a entitat supramunicipal, financia el simulacre i
les revisions esmentades, assessora als ajuntaments i recolza la coordinació territorial
dels esmentats Plans en el cas de que un incendi forestal afecti a varis municipis.
15. Que el PVI és operatiu durant el període de risc d’incendi forestal i es redacta per a
265 municipis de 10 comarques, i hi participen 118 ADF i 9 Federacions d’ADF de
Barcelona, essent la Diputació a través de l’OTPMIF, com a entitat supramunicipal, la
que financia el 90 % del cost del Pla i la que coordina i enllaça territorialment l’activitat
que es genera durant l’època de risc.
16. Que 424 urbanitzacions de 116 municipis de la demarcació de Barcelona tenen en
aquests moments redactat el PPU i que conjuntament amb els ajuntaments s’està en
un procés d’execució dels Plans, o bé de la seva revisió o de nova redacció, amb
l’objectiu comú de que totes les urbanitzacions s’ajustin a les disposicions legals
vigents i que en aquest sentit, la Diputació proporciona a tots els ajuntaments que ho
demanin els models de projecte i la documentació tècnica específica per assolir
l’esmentat objectiu.
17. Que els Plans esmentats es redacten i revisen de forma consensuada entre
l’Ajuntament, l’ADF, la Diputació de Barcelona i d’altres institucions vinculades a la
prevenció dels incendis forestals que hi vulguin participar. Tanmateix, la Diputació de
Barcelona i els ajuntaments donen suport tècnic i també econòmic juntament amb
d’altres organismes públics i privats per a la seva execució.
18. Que per tal de consolidar el desenvolupament i l’execució dels Plans Territorials
esmentats, es decideix establir un programa de col·laboració conjunta que es regeix
pel present conveni. Aquest conveni serà l’instrument mitjançant el qual es regularà la
gestió deIs Plans Territorials de prevenció d’incendis.
19. Que les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès comú i que
la col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un
conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir
resultats positius.
II. B.- De caràcter específic
II.B.1.- Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI)
20. Que el PPI és obligatori per als municipis d’alt risc d’incendis forestals segons la Llei
6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya. El PPI és el document bàsic que conté
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el conjunt de previsions i mesures a prendre per a la millora i conservació de les
infraestructures i elements del territori, necessaris per reduir el nombre, la propagació
i les conseqüències dels incendis forestals. Aquest pla defineix, fonamentalment, la
xarxa viària bàsica municipal per a la prevenció i extinció dels incendis forestals, i la
xarxa de punts d’aigua per abastir els equips d’extinció. Aquest pla també recull
informació sobre els models de combustible, els equipaments i les infraestructures
més vulnerables i els elements del territori que poden provocar un incendi, a més de
determinar les accions que s’han de realitzar per fer operatives les xarxes viàries i de
punts d’aigua i per reduir la vulnerabilitat i el perill; en defineix el cost i n’estableix un
calendari d’execució.
21. Que d’acord amb l’article 40.3 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de
Catalunya, els propietaris dels terrenys forestals, les Agrupacions de Defensa Forestal
i les entitats locals de les zones d’alt risc d’incendi forestal tenen l’obligació de prendre
les mesures adequades per a prevenir els incendis forestals i han de fer pel seu
compte els treballs que els pertoquen en la forma, els terminis i les condicions
continguts en el Pla de Prevenció, amb els ajuts tècnics i econòmics establerts per
l’Administració.
22. Que les previsions i mesures contingudes en el PPI es duen a terme mitjançant un
programa econòmic anual per a tota la vigència del Pla, que és de quatre anys.
Aquestes previsions i mesures es presenten mitjançant fitxes descriptives
d’actuacions i inversions, i d’un mapa de l’àmbit territorial del municipi per al PPI.
L’esmentat programa conté, de forma prioritzada, el concepte de l’actuació amb el
codi de localització, l’amidament, el cost unitari i el cost total d’inversió.
23. Que la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament i d’altres institucions públiques i privades
financen les obres descrites i aprovades al programa econòmic del PPI amb una
aportació entre el 80% i el 95% a càrrec de la Diputació de Barcelona, i la resta a
càrrec de l’Ajuntament, i d’altres institucions públiques i privades si s’escau, amb una
aportació entre el 5% i el 20%.
24. Que totes les aportacions econòmiques per a les actuacions del PPI es destinen a la
finalitat que l’ADF contracti l’execució de les obres.
25. Que la Diputació de Barcelona dóna anualment suport tècnic a la revisió del PPI als
ajuntaments que tinguin exhaurida la vigència del seu Pla.
II.B.2.- Pla d’Actuació Municipal en cas d’Incendi Forestals (PAM)
26. Que el PAM és obligatori pels municipis segons la llei 4/1997, de 20 de maig, de
protecció civil de Catalunya.
27. Que segons l’article 24 de la llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya tots els plans han d'ésser revisats cada quatre anys. La revisió ha d'ésser
aprovada i homologada pel mateix procediment de l'aprovació i l'homologació inicials i
que es revisen totes les fitxes i els seus continguts genèrics que configuren el Pla.
28. Que el Pla INFOCAT, en la seva última revisió de 2012, recull els municipis obligats i
recomanats per a l’elaboració del PAM per incendis forestals.
29. Que el PAM per emergències d’incendis forestals és un document que recull els
protocols d’actuació, la relació de recursos humans i materials disponibles, i estableix
les directrius per restablir els serveis i recuperar la normalitat. El manual d’actuació
del PAM té per objecte organitzar els mitjans humans i materials del municipi per
afrontar l’emergència, coordinar-los amb els bombers i altres serveis i assegurar la
protecció de persones i bens.
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30. Que la Diputació de Barcelona dona suport tècnic a l’Ajuntament per a la preparació
de la documentació a tramitar per a l’homologació del PAM.
31. Que la Diputació de Barcelona dóna anualment suport tècnic per als simulacres
d’activació del PAM i l’actualització de les fitxes de recursos humans i materials del
PAM als ajuntaments abans del període de risc d’incendi.
II.B.3.- Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI)
32. Que els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures
addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones forestals
del seu terme municipal segons l’article 13 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. (DOGC 2022 de 10.3.1995).
33. Que el PVI és un pla de vigilància mòbil amb un reforç especial en els parcs de la
província amb una xarxa de punts de guaita i un programa d’actuacions especials per
als dies de risc molt alt o extrem d’incendis forestals.
34. Que el PVI té la finalitat bàsica d'evitar els incendis i de que si es produeixen tinguin el
menor efecte possible en coordinació amb l’administració forestal, amb el bombers i
amb la col·laboració d’Ajuntaments i ADF.
35. Que el PVI combina la informació a la població de la normativa vigent en matèria de
prevenció d’incendis, segons el Decret 64/95 de 7 de març, amb la detecció i
informació d’infraccions a la reglamentació, i l’avís de les ignicions d’incendis
detectades per la seva ràpida extinció.
36. Que el Programa Tècnic és l’eina que desenvolupa les directrius i característiques del
PVI i recull les especificacions de la campanya pel que fa a planificació, gestió i
assignació de mitjans materials i humans. El programa tècnic també inclou el
pressupost general de la campanya i els termes en què es finança aquest pressupost.
37. Que l’ajuntament i l’ADF col·laboren en planificació, execució, control i valoració del
PVI.
II.B.4.- Pla de Prevenció d’Incendis Forestals per les Urbanitzacions (PPU)
38. Que la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals, obliga a tenir una sèrie d’infrastructures específiques de protecció
de la pròpia urbanització més un Pla d’Autoprotecció que s'ha d'incorporar al pla
d'actuació municipal, d'acord amb el Pla de protecció civil d'emergències per a
incendis forestals a Catalunya (Infocat).
39. Que la Diputació de Barcelona, des de 2003, amb la intenció de recolzar als
ajuntaments en el compliment de l’esmentada Llei, va elaborar un document tècnic,
específic, el PPU, en el que es recull l’anàlisi i propostes de millora de les
infrastructures que descriu la Llei més dos projectes executius referits a la reducció
del combustible de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes i de la franja
perimetral, així com un Pla d’Evacuació de la Urbanització (PEU).
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40. Que executar els PPU i disposar del PEU és important per millorar la seguretat dels
seus habitants en cas d’incendi i per assegurar que l’Ajuntament compleix les seves
obligacions legals.
41. Que la Diputació de Barcelona ofereix un ajut econòmic o tècnic per redactar nous
Plans o per recolzar la tramitació administrativa del mateix per tal de facilitar i
implementar la seva execució.
La minuta del conveni tipus va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària del dia 8 de maig de 2014.
En virtut del que precedeix i atès que els objectius esmentats de les parts signants són
plenament coincidents amb els objectius, missió i projecte de l’Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, les parts consideren que
existeix un interès recíproc per col·laborar conjuntament en el desenvolupament dels
plans del programa de suport en matèria de prevenció d’incendis forestals.
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració entre
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (en endavant l’Ajuntament), l’ADF Sant Quirze del
Vallès (en endavant l’ADF), la Federació d'ADF del Vallès Occidental (en endavant la
Federació), i la Diputació de Barcelona, durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017, per a
l’execució dels següents Plans pertanyents al programa de suport als municipis en
matèria de prevenció d’incendis forestals:
 Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI)
 Pla d’Actuació Municipal en emergències per incendis forestals (PAM)
 Pla d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI)
 Pla de Prevenció d’incendis forestals en Urbanitzacions (PPU)
Els Plans es duran a terme mitjançant l’establiment de programes anuals d’execució,
quan procedeixi. Per a l’any 2014, les actuacions a executar, segons els programes
anuals d’execució econòmica, s’adjunten com a Annex i per a la resta d’anualitats, la
comissió de seguiment del conveni, prevista al pacte cinquè, s’encarregarà de la definició
i proposta de les actuacions del programa anual. L’aprovació dels programes anuals que
hagi procedit redactar, haurà de ser ratificada pels respectius òrgans de govern de les
parts intervinents.
Segon.- Compromisos de l’Ajuntament
o

En relació al PPI


Participar en la revisió quadriennal del PPI per implementar les modificacions i
millores que siguin necessàries.



Participar en l’elaboració de l’annex anual que concreta les obres a executar i les
aportacions de despesa de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament.



Aprovar el Pla per l’òrgan competent de l’Ajuntament.
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Participar en la gestió i direcció del Pla i concretament en la realització i seguiment
de les obres juntament amb representants de l’ADF, la Federació d’ADF i de la
Diputació de Barcelona.



Realitzar anualment la aportació econòmica corresponent al percentatge del cost
del Pla no coberta per la Diputació de Barcelona, segons el criteri del nombre
d’habitants en el municipi a partir de les dades disponibles del darrer padró, i que
es representa en la següent taula:
Nombre d’habitants del municipi
Fins a 5.000
Major de 5.000 i fins a 10.000
Major de 10.000 i fins a 20.000
Major de 20.000

Percentatge a finançar des de
l’ajuntament
5%
10 %
15 %
20 %



Transferir anualment al compte corrent de l’ADF, un cop rebuda la justificació i
emès l’informe favorable, i en un termini màxim de 60 dies des de l’entrada de la
documentació justificativa al registre, d’acord amb el que estableix la Llei 15/2010,
de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, l’import corresponent de l’annex aprovat i adjunt al present
conveni, quan hagi procedit. Aquest es transferirà segons les previsions del pacte
vuitè del conveni.



Participar en la comissió de seguiment del conveni i en les reunions i activitats que
es convoquin.



Sol·licitar la revisió quadriennal del PPI a la Diputació de Barcelona mitjançant el
procediment que es determini en el seu moment.



Facilitar l’obtenció dels permisos necessaris per l’execució de les obres amb la
col·laboració de l’ADF.

o

En relació al PAM



Facilitar a la OTPMIF les dades necessàries per la revisió i redacció de les fitxes i
documents esmentats en l’apartat II.B.2 dels Antecedents i Motivacions del
present conveni amb la finalitat de revisar o elaborar el nou Pla d’us en cas
d’incendi i el model per procedir a la seva homologació.



Participació de l’alcalde o persona delegada com a responsable municipal de
l’emergència, juntament amb la resta de responsables que configuren el PAM, en
la realització del simulacre anual.



Sol·licitar a la Diputació de Barcelona mitjançant el procediment que es determini,
la realització del simulacre anual d’activació del Pla en cas d’incendi forestal.

o

En relació al PVI
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Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i l’ADF en l’execució del Pla d’acord
amb els pactes del present conveni i del Programa Tècnic.



Col·laborar en el procés de selecció del personal que participarà en el
desenvolupament del Pla, de conformitat amb el que disposen les bases
elaborades a l’efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del personal del
PVI.



Aprovar el Programa tècnic anual redactat per la OTPMIF i en col·laboració amb
els ajuntaments i l’ADF de la zona.



Finançar les despeses generades pel consum de combustible, les reparacions i
substitucions de rodes dels vehicles, així com del rentat d’aquests, en el decurs de
la campanya, destinant a l’efecte la quantitat que s’especifica anualment en el
Programa Tècnic esmentat anteriorment.

o

En relació al PPU



Sol·licitar, si s’escau, en les convocatòries que obri la Diputació de Barcelona per
aquesta finalitat, ajuts de caràcter tècnic o d’import econòmic per la redacció de
nous PPU o pel suport a la tramitació administrativa del mateix en el cas de que
estiguin redactats.



Facilitar a la OTPMIF, un plànol de delimitació de les urbanitzacions, les
edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

Tercer.- Compromisos de l’ADF i de la Federació
o

En relació al PPI


Participar en la revisió quadriennal del PPI per implementar les modificacions i
millores que siguin necessàries.



Participar en l’elaboració de l’annex anual que concreta les obres a executar i les
aportacions de despesa de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament.



L’ADF destinarà anualment l’aportació de l’ajuntament i de la Diputació de
Barcelona a l’execució de les obres relacionades en el PPI i a executar segons el
calendari previst en el Pla.



Col·laborar amb l’obtenció dels permisos corresponents per l’execució de les
obres als propietaris dels terrenys i finques forestals.



L’ADF contractarà anualment les obres destinades a l’execució del Pla segons es
determinin per la Comissió de Seguiment del mateix i les peticions realitzades
seguint el programa establert en el Pla.



L’ADF realitzarà el pagament de les factures a l’empresa adjudicatària de les
obres una vegada validada pel tècnic de la Diputació de Barcelona la certificació
de les mateixes.



Participar en la gestió i direcció del Pla i concretament en la realització i seguiment
de les obres, amb representants de l’ajuntament i de la Diputació de Barcelona.
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Participar en la comissió de seguiment del conveni i en les reunions i activitats que
es convoquin.

En relació al PAM

o



Facilitar a l’ajuntament les dades necessàries per la revisió i redacció de les fitxes
i documents esmentats que configuren el PAM i que estan relacionades amb els
membres de l’ADF i el material i mitjans existents en el municipi.



Participar de forma delegada en el simulacre anual de l’ajuntament, per
l’organització de l’emergència municipal en el cas d’incendi forestal.

o

En relació al PVI



Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i l’ajuntament en l’execució del Pla
d’acord amb els pactes del present conveni i del Programa Tècnic.



Delegar a la Federació d’ADF de la comarca, en el procés de selecció del
personal que participarà en el desenvolupament del Pla, de conformitat amb el
que disposen les bases elaborades a l’efecte, per les quals es regirà el procés de
selecció del personal del PVI.



Col·laborar en el disseny de la campanya del Pla juntament amb l’ajuntament i la
OTPMIF.



Contribuir en el seguiment i control de les activitats a realitzar pel personal
contractat pel Pla d’acord amb les condicions recollides en el Programa Tècnic del
PVI.

o

En relació al PPU



L’ADF, en col·laboració amb l’ajuntament i recolzada per la Federació pot adaptar,
si es creu necessari el programa de vigilància i prevenció vigent fixat per l’article
6é de l’Ordre de 6 d’octubre de 1986 sobre regulació de les ADF, a les necessitats
de sensibilització, participació ciutadana i actuacions preventives actives i
passives de les urbanitzacions.



Col·laborar amb les institucions publiques en el desenvolupament del Decret
123/2005 sobre mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals.
Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
En relació al PPI

o


Recollir la sol·licitud quadriennal de revisió del PPI plantejada per l’ajuntament i
donar resposta a la mateixa. Preparar la documentació tècnica i econòmica
necessària per dur a terme la revisió; presentar, debatre i consensuar la proposta
de revisió del PPI amb els representants de l’ajuntament, l’ADF i altres institucions
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vinculades amb la prevenció dels incendis; i presentar i lliurar el Pla definitiu als
representants de l’ajuntament, de l’ADF, i si s’escau, d’altres institucions
vinculades amb la prevenció dels incendis forestals.


Assumir la direcció tècnica del Pla; dirigir, d’acord amb la disponibilitat de recursos
humans i materials, les obres a executar; i certificar les obres finalitzades, amb
representants de l’ajuntament i de l’ADF.



Aportar part de la inversió que hagi quedat establerta per al municipi, un cop
aplicats els criteris de repartiment indicats en el pacte sisè del present conveni, en
funció del nombre d’habitants del darrer padró, i segons el següent quadre de
percentatges:
Nombre
municipi

d’habitants

del Percentatge de la inversió aportat
per la Diputació de Barcelona

Fins a 5.000

95 %

Major de 5.000 i fins a 10.000

90 %

Major de 10.000 i fins a 20.000

85 %

Major de 20.000
80 %
T
ra
Transferir anualment al compte corrent de l’ADF, un cop rebuda la justificació i
emès l’informe favorable, i en un termini màxim de 30 dies des de l’entrada de la
documentació justificativa al registre de Factures, d’acord amb el que estableix la
circular núm. 22/2009, sobre els terminis de pagament de la Diputació de
Barcelona i els seus criteris d’aplicació, l’import corresponent de l’annex aprovat i
adjunt al present conveni, quan hagi procedit. Aquest es transferirà segons les
previsions del pacte vuitè del conveni.






Convocar si procedeix, participar i vetllar per la marxa de la Comissió de
Seguiment del conveni.



Preparar la proposta anual que estableixi les obres a executar en l’exercici pròxim,
si procedeix, seguint les pautes i el calendari del PPI així com l’informe anual de
desenvolupament i execució del Pla.



Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general per treballs
de prevenció d’incendis per les ADF incloent personal i obres contractades.

o

En relació al PAM



Revisar cada quatre anys tot el contingut del PAM, conjuntament amb l’ajuntament i
coincidint amb la revisió del PPI, d’acord amb la disponibilitat de recursos humans i
materials.



Preparar la documentació necessària a facilitar a l’ajuntament per tal de poder
revisar o redactar el Pla i incorporar al mateix els canvis que puguin afectar a la
seva activació per fer front a l’emergència en cas d’incendi forestal.



Elaborar els documents per facilitar l’homologació del Pla per la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya a l’ajuntament.
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Oferir als responsables municipals, un simulacre d’activació del Pla per fer front a
l’emergència en cas d’incendi forestal en el que participin les persones adscrites
responsables del Pla i a més a més, representants de l’ADF.



Recollir la sol·licitud anual de l’ajuntament per la realització del simulacre d’activació
del Pla en cas d’incendi forestal i donar resposta a la mateixa.

o

En relació al PVI



Col·laborar amb l’ajuntament i l’ADF en l’execució del Pla d’acord amb els pactes
del present conveni i del Programa Tècnic.



Redactar anualment el Programa Tècnic amb col·laboració de l’ajuntament i ADF
en el que es fixin els paràmetres essencials de funcionament i finançament del Pla.



Convocar a les ADF i ajuntaments per participar en el procés de selecció del
personal que participarà en el Pla, de conformitat amb el que disposen les bases
elaborades a l’efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del personal del
PVI.



Contractar al personal resultant del procés de selecció i seguint les indicacions del
Programa Tècnic per l’execució del Pla durant el temps de la seva durada.



Contractar el lloguer dels vehicles i material logístic necessari, seguint les
indicacions del Programa Tècnic, per garantir la viabilitat i execució del Pla.



Fer-se càrrec de la direcció tècnica de la campanya.



Prestar l’assessorament i l’assistència tècnica, econòmica i material necessària a
l’Ajuntament i l’ADF en el seguiment i control de la prestació del servei.

o

En relació al PPU



Posar a disposició de l’Ajuntament i/o de l’empresa contractada el banc de dades i
els procediments informàtics dissenyats específicament per la redacció i tramitació
de Plans de Prevenció d’Incendis Forestals a les Urbanitzacions.



Fomentar la redacció de PPU i la seva execució així com els treballs d’adaptació i
conservació de les parcel·les i zones verdes que siguin propietat municipal dins de
les urbanitzacions, d’acord amb l’article 7è del Decret 123/2005 sobre mesures de
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
Cinquè.- Comissió de Seguiment

La Comissió de seguiment del conveni es l’òrgan paritari per a la interpretació del present
conveni, la seva execució i la proposta de revisions del PPI, dels seus programes anuals i
la proposta de modificacions del propi conveni.
Objecte: La Comissió té per objecte:
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Informar i estar informada de l’estat de l’execució dels Plans de prevenció que
es desenvolupen en el municipi.
Acordar les obres a executar del programa del PPI durant els anys de vigència
del conveni.
Realitzar el seguiment de l’execució del programa del PPI.
Valorar les incidències que es puguin produir durant l’execució del PPI i el
resultat de la resta de Plans per a fer propostes de millora.
Interpretar el present conveni i proposar, si s’escau, la seva modificació.

Composició: La Comissió estarà integrada com a mínim pels membres següents:
-

Un representant de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Un representant de l’ADF Sant Quirze del Vallès
Un representant de la Federació d'ADF del Vallès Occidental
Un representant adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals de la Diputació de Barcelona qui actuarà de Secretari de la Comissió

Funcionament: La Comissió de Seguiment aprovarà, per unanimitat dels seus membres,
les seves pròpies normes internes de funcionament que no podran alterar ni l’objecte ni la
composició de la mateixa. En el cas que no es pugui assolir l’acord dels seus membres
per establir-ne unes altres o no es considerés necessari fixar-ne unes de noves,
s’adoptaran les següents:
La Comissió es reunirà com a mínim una vegada a l’any amb l’objecte de:
 Conèixer l’estat d’execució del PPI
 Determinar, si procedeix, les obres a executar del PPI durant l’any en curs
 Proposar millores per l’exercici pressupostari del següent any
 Proposar modificacions per millorar el contingut dels PPI
 Proposar l’assignació mínima pel funcionament del PVI.
Les convocatòries de les sessions de la Comissió seran fetes pel representant de la
Diputació de Barcelona, qui actuarà com a secretari de la Comissió i redactarà l’acta de
la reunió, emetrà informes i elaborarà i tramitarà els documents que s’acordi impulsar.
La Comissió es podrà reunir en qualsevol moment a petició de qualsevol dels seus
membres. La convocatòria de la sessió incorporarà l’ordre del dia dels assumptes a
tractar.
Les sessions de la Comissió es consideraran vàlidament constituïdes amb l’assistència
de dos dels seus membres un dels quals haurà de ser necessàriament el secretari.
Sisè.- Desenvolupament del conveni
Per a cada any de vigència, el conveni es desenvoluparà segons els següents
paràmetres:
o


En relació al PPI

Si procedeix, la Comissió de seguiment establirà i acordarà les obres a executar
durant l’any en curs, segons el següent procediment:
1. Es decidiran les prioritats entre les obres previstes en el programa econòmic
anual del PPI, amb els següents criteris:
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-

Presència de danys greus o punts crítics que no permetin l’ús en
condicions de seguretat de la infraestructura.
Anys transcorreguts des de la darrera actuació.
Previsió i prioritat en el programa econòmic anual del PPI.
Valor estratègic per al funcionament i la consolidació de les
infraestructures del PPI.

2. Si es preveu que el cost unitari de les obres prioritàries sigui superior a un 20%
del cost indicat en el programa del PPI, caldrà justificar-ho mitjançant valoració
i pressupost de les actuacions sobre el terreny.
3. S’escolliran les obres, per ordre de prioritat, i preferentment s’inclouran
senceres, tal i com consten en el programa del PPI.
4. La referència de l’import al voltant del qual s’ha de moure la suma de la
inversió de les obres seleccionades, serà calculat i aportat per l’OTPMIF, a
partir de:
-

-

La disponibilitat pressupostària de la Diputació de Barcelona per a l’any en
curs.
La disponibilitat pressupostària de l’ajuntament per a l’any en curs.
La inversió mitjana per ha forestal, un cop afegit el percentatge aportat pels
ajuntaments.
La superfície forestal del municipi.
La pluviometria mitjana anual del municipi. En aquells casos que sigui
superior a 700 mm o a 800 mm, s’aplicarà un factor de reducció d’un 10%
o un 20%, respectivament, a l’import de referència calculat.
L’import resultant del factor de reducció aplicat, es repartirà
proporcionalment a la superfície forestal, entre la resta de municipis de la
província que tinguin una pluviometria inferior a 700 mm, i per tant que
presentin un elevat risc potencial d’incendis forestals.

5. La proposta final, per a l’any en curs, de les obres acordades i valorades per la
Comissió es redactarà en una acta o document similar, per tal que quedi
constància de l’acord.


Les obres s’executaran segons les determinacions del PPI descrites en les Fitxes
Tècniques per a cada tipologia d’obra, que es troben adjuntes al dossier del Pla
municipal de Prevenció, ubicat a l’ajuntament.



El llistat de les obres aprovades es farà constar en l’Annex i estarà signat pel
president de l’ADF, l’alcalde i el representant de la Diputació de Barcelona, en ell
s’especificarà tant l’import de les inversions com la part aportada per la Diputació de
Barcelona i per l’ajuntament respectiu. Per a la resta d’anualitats, l’annex s’aprovarà
d’acord amb el que s’estableix en el pacte primer del present conveni.



La Comissió es podrà reunir per a la certificació conjunta de les obres executades, o
en el cas de què una o varies de les actuacions acordades no es puguin dur a terme
per causes alienes a les parts, com causes meteorològiques, imprevistos o raons de
força major, que obliguin a realitzar un canvi en les prioritats del Pla. En aquest darrer
cas es podrà plantejar una sol·licitud de canvi de destí, en una acta de la reunió.
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o

En relació al PAM


o

o

La Comissió de Seguiment, reunida a finals d’any, podrà valorar les
incidències relacionades amb el PAM respecte al simulacre, posada en
funcionament del Pla en cas d’incendi forestal, i propostes de millora pel
següent any.

En relació al PVI


L’OTPMIF prepararà el programa tècnic anual segons els acords
relacionats en aquest conveni i el presentarà a l’ajuntament i ADF per la
seva aprovació, facilitant així la justificació de la despesa compromesa per
l’ajuntament per la execució del Pla en el seu municipi.



El programa tècnic aprovat, farà referència al present conveni i s’ajustarà a
les determinacions i objectius generals aquí relacionats.



La Comissió de Seguiment analitzarà com ha estat el funcionament del
PVI en totes les vessants que afecten a aquest conveni proposant
modificacions i millores si s’escauen a l’OTPMIF mitjançant informe signat
per les parts que integren la Comissió.

En relació al PPU


La Comissió de Seguiment, reunida a finals d’any, valorarà les incidències
relacionades amb les urbanitzacions dels municipi en la que s’analitzaren
els possibles treballs d’adaptació i conservació de les parcel·les i zones
verdes que siguin propietat municipal, la redacció de nous Plans i/o el
suport prestat per la Diputació als tràmits administratius de què consten els
Plans.

Setè.- Pressupost
o

En relació al PPI

La distribució del pressupost pel programa anual de 2014 és la següent:
Aportació de la Diputació de Barcelona:
4.262,26€
Aportació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès:

752,16€

Per la resta d’anys, la Diputació de Barcelona i l’ajuntament assignaran anualment, quan
procedeixi i d’acord amb la seva disponibilitat pressupostària, els recursos econòmics
necessaris per a la realització de les actuacions acordades per la Comissió, dins de les
partides dels seus pressupostos generals ordinaris.
o

En relació al PAM

La Diputació de Barcelona assignarà anualment, d’acord amb les seva disponibilitat
pressupostària, uns recursos econòmics dins de les partides del seu pressupost general
ordinari.
o

En relació al PVI

Determinat en el Programa Tècnic anual i segons la seva aprovació.
o

En relació al PPU
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La Diputació assignarà anualment, d’acord amb les seves disponibilitats
pressupostàries, uns recursos econòmics dins de les partides del seu pressupost
general ordinari.
Vuitè.- Finançament, pagament i forma de justificació
o

En relació al PPI

La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de 4.262,26€, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48900, de l’any 2014. Per a la resta
d’anualitats l’aportació es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent,
d’acord amb la disponibilitat pressupostària de l’any en curs, i segons les actuacions
establertes en el programa anual, proposat per la Comissió de seguiment.
L’ajuntament es compromet a efectuar el pagament de 752,16€, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries corresponents, de l’any 2014. Per a la resta d’anualitats
l’aportació es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent, d’acord amb la
disponibilitat pressupostària de l’any en curs, i segons les actuacions establertes en el
programa anual, proposat per la Comissió de seguiment.
La justificació de les obres detallades en el programa econòmic es realitzarà mitjançant
una relació valorada de les despeses relatives als recursos emprats i a les activitats dutes
a terme, previ informe favorable del tècnic de la Diputació i d’un tècnic en representació
de l’ajuntament si s’estima oportú i sempre amb la conformitat de l’alcalde/ssa i del
president/a de l’ADF, que verifiqui que s’han complert els objectius de col·laboració
previstos, així com l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva consecució.
En relació a l’IVA, només s’inclourà en la relació valorada quan aquest no sigui
recuperable per part de l’ADF.
Un cop la justificació estigui informada favorablement, es procedirà al pagament, per part
de la Diputació de Barcelona del valor monetari de l’activitat realitzada, segons les
quanties estipulades en el programa anual i els imports efectivament justificats.
El termini d’execució i de justificació de les obres serà de, com a màxim, fins al 30 de
novembre de l’any en curs.
La forma de pagament i el termini de justificació pels successius anys serà la mateixa que
l’establerta per a l’any 2014.
L’ajuntament aportarà la part que li correspon a l’ADF en concepte de prevenció
d’incendis forestals i concretament per a la execució de les obres del PPI de l’any en
curs.
o

En relació al PAM

La Diputació gestionarà íntegrament el pressupost que es destini dins de les partides del
seu pressupost general ordinari.
o

En relació al PVI
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La Diputació gestionarà directament el pressupost aprovat en el Programa Tècnic dins de
les partides del seu pressupost general ordinari a excepció de la despesa del combustible
de les unitats de vigilància.
L’ajuntament gestionarà directament l’aportació en concepte de combustible seguint la
quantitat especificada i aprovada en el seu Programa Tècnic.
o

En relació al PPU

La Diputació gestionarà íntegrament el pressupost que es destini dins de les partides del
seu pressupost general ordinari.
Novè.- Vigència del Conveni
El present conveni estendrà la seva vigència des de l’1 de gener de 2014 fins el 31 de
desembre de l’any 2017.
Cada any, la Comissió de seguiment haurà de proposar, per a l'aprovació pels respectius
òrgans de govern de les parts intervinents, el programa econòmic anual de les actuacions
previstes durant l'any el curs, quan procedeixi.
Desè.- Protecció de dades de caràcter personal
Les parts signants del conveni s’obliguen a complir amb les prescripcions que es prevegin
a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en
especial, les contingudes a l’article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de
desembre i reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin
dades de caràcter personal aprovat per RD 994/1999 d’11 de juny.
Onzè.- Modificació del conveni
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació
a la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords
orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per
totes les parts signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.
Dotzè.- Causes de resolució del conveni
Són causes de resolució del present conveni:









La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència.
La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni.
L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les
parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que
correspongui a la/les part/s complidora/es. En supòsit de litigi, per a la resolució del
conveni, s’estarà a allò que disposa l’article 44 de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciós administrativa.
La decisió unilateral de qualsevol de les quatre parts, amb un mínim de 2 mesos
d’avís previ a l’altra part.
L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit.
La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit.
Qualsevol altra causa admissible en dret.
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Tretzè.- Marc normatiu del present conveni
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert
en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com els articles
108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Catorzè.- Jurisdicció competent
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts
signants d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós – administrativa.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per
quadruplicat, en el lloc i la data que s’assenyalen.”
Segon.- Aprovar el document comptable de retenció de crèdit per import de 380,00€,
amb càrrec a la partida 1300.1720.4800000 del pressupost vigent.

5. Conveni de col·laboració amb l'Associació Sant Quirze Animàlia, any 2014.
ANTECEDENTS DE FET
1. Sant Quirze del Vallès compta amb un important nombre d’animals domèstics, alguns
dels quals, com els gats, viuen en colònies als carrers del municipi. La normativa de
protecció dels animals estableix l’obligatorietat de prestar a la fauna, inclosa la
domèstica, un tracte digne del qual queda expressament exclòs el sacrifici excepte per
motius sanitaris.
2. L'Ajuntament i l’Associació per a la protecció i defensa dels animals de Sant Quirze –
SQ Animàlia col·laboren des de fa anys en la vigilància i atenció dels animals que
viuen al carrer, específicament dels gats, intentant compatibilitzar el compliment de la
normativa protectora amb les condicions sanitàries de les vies públiques per tal de
prevenir les zoonosis, malalties provocades pels animals.
3. Les colònies de gats rodamón controlades existents al municipi són: la del camí del
carrer de la Muntanya, la de can Casablanques, la de Sant Quirze centre, la del Poblesec, la de les Fonts i la de Castelltort.
4. Considerant els informes del tècnic municipal de Medi ambient, de data 11 de juny de
2014 i de 13 de juny de 2014.
5. Considerant l’informe d’Intervenció núm. 64/2014 de data 2 de juliol de 2014.
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FONAMENTS DE DRET
-

Atès els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local.

-

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:
Primer .- Aprovar el conveni de col·laboració per a la realització d’activitats de protecció
dels animals entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’Associació per a la protecció i
defensa dels animals de Sant Quirze – SQ Animàlia, amb una vigència fins al 31 de
desembre de 2014, següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE
PROTECCIÓ DELS ANIMALS ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS I L’ASSOCIACIÓ SANT QUIRZE ANIMÀLIA
A Sant Quirze del Vallès, el 8 de juliol de 2014
ES REUNEIXEN:
D’una part, la Senyora MARIA MONTSERRAT MUNDI I MAS, Alcaldessa de l’AJUNTAMENT DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS (en endavant “l’Ajuntament”), en nom i representació de
l’esmentat ens local, amb domicili a Plaça de la Vila, 1, 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS i
NIF P0823800H.
De l'altra, dades protegides, representant de l'ASSOCIACIÓ PER A LA PROTECCIÓ I
DEFENSA DELS ANIMALS DE SANT QUIRZE – SQ ANIMÀLIA (en endavant “l’Associació”), en
nom i representació de l'esmentada entitat, inscrita al Registre de la Direcció General
de Dret i d'Entitats Jurídiques, amb domicili a Sant Quirze del Vallès, C/Vallcorba, 21
3r 1a i NIF G64917875.
Les parts, en la qualitat en que intervenen, es reconeixen mútua capacitat legal per
formalitzar el present conveni i
MANIFESTEN:
I.

Sant Quirze del Vallès, com la resta dels municipis del nostre país, compta amb un
important nombre d’animals de companyia, alguns dels quals, com els gats, viuen en
colònies als carrers del municipi. La normativa de protecció dels animals estableix
l’obligatorietat de prestar a la fauna, inclosa la domèstica, un tracte digne del qual
queda expressament exclòs el sacrifici excepte per motius sanitaris.

II.

Per aquests motius, l'Ajuntament i l’Associació volen col·laborar per a l’atenció dels
animals que viuen al carrer, específicament dels gats, per tal de compatibilitzar el
compliment de la normativa protectora amb les condicions sanitàries de les vies
públiques.
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Per això, les parts acorden formalitzar el present Conveni que es regirà per les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA.- Aquest conveni té per objecte la realització d’activitats de protecció dels
animals al municipi de Sant Quirze del Vallès mitjançant la col·laboració entre
l’Ajuntament i l’Associació per a la protecció i defensa dels animals de Sant Quirze del
Vallès – SQ Animàlia, que és una entitat protectora.
SEGONA.- Les aportacions contingudes en aquest conveni estan previstes i dotades al
Pressupost general de l’Ajuntament de 2014 amb la partida número 130017204800000
(Subvencions de medi natural i prevenció) i es regulen específicament pel present acord.
TERCERA.- L’Ajuntament farà una aportació econòmica per tal que l’Associació pugui
afrontar les despeses d’alimentació, per a l’adequació de les colònies controlades i
d’altres relacionades necessàries per al compliment de la normativa de protecció dels
animals, per un valor total de 9.500,00 €.
QUARTA.- La protecció dels animals i la salubritat pública es considera d’interès públic i
social i l’Associació per a la protecció i defensa dels animals de Sant Quirze del Vallès –
SQ Animàlia és l’única registrada al municipi amb aquest objecte i amb capacitat i
coneixements suficients per dur a termes les actuacions ambientals. No es precisa
constituir garantia.
CINQUENA.- L’Ajuntament farà efectiva a l’Associació la dotació econòmica prevista a la
clàusula tercera dins dels 30 dies següents a la signatura del present conveni mitjançant
transferència o taló bancari. El pagament serà en forma de bestreta del total de
l’aportació, i per tant la despesa haurà de ser justificada en els termes establerts a la
clàusula desena.
SISENA.- Les accions a desenvolupar consisteixen el seguiment, identificació, captura,
alimentació i transport dels animals als centres veterinaris o a les colònies controlades
per part del voluntariat de l’associació. En tot cas, l’Associació ha de tenir un registre
documental de totes les actuacions amb càrrec al present conveni. L’Associació vetllarà
per l’acompliment de la normativa vigent a les colònies, en especial la llei de protecció
dels animals.
SETENA.- L’Ajuntament ajudarà a realitzar amb personal propi, quan sigui necessari,
tasques de captura, identificació i transport dels animals als centres veterinaris o a les
colònies controlades.
VUITENA.- L’Ajuntament i l’Associació col·laboraran per al desenvolupament d’activitats
socials i ciutadanes que donin a conèixer les actuacions conjuntes de protecció dels
animals i la lluita contra els maltractaments.
NOVENA.- L’Associació complirà amb els següents requisits durant la vigència del conveni:
La contractació d’empreses externes per al subministrament de béns o serveis per al
desenvolupament de les activitats objecte d’aquest conveni s’haurà de fer amb eficiència
econòmica, és a dir, amb preus de mercat dins de la mitjana i productes amb la suficient
qualitat i garantia i prioritzant els que siguin ecològics o amb menor afectació ambiental.
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Mantenir actualitzada al registre municipal d’entitats la informació sobre la seva
composició en compliment dels seus estatuts.
DESENA.- L’Associació haurà de justificar les despeses amb càrrec a l’aportació municipal
dins del primer trimestre de l’any 2015 mitjançant la presentació al registre de
l’Ajuntament del recull documental esmentat, que com a mínim inclourà les factures i els
corresponents rebuts de cadascuna de les activitats amb despesa econòmica, que
hauran d’haver estat realitzades, facturades i pagades dins del període de vigència del
conveni, així com els certificats o declaracions responsables d’estar al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La documentació justificativa serà
verificada pels serveis tècnics municipals de Medi Ambient, els quals emetran informe
sobre l’adequació de les activitats realitzades a l’objecte d’aquest conveni i posteriorment
es trametrà a la intervenció municipal per a la seva fiscalització.
ONZENA.- En cas d’incompliment de l’objecte d’aquest conveni, l’Associació tindrà
l’obligació de reintegrar els fons percebuts.
DOTZENA.- L’Associació està obligada a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que
respecte de la gestió dels fons pugui efectuar l’Ajuntament, així com a qualsevol altra
mesura de control financer que puguin realitzar els òrgans competents, aportant tota la
informació que se li requereixi.
TRETZENA.- La vigència d’aquest conveni serà des de l’1 de gener fins al 31 de desembre
de 2014.
CATORZENA.- De mutu acord, les parts podran modificar el conveni abans de la seva
finalització.
I perquè consti i en prova de la seva conformitat entre les parts, se signa aquest
document per triplicat i a un sol efecte, al lloc i data assenyalats a l’encapçalament.”
Segon .- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació de la
despesa (ADO) que se’n derivi d’aquest conveni, per import de 9.500,00€ amb càrrec a la
partida 1300/1720/4800000 del pressupost vigent.

6. Conveni de col·laboració amb l'Associació de Defensa Forestal de Sant Quirze
del Vallès (ADF), per a l'any 2014.
ANTECEDENTS DE FET
Atès que el municipi de Sant Quirze del Vallès està qualificat d’alt risc d’incendi pel decret
64/1995 i que té una gran extensió forestal que ocupa prop de la meitat de la superfície
del terme municipal, vertebrada per la serra de Galliners, connector biològic entre els
espais d’interès natural de Sant Llorenç del Munt i Collserola.
Atesa la necessitat i l’interès de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per prevenir els
incendis forestals.
Atès que l’Associació de Defensa Forestal de Sant Quirze del Vallès participa activament
en les actuacions de prevenció d’incendis forestals al municipi i que és el principal agent
en la canalització d’ajuts i obres per protegir la serra de Galliners i que aquesta activitat
es considera d’interès públic.
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Atesos els informes favorables del tècnic municipal de Medi Ambient de data 11 de juny
de 2014 i 3 de juliol de 2014.
FONAMENTS DE DRET
-

Atès els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local.

-

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:
Primer .- Aprovar el conveni de col·laboració per a la realització d’actuacions de
prevenció d’incendis forestals entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’Associació
de Defensa Forestal de Sant Quirze del Vallès amb una vigència fins al 31 de desembre
de 2014, següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS I L’ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
A Sant Quirze del Vallès, el 8 de juliol de 2014
ES REUNEIXEN:
D’una part, la Senyora MARIA MONTSERRAT MUNDI I MAS, Alcaldessa de l’AJUNTAMENT DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS (en endavant “l’Ajuntament”), en nom i representació de l’ens
local esmentat, amb domicili a la Plaça de la Vila, 08192 de Sant Quirze del Vallès i NIF
P0823800H
De l’altra, dades protegides, president de l’ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS (en endavant “L’ADF”), en nom i representació de l’entitat
esmentada, inscrita al Registre d’agrupacions de defensa forestal del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el
número 244, amb domicili a Sant Quirze del Vallès, plaça de la Vila, 1 i NIF G-60985868.
Les parts, en la qualitat en que intervenen, es reconeixen mútua capacitat legal per
formalitzar el present conveni i
MANIFESTEN:
I.

El municipi de Sant Quirze del Vallès, qualificat d’alt risc d’incendi pel Decret
64/1995, té una gran extensió forestal, que ocupa prop de la meitat de la superfície

27/35

del terme vertebrada per la serra de Galliners, connector biològic entre els espais
d’interès natural de Sant Llorenç del Munt i Collserola, que es troba envoltat de
nuclis urbans poblacions que exerceixen una alta pressió sobre aquest espai, i que
és d’interès comú de l’Ajuntament i l’ADF prevenir els incendis forestals.
II.

Des de la seva creació el 3 de maig de 1995 en base a la Llei 6/1988, forestal de
Catalunya, l’ADF de Sant Quirze del Vallès ha participat activament en les
actuacions de prevenció d’incendis forestals al municipi, sent el principal agent en la
canalització d’ajuts i obres per protegir la serra de Galliners del foc. Atès l’interès
públic de la seva activitat, durant aquest temps ha rebut anualment una subvenció
municipal que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha reservat en cada exercici
pressupostari. Per formalitzar aquesta col·laboració es redacta el present conveni
entre l’ADF i l’Ajuntament.

Per això les parts acorden formalitzar el present Conveni que es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Aquest conveni té per objecte la prevenció d’incendis forestals al municipi de
Sant Quirze del Vallès mitjançant la col·laboració entre l’Ajuntament i l’ADF Sant Quirze
del Vallès, entitat que comparteix el mateix objecte.
SEGONA.- Les aportacions contingudes en aquest conveni estan previstes i dotades al
Pressupost general de l’Ajuntament de 2014 amb la partida número 130017204800000
(Subvencions de medi natural i prevenció) i es regulen específicament pel present acord.
TERCERA.- L’Ajuntament, seguint el compromís de destinar una quantia anual a aquest
efecte, fa una aportació de 3.770,00 € perquè l’ADF pugui fer front a les actuacions de
prevenció d’incendis forestals amb els recursos materials i humans de que pugui
disposar.
QUARTA.- La prevenció d’incendis forestals es considera d’interès públic i social i l’ADF
Sant Quirze del Vallès Natura és l’única registrada al municipi amb aquest objecte i amb
capacitat i coneixements suficients per dur a termes les actuacions de prevenció. No es
precisa constituir garantia.
CINQUENA.- L’Ajuntament farà efectives a l’ADF la dotació econòmica prevista a la
clàusula tercera dins dels 30 dies següents a la signatura del present conveni mitjançant
transferència o taló bancari. El pagament serà en forma de bestreta del total de
l’aportació, i per tant haurà de ser justificada en els termes establerts a la clàusula setena.
SISENA.- Les accions a desenvolupar consisteixen en la realització d’actuacions de
prevenció d’incendis forestals, concretament, la reparació i manteniment de camins, la
desbrossada de vegetació, la tallada autoritzada d’arbres, la vigilància forestal i els
serveis i treballs necessaris per al manteniment de l’ADF. En tot cas, l’ADF ha de tenir un
registre documental de totes les actuacions finançades amb càrrec al present conveni.
SETENA.- L’Ajuntament col·laborarà amb els mitjans quan sigui possible en l’execució de
les accions en que sigui necessari.

VUITENA.- L’ADF ha de complir amb els següents requisits durant la gestió de l’aportació
econòmica:
La contractació d’empreses externes per al subministrament de béns o serveis per al
desenvolupament de les activitats objecte d’aquest conveni s’haurà de fer amb eficiència
econòmica, és a dir, amb preus de mercat dins de la mitjana i productes amb la suficient
qualitat i garantia i prioritzant els que siguin ecològics o amb menor afectació ambiental.
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Mantenir actualitzada al registre municipal d’entitats la informació sobre la seva
composició en compliment dels seus estatuts.
NOVENA.- L’ADF haurà de justificar el destí de l’aportació dins del primer trimestre de l’any
2015 mitjançant la presentació al registre de l’Ajuntament del recull documental esmentat,
que com a mínim inclourà les factures i els corresponents rebuts de cadascuna de les
activitats amb despesa econòmica, que hauran d’haver estat realitzades, facturades i
pagades dins del període de vigència del conveni, així com els certificats o declaracions
responsables d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La
documentació justificativa serà verificada pels serveis tècnics municipals de Medi
ambient, els quals emetran informe sobre l’adequació de les activitats realitzades a
l’objecte d’aquest conveni i posteriorment es trametrà a la intervenció municipal per a la
seva fiscalització.
DESENA.- En cas d’incompliment de l’objecte d’aquest conveni, l’ADF tindrà l’obligació de
reintegrar els fons percebuts.
ONZENA.- L’ADF està obligada a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que
respecte de la gestió dels fons pugui efectuar l’Ajuntament, així com a qualsevol altra
mesura de control financer que puguin realitzar els òrgans competents, aportant tota la
informació que se li requereixi.
DOTZENA.- La vigència d’aquest conveni serà des de l’1 de gener fins al 31 de desembre
de 2014.
TRETZENA.- De mutu acord, les parts podran modificar el conveni abans de la seva
finalització.
I perquè consti i en prova de la seva conformitat entre les parts, se signa aquest
document per triplicat i a un sol efecte, al lloc i data assenyalats a l’encapçalament.”
Segon .- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació de la
despesa (ADO) per import de 3.770,00€, amb càrrec a la partida 1300/1720/4800000 del
pressupost vigent.

7. Aprovació dels procediments validats per la Comissió de Gestió Informativa i
Tràmits
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar els procediments municipals, junt amb la seva documentació
degudament complementada i validada pels membres de la comissió de Gestió
Informativa i Tramitació Municipal (CGITM), que es detallen a continuació:
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
C3X060 Sol·licitud d'accés a dades personals
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C3X061 Sol·licitud de rectificació de dades personals
C3X062 Sol·licitud de cancel·lació de dades personals
C3X063 Sol·licitud d'oposició de dades personals
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.

8. Aprovació del Document de Seguretat Municipal de dades de caràcter personal,
Manual d'usuari dels sistemes d'informació de l'Ajuntament i els seus annexos
ANTECEDENTS DE FET
D’acord amb l’article 88 del Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal que estableix l’obligació
de definir un document de seguretat que té per objecte la implantació de les obligacions i
mesures de seguretat previstes a aquesta normativa relativa als fitxers de titularitat
municipal.
D’acord amb l’article 8 del Reglament municipal de protecció de dades de caràcter
personals, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès elaborarà un document de seguretat
que recollirà les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per tal de
garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així com l’exercici
efectiu dels seus drets per part de les persones afectades. El document de seguretat i
qualsevol modificació substancial o nova versió, haurà d’aprovar-se formalment per la
Junta de Govern Local.
Les mesures d’aquest document es recullen i sistematitzen per a cadascun dels nivells de
seguretat i protecció, amb les excepcions i especificitats previstes per la normativa
d’aplicació.
FONAMENTS DE DRET
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
Reglament municipal de protecció de dades de caràcter personals aprovat per acord del
Ple en sessió ordinària del dia 29 de maig de 2014 i publicat al BOP de data 10/06/2014.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el Document de Seguretat Municipal de dades de caràcter personal i
els seus annexos adjunts a la proposta.
Segon .- Establir la Comissió de Treball i Seguiment de protecció dades municipal i
responsables de seguretat de l’Ajuntament, sense perjudici de que la comissió pugui
incorporar altres tècnics/ques com a assessors/es, dels membres següents:
-

Helena Muñoz Amorós, secretària o persona en qui delegui.

-

Juan Carlos Jerez Antequera, cap de l’Àrea de Serveis Interns i Recursos
Humans.

-

Alfons Amate Cozar, cap del servei de Noves Tecnologies i Informàtica.

-

Hugo Barrós Moreno, tècnic de gestió

Tercer .- Publicar el Document de Seguretat i els seus annexos a la web municipal i al
tauler d’anuncis i publicitar-lo al personal al servei de l’Ajuntament i resta d’usuaris
autoritzats.

9. Pròrroga del contracte de la concessió administrativa per a la gestió indirecta
dels serveis de l'Escola Municipal de Música
ANTECEDENTS DE FET
Per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament, en la sessió de data 3 de juliol de 2012
es va adjudicar a l’empresa Centre d’Educació Musical, el contracte per a la gestió
indirecta, en règim de concessió administrativa, del servei de l’Escola Municipal de
Música.
D’acord amb la documentació presentada pel concessionari a la Comissió de Seguiment
de l’Escola Municipal de Música, de data 10 de juny de 2014:
-

Avançament del Compte de Resultat de setembre de 2013 a maig de 2014

-

Els certificats d’estar al corrent com mercantil CENTRE D’EDUCACIÓ MUSICAL, SL de les
obligacions tributàries davant AEAT i socials davant la Seguretat Social.

-

Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i el rebut de pagament.

31/35

I l’acord pres de la mateixa de aprovar la prorroga de la concessió amb vistiplau de tots
els membres.
Amb efecte de donar compliment al que es preveu al contracte administratiu i al plec de
condicions jurídic-administratives i econòmiques i clàusules d’explotació que han de regir
el contracte de gestió del servei municipal de l’escola municipal de música de Sant Quirze
del Vallès, article 3. Termini de la concessió, procedeix a aprovar la pròrroga, de forma
expressa, anualment, atenent que la durada màxima del contracte, inclosos el període
principal i les possibles pròrrogues serà de quatre anys.
Considerant l’informe del tècnic de gestió d’Educació de data 17 de juny de 2014,
FONAMENTS DE DRET
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat per
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en allò que no s’oposi a la Llei 30/2007
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la pròrroga del contracte de la concessió administrativa per a la
gestió indirecta dels serveis de l’Escola Municipal de Música, a l’empresa : Centre
d’Educació Musical SL, amb el NIF: B58091497
Segon .- Comunicar aquest acord a l’empresa Centre d’Educació Musical SL, i als
Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

10. Assumptes sobrevinguts
10.1.

Conveni amb l'Ateneu del Món per aportació econòmica a Benestar de la
recaptació de la Festa Cubana 2014

ANTECEDENTS DE FET
Amb caràcter anual l’entitat l’Ateneu del Món organitza la Festa Cubana, pont entre
cultures i convocatòria solidària; anualment la recaptació obtinguda durant la festa es
destina a un projecte solidari.
Aquest any la voluntat de l’entitat es destinar els guanys obtinguts a una causa local, en
concret als ajuts per fer front a les despeses derivades dels casals d’estiu per a infants de
famílies amb dificultats socio-econòmiques a traves del Programa Activitats d’Infància i
Família que correspon a la partida pressupostària 5300 2310 4800000.
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S’ha redactat un conveni que signaran ambdues parts per regular i formalitzar el
lliurament d’aquesta aportació econòmica.
FONAMENTS DE DRET
Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar l’aportació econòmica de l’entitat l’Ateneu del Món corresponent a la
recaptació de la Festa Cubana 2014 i destinada a fer front a les despeses derivades dels
casals d’estiu per a infants de famílies amb dificultats socio-econòmiques, per un import
de 2.935,00€ mitjançant el conveni que literalment diu:
“CONVENI ENTRE L’ENTITAT ATENEU DEL MÓN I L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE
DEL VALLÈS
Sant Quirze del Vallès, 7 de juliol de 2014
REUNITS
D’un part, Excma. Sra. Montserrat Mundi i Mas, Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, amb DN 37666390 A, domicili a la Plaça de la Vila, 6, assistida per la
Secretaria de l’ajuntament, Sra. Helena Muñoz Amorós, que dóna fe de l’acte.
De l’altra, dades protegides, en qualitat de representant de l’entitat ATENEU DEL
MÓN, amb CIF G-65518805, entitat inscrita al Registre núm. RMAEC 105/11, i amb
domicili social a carrer Eduard Toldrà s/n, de Sant Quirze del Vallès.
ANTECEDENTS
I.

Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a través del servei de Benestar Social
preveu anualment, entre d’altres, ajuts per fer front a les despeses derivades
dels casals d’estiu per a infants de famílies amb dificultats socio-econòmiques,
a través del programa Activitats d’Infància i Família (partida pressupostària 5300
2310 4800000)
II. Que l’entitat Ateneu del Món és una associació fortament arrelada al poble de Sant
Quirze del Vallès, que entre els seus objectius dirigeixen la seva actuació al
foment, coordinació i direcció d’accions solidàries, així com la realització
d’activitats cíviques i culturals en l’àmbit de la vila de Sant Quirze.
III. Que amb caràcter anual l’Ateneu del Món organitza la Festa Cubana, una de les
festes més esperades de l’estiu a Sant Quirze del Vallès, pont entre cultures i
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convocatòria solidaria; anualment la recaptació obtinguda durant la festa es
destina a un projecte solidari.
IV. Que enguany, la Festa Cubana es va celebrar el passat 5 de juliol, i la voluntat de
l’entitat es destinar els guanys obtinguts a una causa local, en concret al
projecte exposat en l’antecedent I.
Per tot això, ambdues parts es reconeixen capacitat i competència per l’atorgament i
firma d’aquest conveni, el qual s’ajustarà a les clàusules que a continuació es
CONVENEN
Primera. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular l’aportació que vol realitzar l’entitat Ateneu del Món a
favor de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per destinar-la al projecte d’ajuts per
casals d’estiu desenvolupat pel servei de Benestar Social de l’Ajuntament.
Segona. Formalització
L’entitat Ateneu del Món dóna a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès mitjançant
transferència bancària, la recaptació íntegra obtinguda en la Festa Cubana celebrada en
data 5 de juliol a Sant Quirze del Vallès i que ha estat de 2.935,00 euros.
Les parts acorden que el import donat per l’Ateneu del Món es destinarà al projecte
desenvolupat pel servei de Benestar Social de l’Ajuntament i orientat a garantir el gaudi per
part d’infants de famílies amb dificultats socio-econòmiques, d’activitats de lleure durant les
vacances escolars.
L’Ajuntament habilitarà la partida pressupostària que fos necessària per a l’acompliment
del present conveni.
Tercera. Vigència del conveni
1.El present conveni restarà vigent des de la seva signatura fins l’acompliment per part de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès de la finalitat que ha motivat la donació.
2. Aquest conveni es resoldrà per alguna de les causes següents:
a)
b)
c)
d)
e)

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

Quarta. Modificacions del conveni
Qualsevol modificació d’aquest conveni serà aprovada de forma expressa per ambdues
parts, i els documents resultants en el seu cas s’acompanyaran com a annexos a aquest
conveni.
Cinquena. Competència jurisdiccional
En cas que sorgeixi alguna divergència en l’aplicació o la interpretació d’aquest conveni, les
parts se sotmeten, expressament, als jutjats de lo contenciós administratiu de la ciutat de
Barcelona, renunciant al seu propi fur si fos diferent. Cal dir, però, que les parts tractaran de
resoldre, prèviament, i de forma amistosa, aquelles desavinences o controvèrsies que
poguessin sorgir en l’execució i interpretació del present Conveni
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I, perquè consti el que s’ha convingut, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat, en
el lloc i la data abans esmentats.
Per l’Ajuntament

Per Ateneu del Món

L’alcaldessa,

La representant,

Sra. Montserrat Mundi i Mas

Segon .-

Sra. Laura Roger Escribà”

Facultar a l’ Alcaldessa per a la signatura del conveni.

Tercer .- Demanar la incorporació d’ aquesta aportació a la partida 5300/2310/4800000
del Programa Activitats d’Infància i Família.
Quart .-

Notificar aquest acord a l’Ateneu del Món.

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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