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Cap
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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 actes
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 3 de desembre de
2013.
2. Aprovació dels procediments validats per la Comissió de Gestió Informativa i
Tràmits
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el procediment municipal, junt amb la seva documentació
degudament complementada i validada pels membres de la comissió de Gestió
Informativa i Tramitació Municipal (CGITM), que es detalla a continuació:
COMU
C3X035 Sol·licitud d’habitatge de lloguer de la promoció de Mas Duran III.
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.

3. Modificació del conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, per la participació en el curs de preparació per a les
proves d'accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà.
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 19 de novembre de 2013, es va aprovar per la Junta de Govern Local,
acceptar el redactat del conveni específic entre l’Ajuntament de Sant Quirze i la Diputació
de Barcelona, de participació en el curs de preparació per a les proves d’accés a Cicles
Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà, emmarcat en el paquet de mesures
anticrisis per a l’exercici 2013.
2. La Sra. dades protegides, de la Unitat de Suport als Ens Locals, en e-mail, de data 29
de novembre de 2013, ens envia un nou redactat de conveni per causa d’errors detectats
en el seu clausulat, pel que cal la seva correcció. Aquests afecten a la vigència que
s’estén fins el 30 de juny de 2014, en lloc de la que figura erròniament en el conveni de
30 d’abril de 2014 i del calendari de reunions de seguiment, la supressió de la
corresponent al mes de setembre de 2013.
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FONAMENTS DE DRET
Article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que estableix que les
Administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.”
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Modificar, per error material, la vigència del conveni entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, sent aquesta fins el 30 de juny de
2014 en lloc de 30 d’abril de 2014, i del calendari de reunions de seguiment, la supressió
de la corresponent al mes de setembre de 2013.
Segon.- Notificar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament i la Diputació de
Barcelona.

4. Incoació de procediment de revocació parcial de la subvenció per al
sosteniment del funcionament de l'Escola Municipal de Música, per al curs
20111-2012
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 28 de novembre de 2012, el Departament d’Ensenyament presenta al registre
de l’Ajuntament un escrit, pel qual ens comunica que s’està tramitant els convenis entre el
Departament d’Ensenyament i els ajuntaments per als sosteniment del funcionament de
l’escola de música de titularitat municipal per curs 2011-2012, i deixa constància que el
compromís és de fer front als mòduls de 230,00 € per cada alumne d’escola de música.
2. En escrit de registre d’entrada núm. 2013000358 i de data 10 de gener de 2013, el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ens adjunta conveni per al
sosteniment del funcionament de l’escola municipal de música, per curs 2011-2012.
3. La Junta de Govern Local, en data 19 de març de 2013, va adoptar l’acord d’aprovació
del conveni per al sosteniment del funcionament de l’Escola Municipal de Música, per
curs 2011-2012, entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, pel qual el mòdul de subvenció que s’aplica és de
230,00 euros per alumne i curs escolaritzat.
4. En escrit de data 22 de novembre de 2013 i núm. de registre de l’Ajuntament:
2013014010, el Departament d’Ensenyament ens comunica la resolució d’incoació de
procediment de revocació a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per al sosteniment del
funcionament de l’Escola Municipal de Música de titularitat de la corporació local, per al
curs 2011-2012, per la qual resol iniciar el procediment de revocació parcial per import de
38.040,23 euros, de la subvenció concedida a l’Ajuntament, mitjançant conveni de 11
d’abril de 2013, entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el

3/35

Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per al sosteniment
de l’Escola Municipal de Música , per al curs 2011-2012, per tal de reduir la subvenció
atorgada, de 87.170,00 euros, a un import de 49.129,77 euros.
5. Aquest import és el resultat d’aplicar el mòdul de 129,63 euros per 379 alumnes de 4 a
18 anys, escolaritzats en l’Escola Municipal de Música, atès que l’activitat subvencionada,
corresponent al curs 2011-2012, es va reduir al període comprès entre l’1 de setembre de
2011 i el 20 de febrer de 2012.

FONAMENTS DE DRET
-

Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Acceptar la revocació parcial per import de 38.040,23 euros, de la subvenció
concedida a l’Ajuntament, mitjançant conveni de l’11 d’abril de 2013, entre el
Departament d’Ensenyament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per al sosteniment de l’Escola Municipal de
Música , durant el curs 2011-2012. per tal de reduir la subvenció atorgada, de 87.170,00
euros, a un import de 49.129,77 euros.
Segon.- Notificar aquesta resolució al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

5. Acceptació subvenció del SAD en compliment de la LAPAD 2012
ANTECEDENTS DE FET
Atès que en el mes de juny de 2012 es va signar el Contracte Programa 2012-2015 on
s’hi detallen els acords i les accions a desenvolupar, acompanyat per les fitxes pròpies
referents a l’any 2012.
Atès que a la Fitxa número 1 del contracte programa 2012 es fa una previsió inicial de
recursos econòmics destinats exclusivament a finançar el servei d’atenció domiciliària
prestat en compliment de la LAPAD..
Atès que els ajuntaments de l’àrea bàsica de serveis socials han presentat els justificants
de les hores realitzades per aquest concepte.
FONAMENTS DE DRET
Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials.
Contracte Programa 2012-2015 per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria
de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la quantitat que li correspon al municipi de Sant Quirze del Vallès
per un import de 51.793,71€.
Segon .- Demanar la incorporació d’aquesta subvenció a la partida de Programa
d’atenció a la Dependència codi 5300/2330/2279901.
Tercer .-

Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

6. Aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
i l'Associació Centre Esplai "El Cau".
ANTECEDENTS DE FET
1. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, té com a un dels objectius principals el
desenvolupament d’actuacions per la promoció d’activitats dirigides als joves del
municipi.
2. L’associació Centre Esplai “El Cau” ha presentat tota la documentació que des de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès se li ha requerit:
a.
b.
c.
d.
e.

Estatuts i acta fundacional de l’associació juvenil
Projecte de l’esplai
PEC Esplai La Flama per al curs 2013-2014
Calendari d’activitats del mateix
Pòlissa de l’asseguradora

3. L’associació Centre Esplai “El Cau” és una entitat sense ànim de lucre que en
virtut del que es disposa en els seus estatuts, té entre els seus fins l’educació de
nens i adolescents en el temps lliure a través de l’organització i execució
d’activitats dirigides a aquest fi.
4. L’associació Centre Esplai “El Cau”, en data 23 de juliol de 2012, va presentar
instància al registre de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès sol·licitant
l’assignació d’un local adient per dur a terme activitats objecte del seu fi en el
municipi.
5. L’Ajuntament ha considerat pertinent acceptar l’esmentada sol·licitud i concretar
mitjançant conveni aquesta cessió en compliment també del Pla d’Infància.
El conveni te per objecte establir els termes de la col·laboració entre ambdues parts per
contribuir a millorar la promoció de l’activitat destinada al impuls i foment de les activitats
destinades als nens i adolescents del municipi de Sant Quirze del Vallès.
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D’acord amb l’informe de la tècnica de Joventut de data 12 de desembre de 2013, del
qual se’n desprèn la conveniència d’establir aquest conveni.
FONAMENTS DE DRET
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:
Primer .- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i l’Associació Centre Esplai “El Cau”, següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE
DEL VALLÈS I L’ASSOCIACIÓ CENTRE ESPLAI EL CAU
Sant Quirze del Vallès, 17 de desembre de 2013
REUNITS
D’una part, la Sra. Míriam Casaramona i Massana, regidora delegada de la Unitat de
Joventut de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, de conformitat amb el cartipàs vigent,
facultada expressament per aquest acte per acord de Junta de Govern Local de data 17
de desembre de 2013.
De l’altra, el Sr. dades protegides, amb DNI dades protegides, en qualitat de president
de l’ASSOCIACIÓ CENTRE ESPLAI “EL CAU”, amb CIF G-65777344, entitat inscrita al
Registre Municipal d’entitats amb el núm. RAE 116/12 i amb domicili social a carrer
Vallcorba, núm. 17, baixos 2ª, de Sant Quirze del Vallès, actuant en nom i representació
d’aquesta.
Assistits per la secretària de l’Ajuntament Sra. Helena Muñoz Amorós, que dóna fe de
l’acte.
ANTECEDENTS
I. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, té com a un dels objectius principals el
desenvolupament d’actuacions per la promoció d’activitats dirigides als joves del municipi.
L’associació Centre Esplai “El Cau” és una entitat sense ànim de lucre que en virtut del
que es disposa en els seus estatuts, té entre els seus fins l’educació de nens i
adolescents en el temps lliure a través de l’organització i execució d’activitats dirigides a
aquest fi.
II. L’associació Centre Esplai “El Cau”, en data 23 de juliol de 2012, va presentar
instància al registre de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès sol·licitant que “se’ns
assigni un local adient a l’activitat, amb la infraestructura necessària” per dur a terme
activitats objecte del seu fi en el municipi.
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III. L’Ajuntament ha considerat pertinent acceptar l’esmentada sol·licitud i concretar
mitjançant conveni els termes de la relació de col·laboració entre ambdues parts.
Per tot això, ambdues parts es reconeixen capacitat i competència per l’atorgament
d’aquest i firma d’aquest conveni administratiu, el qual s’ajustarà a les clàusules que a
continuació es
CONVENEN
Primera. Objecte i finalitats.
És objecte del present conveni establir els termes de la col·laboració entre ambdues parts
per contribuir a millorar la promoció de l’activitat destinada al impuls i foment de les
activitats destinades als infants de Sant Quirze del Vallès.
Segona. Autorització d’us i compromís de manteniment de les instal·lacions.
1. En virtut del present conveni s’autoritza a l’associació Centre Esplai “El Cau” perquè
ocupi i faci ús de l’equipament municipal ubicat a la Ronda Arraona, 29-31, per les
activitats programades per aquest 2014, en els dies i horaris que s’adjunten com a Annex
I.
Les activitats extraordinàries no recollides en l’Annex I seran comunicades a la Regidoria
de Joventut amb una antelació de 30 dies naturals.
La naturalesa jurídica d’aquesta autorització, d’acord amb el que determina el Reglament
de béns dels ens locals, és de llicència d’ocupació temporal, consistent en l’ús privatiu de
les esmentades instal·lacions durant els dies i horaris acordats.
2. Respecte d’aquesta autorització per a l’ús de les instal·lacions, l’associació Centre
Esplai “El Cau” es compromet a col·laborar en les tasques de gestió i manteniment en les
condicions que es contenen a les clàusules següents.
Tercera. Obligacions de l’entitat.
L’associació Centre Esplai “El Cau” assumeix les següents obligacions:
Destinar les instal·lacions i dependències a les activitats establertes en la clàusula
segona, sense que es puguin realitzar actes de cessió, disposició o comercials i lucratius
de les instal·lacions. Es faculta al responsable de l’entitat a disposar i utilitzar un joc de
claus de l’equipament municipal cedit per poder accedir-hi en els dies i horaris autoritzats;
també se’ls hi habilitarà un codi d’alarma que tindrà caràcter personal e intransferible.
Correspondrà a l’associació Centre Esplai “El Cau” les tasques de col·laboració següents:
1. Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi totes les
persones que participin en el desenvolupament de les activitats organitzades
per l’associació Centre Esplai “El Cau” a l’equipament municipal cedit de la
ronda d’Arraona, 29-31 (local)
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2. Assumir el control i responsabilitat durant el temps d’utilització de les
instal·lacions:
a) Durant el temps d’ocupació és responsabilitat de l’entitat vetllar per al
compliment de la Normativa vigent, per tant cal comptar en tot moment
amb la presència d’un responsable.
b) Deixar l’espai endreçat i el material en el lloc d’emmagatzematge una
vegada finalitzada l’activitat, a fi i efecte de que l’espai pugui ser utilitzat
per altres entitats que sol·licitin el seu ús fora dels dies i horaris cedits en
virtut del present conveni.
c) Comunicar a la Regidoria de Joventut qualsevol anomalia que es detecti
abans o que es produeixi durant la utilització de l’espai.
d) No menjar, ni entrar begudes refrescants ensucrades o envasos de vidre
dintre del equipament sense prèvia autorització de la Regidoria de
Joventut.
e) La no utilització o utilització esporàdica d’un espai, pot comportar la pèrdua
d’aquest espai, previ avís.
3. No realitzar obres, instal·lació o reforma de cap mena sense consulta a la
Regidoria de Joventut.
4. Vetllar per la vigilància i seguretat dels usuaris i participants que accedeixin a
les instal·lacions.
5. Les sales cedides en virtut del present conveni tenen un aforament màxim
permès. Els organitzadors, clarament identificats, es responsabilitzaran en el
desenvolupament de les activitats del control de l’aforament que en cap cas
podrà ser superat.
6. En tant que l’activitat es desenvoluparà en un edifici de titularitat municipal,
l’ajuntament lliura una còpia del Pla d’emergències municipal de l’equipament
a l’associació Centre Esplai “El Cau” –adjunt com a annex III –. En tot moment
s’hauran de mantenir les condicions de seguretat; en cas d’incident s’haurà de
comunicar immediatament al 112 i a la policia municipal (93 721 68 68)
complint amb el pla d’emergències de l’equipament. En cas de produir-se una
emergència en l’àmbit de protecció civil, les tasques d’evacuació i
d’emergència han de ser assumides pel titular de l’activitat.
Els organitzadors responsables es faran càrrec de les mesures de seguretat,
control d’accés i pla d’emergències segons normativa aplicable i per tant
assumida com a responsabilitat per part de l’entitat. L’associació Centre Esplai
“El Cau”serà la responsable directe de l’activitat per la qual cosa es
compromet a assumir qualsevol incidència, queixa i reclamació deguda al no
compliment de la normativa vigent que l’associació Centre Esplai “El Cau” ha
de conèixer per desenvolupar l’activitat.
7. Assumir les despeses extraordinàries que es derivin dels desperfectes que
s’originin amb motiu del mal ús o d’actes de vandalisme ocasional. Als
esmentats efectes, s’adjunta com a Annex II inventari de bens mobles de
l’equipament municipal.
8. Complir les indicacions i criteris que, sobre les obligacions descrites i d’altres
que es fixin, en cada cas, des dels serveis municipals de joventut.
9. Presentar a l’inici de temporada (durant el mes d’octubre) una memòria
detallada amb el programa de les activitats que es preveu realitzar, i tenir cura
de la seva organització durant la vigència del conveni. Aquesta memòria haurà
de tenir el següent contingut mínim:
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a) Programa de les activitats previstes, on hi consti la seva relació, definició,
calendari i programació. Contemplar dies, horaris i sales (despatx i sala)
sol·licitades per cada activitat.
b) Relació de responsables del desenvolupament de les diferents activitats.
Per causes motivades, amb una antelació mínima de 15 dies naturals,
ambdues
parts poden proposar canvis en les dates de la programació i/o
en l’assignació d’espais.
10. En el supòsit en que pel desenvolupament de les activitats l’entitat hagi de
contractar serveis o a professionals, aquesta es farà càrrec de la contractació.
Al respecte, l’entitat observarà i acomplirà amb les obligacions que la
normativa aplicable en matèria fiscal, administrativa, laboral i social exigeix per
les esmentades contractacions, eximint a l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès de cap obligació i responsabilitat al respecte.
11. L’associació Centre Esplai “El Cau” es compromet a fer constar, en lloc
preferent, en tots aquells documents, publicitat i activitats de divulgació la
llegenda “AMB EL SUPORT DE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS”, juntament amb l’escut de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, de
manera clara i àmplia.
Quarta. Drets i obligacions de l’Ajuntament.
L’Ajuntament ostenta els següents drets i obligacions:
1. Supervisar l’ús de les instal·lacions i garantir la seva utilització, la neteja ordinària
de l’equipament sense perjudici de l’obligació de l’associació Centre Esplai “El
Cau” de mantenir endreçat i net l’espai amb posterioritat a la seva utilització.
2. Fer el seguiment de la utilització de l’equipament.
3. Ostentar la facultat d’interpretació de les clàusules del conveni, així com la de
dictar les instruccions i ordres de desenvolupament que es derivin.
4. Fer-se càrrec de les despeses de conducció de l’equipament, consums i
subministres propis del funcionament d’aquest, les reparacions ordinàries i
extraordinàries així com les substitucions d’instal·lacions o material
d’equipaments.
5. Tots els espais no utilitzats estaran a disposició de la Regidoria de Joventut. El
despatx de l’equipament es zona de treball del personal del servei de Joventut
que, en el seu cas, l’ocuparà fora dels dies i horaris cedits. L’associació Centre
Esplai “El Cau” es compromet a respectar el material desat pel personal del servei
de Joventut o d’altres serveis municipals que utilitzin l’espai.
6. A més, la Regidoria de Joventut podrà disposar de l’equipament municipal cedit
en dies i horaris en què no en faci ús l’associació Centre Esplai “El Cau”, per
activitats – preferentment programades - que es comunicaran oportunament.
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Cinquena. Vigència i extinció.
1. Aquest conveni tindrà vigència des del inici del curs lectiu 2013-2014 fins a la
finalització del mateix, essent prorrogable per acord d’ambdues parts i exprés de la Junta
de Govern, per períodes d’un any. Aquest acord s’haurà d’adoptar amb un mes
d’antelació al venciment de la vigència. Igualment, serà d’aplicació aquest termini pel cas
de denúncia expressa del conveni.
2. Aquest conveni es resoldrà per alguna de les causes següents:
a)
b)
c)
d)
e)

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

Sisena. Relació de Documentació a aportar per l’Entitat.
Abans de quinze dies hàbils a comptar des de la firma del present conveni així com
abans d’iniciar l’activitat a l’equipament, haurà de lliurar a la Regidoria de Joventut
assegurança de responsabilitat civil, d’acord a la clàusula tercera, setè punt. En anys
successius, la vigència de l’assegurança s’haurà d’acreditar en el moment del lliurament
de la memòria esmentada a la clàusula tercera, apartat 10.
Setena. Taxes aplicades i dipòsits.
1. Resten exempts del pagaments de taxes per la utilització dels espais i instal·lacions
socioculturals en virtut de lo disposat en l’article 5.1 de l’Ordenança fiscal núm. 4.10 Taxa
per la utilització de serveis, instal·lacions i materials culturals municipals.
2. També es troben exempts de l’obligació d’ efectuar dipòsit en virtut de lo disposat a
l’article 6.2 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 4.10.
Vuitena. Règim jurídic i jurisdicció.
En tot allò no previst al present conveni serà d’aplicació la legislació administrativa de
caràcter general i específica. En cas de conflicte i litigi serà competent la jurisdicció del
contenciós administratiu. ”
Segon.- Facultar a la regidora delegada de Joventut per a la signatura del present
conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.

7. Aprovació conveni Creu Roja, any 2013
ANTECEDENTS DE FET
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a través de les seves diferents regidories i
serveis porta a terme diferents actes públics que motiven la contractació de serveis
preventius a través de l’Assemblea de Voluntaris de la Creu Roja.
Existeix, des de fa anys, una bona col·laboració entre aquesta Assemblea i l’Ajuntament,
tant pel que fa a la divulgació de les seves campanyes de captació de voluntaris com per
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una participació directa en els cursos de formació i en campanyes concretes com ara
l’atenció a la gent gran.
Amb data 25 de juny de 2002 la Junta de Govern Local va aprovar el conveni per a l’any
2002, subscrit entre l’Ajuntament i l’Assemblea de Creu Roja. La durada del conveni es
va establir per un any, prorrogable per acord de les dues parts. Els projectes i activitats
d’aquest any a desenvolupar per part de Creu Roja queden recollits al conveni al seu
apartat tercer de pactes. Aquest fet comporta una ampliació de les prestacions de Creu
Roja i per aquest motiu s’acorda l’aprovació del conveni per aquest any 2013.
D’acord amb l’informe de les tècniques de Benestar i família, Salut i Igualtat de data 11 de
desembre de 2013.
FONAMENTS DE DRET
-

-

Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local.
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
Reial Decret 415/1996, d’1 de març, i la seva modificació en el Reial Decret
2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les normes d’ordenació de la
Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997, on es disposa la publicació dels
Estatuts de la mateixa.
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes
mesures, annex III punt 2, mitjans d’autoprotecció mínims, mitjans sanitaris.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i l’Assemblea comarcal de Creu Roja a Sabadell-Vallès Sud per a la promoció del
voluntariat i serveis preventius, per a l’any 2013, següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS I L’ASSEMBLEA LOCAL DE CREU ROJA A SABADELL PER A LA
PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT ANY 2013.
A la ciutat de Sant Quirze del Vallès, 17 de desembre de 2013
REUNITS
D'una part Na Montserrat Mundi i Mas, en la seva qualitat d'Alcaldessa de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.
De l'altra en dades protegides en la seva qualitat de President de l'Assemblea Local de
la Creu Roja a Sabadell.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i obligar-se, i de

11/35

comú acord
EXPOSEN
Primer: En tant que la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, i la Llei
8/1.987, de 15 d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, regulen, entre les
tècniques de participació ciutadana, que el deure de les Corporacions Locals és afavorir
el desenvolupament de les Associacions per a la defensa dels interessos generals o
sectorials dels veïns.
Segon: Que la normativa esmentada assenyala que les Corporacions Locals hauran de
facilitar la utilització de mitjans públics i l'accés a ajudes econòmiques per a la realització
de les activitats d'aquestes entitats.
Tercer: Que entre els fins estatuaris de la Creu Roja figura la promoció i la col·laboració
d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb especial atenció a
col·lectius o a persones amb
dificultat per a la seva integració social, la prevenció i reparació de danys originats per
sinistres i en general, l’exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb
l’esperit de la institució. Tot això sota els principis d’Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat,
Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat.
Quart: Que a l’emparament del Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva modificació
en el Reial Decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les normes
d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on es disposa la
publicació dels Estatuts de la mateixa, la Creu Roja és una Entitat idònia per a contribuir
al desenvolupament de la política social de les Corporacions Locals.
Cinquè: Que entre l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l'Assemblea Local de la Creu
Roja a Sabadell existeix l' interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats,
preventives i de seguretat ciutadana en els seus respectius camps d'actuació per tal de
fer més eficaç l'atenció a diferents sectors de la població
Sisè: Que l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell està disposada a col·laborar
amb l'Ajuntament Sant Quirze del Vallès en els següents àmbits, que són prioritaris
d’acord amb el pla de treball de la VI Assemblea General de la Creu Roja:

1.- Potenciar les accions de prevenció e intervenció en socors i emergències com entitat
auxiliar dels poders públics, d’acord amb l’administració local i les competències que fixi
el marc legal.
2.- Promoure el Voluntariat.
3.- Promoure la presència de la Creu Roja a l’àmbit municipal.
Havent, doncs, arribat de comú acord a establir les condicions que hauran de regir el
conveni entre les dues parts, i a l’empara dels art. 224.226-1 i concordats de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, subscriuen el present a tenor dels següents
PACTES
Primer: Es objecte del present concert el foment i promoció d'activitats a realitzar per
l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell com a complementàries de les
competències pròpies locals; i a tal efecte l'Ajuntament atorgarà una ajuda de contingut
econòmic per a contribuir al finançament de les seves estructures i personal necessari
per dur a terme diferents accions de treball bàsicament a través de Voluntariat.
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Segon: L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a:
1.- Aportar a l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell una subvenció total de
13.000 Euros, d'acord amb la següent distribució:
-

Col·laborar en les despeses de contractació d’un tècnic coordinador dels diferents
projectes concertats.
Col·laborar en les despeses produïdes per les activitats que es realitzin en els
diferents projectes.

2.- Col·laborar en les tasques formatives del Voluntariat de la Creu Roja, pel que fa a la
temàtica que determinen els diferents projectes.
Tercer: L'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell es compromet a:
1.- Realitzar accions per a la captació de voluntaris i realitzar el seu enquadrament com a
voluntaris de Creu Roja.
2.- Capacitar el Voluntariat en els diferents àmbits perquè pugui desenvolupar
correctament les tasques i projectes acordats.
3.- Organitzar, realitzar i coordinar els següents projectes i activitats:
A. Atenció a les demandes puntuals d'emergència social amb els recursos humans i
materials que disposa l'entitat.
B. Atenció a les demandes socials de Gent Gran i d’altres col·lectius que
conjuntament s'acordin amb el Departament de Serveis Socials prèvia sol·licitud
presentada per l'Ajuntament amb una aportació de 1.800€.
C. Realitzar el transport de 6 persones grans al Casal d’ avis municipal. Aquest
serveis’ iniciarà el dia 7 de gener al 19 de juny i del 18 de setembre fins el 20 de
desembre de 2013. Es tracta d’ un servei de transport que organitzarà Creu Roja
amb conductor dos dies a la setmana: dimecres i divendres, sent la recollida de
les persones a les 16 hores i el retorn als seus domicilis a les 19 hores amb una
aportació de 3.460€.
D. Atenció a les demandes d’activitats de dinamització d’espai infantil del
departament d’Igualtat prèvia sol·licitud presentada per l’Ajuntament amb una
aportació de 200€.
E. Adquisició i lliurament dels kits de suport social a les persones derivades pels
Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.(Annex 1) amb
una aportació al projecte per valor de 540€.
F. Donar cobertura preventiva als actes en esdeveniments socials, esportius i
culturals, que l’Ajuntament i la Creu Roja valorin conjuntament, sempre que la
demanda del servei es realitzi amb l’antelació suficient (mínim una setmana abans
de l’esdeveniment). S’establirà una relació de serveis a realitzar inclosa en aquest
conveni a l’annex 2, amb una subvenció de 7.000€
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G. Participar dins els plans d’emergència municipal en l’articulació de mecanismes
d’intervenció i localització de recursos urgents i diferits, com a suport als
recursos municipals. Desenvolupar accions de conscienciació de la població i de
reducció de la vulnerabilitat en situació de catàstrofes i emergències sanitàries.
H. Qualsevol altra activitat, programa o servei que es pugui desenvolupar de mutu
acord amb l’Ajuntament.
Quart: A partir de la signatura d'aquest acord l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i
l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell realitzaran un programa de treball que
desenvolupi els aspectes generals dels projectes a portar a terme.
Cinquè: L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l'Assemblea Local de la Creu Roja a
Sabadell vetllaran pel bon funcionament dels projectes i el seguiment d'aquest conveni.
Per a tal fi constituiran una comissió de seguiment integrada:


Per part de l'Ajuntament:
- L'alcalde o persona en qui delegui.


Per part de la Creu Roja:

- President/Delegat de l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell o persona en qui
delegui.
Sisè: La vigència del present conveni serà des del 1 de gener fins al 31 de desembre de
2013 i prorrogable anualment per acord exprés d’ambdues parts, llevat que sigui
denunciat per qualsevol de les parts amb un pre-avís de 2 mesos.
Setè: Ambdues parts es comprometen a complir, en els terminis que els siguin de la seva
aplicació, com responsables dels seus respectius fitxers, el que estableix en la Llei
15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre, i la legislació
aplicable.
Cada part respondrà directament davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades així
com de les sancions pecuniàries i responsabilitats de tota mena que dels propis
incompliments en aquesta matèria es derivin per ella mateixa i poden arribar a les altres
parts, inclòs les despeses de professionals (lletrats, procuradors, tècnics, etc.) en el que
incorrin per la seva defensa.
Així ho pacten ambdues parts, que es comprometen a complir les seves mútues
obligacions bé i fidelment, tot signant aquest document, en prova de conformitat, per
duplicat, a la ciutat i al dia indicats a l'encapçalament.”
Segon.- Aprovar els documents comptables per a la realització de serveis preventius i
socials, a l’entitat Creu Roja, amb NIF Q2866001G següents:
Doc. comptable

Partida

Import

AD
ADO
ADO

5800.3130.2279901
5300.2310.4800004
5600.2300.2279900

7.000,00€
5.800,00€
200,00€

Tercer.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura del conveni.
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Quart.- Notificar aquest acord als interessats.

8. Aprovació addenda conveni col·laboració amb Consorci Sanitari de Terrassa
per a la prevenció i el control de la legionel·losi, any 2013.
ANTECEDENTS DE FET
Ateses les competències municipals en matèria de salut pública i atès que la Junta de
Govern Local del dia 17 d’octubre de 2005, va aprovar el conveni marc de col·laboració
entre el Consorci Sanitari de Terrassa i aquest Ajuntament, per a l’establiment de les
directrius generals de col·laboració entre ambdues parts per l’assessorament, assistència
tècnica, gestió i/o prestació de serveis, i formació, en els àmbits social, socio – sanitari,
sanitari, de salut pública, medioambiental, i, en general, en tots aquells que tinguin a
veure amb les finalitats i funcions del consorci i les competències municipals.
D’acord amb l’informe de la tècnica de Salut de data 9 de desembre de 2013.

FONAMENTS DE DRET
-

-

-

-

Article 25h) de la llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article
66.2 h) del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris
higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi (BOE núm. 171 de
18 de juliol de 2003).
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions
higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi (DOGC núm.
4185 de 29 de juliol de 2004).
Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública (DOGC núm. 5495 de data
30/10/2009) al seu article 52 estableix que els ens locals són competents per la
gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses
les piscines.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’Addenda al conveni marc subscrit entre l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès i el Consorci Sanitari de Terrassa, per a la prevenció i el control de la
legionel·losi per a l’any 2013 següent:
“ADDENDA AL CONVENI MARC SUBSCRIT ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS I EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA EN DATA 17
D’OCTUBRE DE 2005
Sant Quirze del Vallès, 17 de desembre de 2013
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REUNITS
D ’una part, la Sra. Montserrat Mundi Mas, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, actuant en nom i representació d’aquest, en virtut de l’acord de Ple de data 11 de
juny de 2011.
El senyor dades protegides, en nom i representació de Consorci Sanitari de Terrassa,
en la seva qualitat de Director gerent de la Institució, en exercici de la facultat que li
confereix l’article 21.1 dels Estatuts de l'entitat, aprovats per Decret 58/1988, de 10 de
març (DOGC 970, de 25 de març de 1988).
MANIFESTEN
I.- Que en data, l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i el Consorci Sanitari de Terrassa
van subscriure un conveni marc de col·laboració que té per objecte establir les directrius
generals de col·laboració entre ambdues parts "per a l’assessorament, assistència
tècnica, gestió i/o prestació de serveis, i formació, en els àmbits social, socio-sanitari,
sanitari, de salut pública, mediambiental, i, en general, en tots aquells que tinguin a veure
amb les finalitats i funcions del consorci i les competències del municipi".
II.- Que el pacte tercer del conveni marc al qual es refereix la manifestació precedent
preveu el seu desenvolupament mitjançant convenis específics que s'annexaran al
conveni marc, formant part integrant del mateix.
III.- Que el pacte novè del referit conveni marc preveu la possibilitat que el CST
subcontracti l'execució de les activitats pròpies dels convenis específics establerts per al
seu desenvolupament, sempre i quan compti amb el consentiment de l'Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.
IV.- Que ambdues parts es reconeixen mútuament i recíproca capacitat suficient per a
l'atorgament del present acte i convenen la celebració del present conveni de
col·laboració en matèria de salut pública que es regirà pels següents
PACTES
PRIMER.- ACTUACIONS OBJECTE DE CONVENI:
El conveni té per objecte la prevenció i el control de la legionel·losi mitjançant l’adopció de
mesures higienicosanitàries en aquelles instal·lacions municipals que puguin tenir un risc
associat a l'aparició de casos de legionel·losi. Aquestes instal·lacions hi figuren en la
relació que s'adjunta com a annex.
L'execució del conveni comprendrà les següents fases:
A) Inventari:
Prèvia inspecció de tots els edificis, dependències i instal·lacions, el CST o el
subcontractista realitzarà un inventari on determinarà les instal·lacions susceptibles de
convertir-se en focus de la propagació de la legionel·losi, basant-se en el sistema de
perills i punts de control crític (APPCC).
B) Operacions de manteniment, neteja i desinfecció:
A les instal·lacions dels edificis i instal·lacions relacionats a l´ANNEX 1, el CST o el
subcontractista elaborarà:
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- el Programa de manteniment: que inclourà les revisions amb la periodicitat específica
que preveu la normativa, els punts de revisió i els paràmetres a mesurar.
- el Programa de neteja i desinfecció: que inclourà els procediments, els productes i la llur
dosificació, les precaucions a tenir en compte i la periodicitat específica per a cada
activitat segons preveu la normativa.
- el Programa de tractament de l'aigua: que inclourà els procediments, els productes i llur
dosificació, els paràmetres de control, periodicitat de les anàlisi i mètodes de mesura.
C) Registre d'operacions de manteniment, neteja i desinfecció:
Aquest registre contindrà:
- les dates de realització d'aquestes operacions
- els productes emprats, llur dosificació i els temps d'actuació
- dates de les preses de mostres i resultats de les anàlisi de l'aigua
- registre d'incidències i operacions extraordinàries
- signatura del tècnic responsable de les operacions realitzades i de la persona
responsable de la instal·lació
El registre estarà a disposició de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Totes les actuacions anteriors es realitzaran d'acord amb el que disposen el Reial Decret
865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènico-sanitaris per a la
prevenció i control de la legionel·losi, el Decret català 152/2002, de 28 de maig, pel qual
s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la
legionel·losi, i demés normativa d'aplicació.
L'inventari, els programes i els models de registre es realitzaran en el termini màxim d'un
mes des de la signatura del conveni.
D) Pla de Formació
El CST ofertarà un Pla de Formació en matèria de legionel·la al personal de l´Ajuntament
encarregat de cadascuna de les instal·lacions
SEGON.- COORDINACIÓ ENTRE LES PARTS:
Un cop elaborats l'inventari, els programes i els models de registre a què es refereix el
Pacte Primer, el CST o el subcontractista els lliurarà a l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès per a la seva revisió i, si s'escau, aprovació.
Quan s'hagin de fer actuacions que puguin comportar riscos per a les persones i/o
requereixin unes condicions determinades per garantir la seva pròpia eficàcia, el CST o el
subcontratista adoptarà les mesures de seguretat adients i, en tot cas, informarà
prèviament, per escrit, a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i als usuaris o ocupants
de la zona o edifici objecte de l'actuació.
Les parts intentaran consensuar qualsevol modificació o adaptació de l'inventari, dels
programes i dels registres i, en general, qualsevol altre qüestió que pugui sorgir durant
l'execució del conveni.
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TERCER.- OBLIGACIONS DEL CST O EL SUBCONTRACTISTA:
El CST o el subcontractista tindrà les següents obligacions:
a) Aportar els mitjans personals necessaris per a dur a terme les actuacions objecte del
conveni i, arribat el cas, substituir-los. El personal que intervingui en les operacions de
manteniment, neteja i desinfecció haurà d'haver superat els corresponents cursos
homologats, amb el contingut que s'especifica a l'Annex 3 del Decret català 152/2002, de
28 de maig, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el
control de la legionel·losi.
b) Aportar els mitjans materials necessaris per a dur a terme les actuacions objecte del
conveni i, arribat el cas, substituir-los. Quan s'escaigui, els materials i productes que
s'utilitzin hauran d'estar degudament autoritzats i, en tot cas, emmagatzemats conforme
disposa la normativa vigent.
c) Girar davant tercers en nom i per compte propis i sota la seva exclusiva responsabilitat.
d) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions fiscals, laborals, salarials, de
Seguretat Social i de seguretat i salut laboral. En especial, tindrà tot el personal
degudament assegurat, formalitzant les altes pertinents en els organismes que
correspongui (Seguretat Social i Mutualitats Laborals) i el tindrà format i informat de les
tasques que ha de portar a terme. El personal que intervingui en les operacions de
manteniment, neteja i desinfecció haurà d'haver superat els corresponents cursos
homologats. El CST o el subcontractista presentarà a l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès el Pla de Seguretat i Salut.
En qualsevol moment l’Ajuntament podrà demanar tota la documentació que consideri
necessària per tal de comprovar l’acompliment de les esmentades obligacions.
Aquest personal no tindrà en cap cas ni sota cap concepte vinculació laboral o
funcionarial amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
e) Respondre del danys causats a tercers, fins i tot al propi Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, com a conseqüència de l'execució del conveni, fent-se càrrec de les
indemnitzacions i reparacions que procedeixin. A aquest efectes, durant la vigència del
present conveni haurà de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva
responsabilitat civil , justificant documentalment una i altra cosa a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès. El CST o el subcontractista haurà de comunicar immediatament
qualsevol incidència, anomalia o sinistre que hagi tingut lloc.
f) Satisfer el preu dels materials i serveis externs utilitzats.
g) Permetre en tot moment a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès exercir el control i la
fiscalització sobre l'execució del conveni i els productes utilitzats, facilitant al respecte tota
la informació i documentació que se li requereixi.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès queda exonerat de tota responsabilitat penal, civil,
fiscal, administrativa i laboral derivada de l’incompliment per part del CST o del
subcontractista de les seves obligacions, de l'execució del conveni i dels actes i
contractes que aquest atorgui en relació amb l’objecte del conveni.
QUART.- FINANÇAMENT DE L'ACTUACIÓ:
Per al finançament de l'actuació conveniada l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
aportarà al CST la suma de 11.049,23€. Aquesta aportació serà fixa i invariable, amb total
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independència del nombre d'incidències o d'actuacions que el CST o el subcontractista
hagi de fer i dels materials i els recursos humans que hagi d'emprar per a l'execució del
conveni. L’aportació es durà a terme una vegada realitzada l’actuació i en un sol
pagament.
Quan les operacions de manteniment, neteja i desinfecció requereixin la utilització de
materials de muntatge i/o accessoris extres, el cost d'aquests i de la mà d'obra
necessària quedaran inclosos dins la proposta econòmica presentada; les reformes
estructurals aniran a càrrec de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
CINQUÈ.- VIGÈNCIA I TERMINI D'EXECUCIÓ:
Aquest conveni tindrà una vigència fins a 31 de desembre de 2013. Expirat aquest
termini, podrà prorrogar-se de mutu acord entre les parts. L'execució de les actuacions
objecte del conveni haurà de completar-se dins el període de la seva vigència.
SISÈ.- EXTINCIÓ:
El present conveni s'extingirà:
a) Per expiració del seu termini inicial i, si s'escau, de les seves pròrrogues
b) Per incompliment greu d'alguna de les parts de les seves obligacions
c) Per mutu acord entre les parts, en les condicions que convinguin
d) Per extinció del conveni marc el qual desenvolupa
e) Per les causes generals de resolució dels convenis
En cap cas, l'extinció no perjudicarà o comprometrà la finalització i liquidació dels
compromisos adquirits en virtut d'aquest conveni.
SETÈ.- SUBCONTRACTACIÓ:
En cas que el CST opti per subcontractar l'execució de les activitats pròpies de la present
addenda específic, exigirà als licitadors el compliment dels requisits i les obligacions
establertes en el mateix. Aquesta subcontractació precisarà del previ consentiment de
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
VUITÈ.- RÈGIM JURÍDIC:
El present conveni és un conveni de col·laboració interadministrativa celebrat a l'empara
dels articles 303 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals
(Decret 179/1995, de 13 de juny) que es regirà, en primer lloc, per les seves pròpies
previsions i en defecte d'aquestes per les del conveni marc el qual desenvolupa i, en
defecte de les darreres per la normativa administrativa que regula la matèria.
ANNEX 1
EQUIPAMENT
CAMP DE FUTBOL
POLIESPORTIU LES FONTS
ESCOLA ONZE DE SETEMBRE
ESCOLA PILARIN BAYÉS

ADREÇA
C/ Priorat s/n
C/ Josep Mitats s/n
C/ Castanyers, s/n
C/ Josep Mitats s/n
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ESCOLA LOLA ANGLADA
ESCOLA TAULA RODONA
ESCOLA PURIFICACIÓ SALAS
ESCOLA EL TURONET
CASAL D’AVIS
POLICIA LOCAL
EDIFICI NAU NOVA BRIGADA D’OBRES
GIMNÀS MUNICIPAL
EDIFICI LA PATRONAL

C/ Segarra s/n
C/ Frederica Montseny, s/n
Rda. Arraona, s/n
C/ Lleida, 3
C/ Pintor Vila Puig, 22
Rda. Santa Julita, 71
C/ Berguedà, 12
Rda. Arraona s/n
Av. Pau Casals, 86

Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització i disposició de despesa per a
l’execució de l’addenda descrita en el punt primer, al Consorci Sanitari de Terrassa, per
import d’11.049,23€, amb càrrec a la partida 5800.3130.2279900 del vigent pressupost
per a l’exercici 2013.
Tercer.- Facultar l’alcaldessa-presidenta per a signar l’esmentada Addenda.
Quart.- Notificar el present acord al Consorci Sanitari de Terrassa.

9. Acceptació subvenció Diputació de Barcelona - papereres metàl·liques
ANTECEDENTS DE FET
1. La Diputació de Barcelona va oferir el Catàleg de suport als serveis i activitats locals
2013, adreçat als ens adherits al Protocol General de la Xarxa de Governs Local 20122015.
2. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va presentar en data 25/04/2013 sol·licitud de
recurs Bancs i papereres, mitjançant el formulari establert.
3. En data 28/11/2013 i amb núm. de registre 2013014321, s’ha rebut comunicat de la
Diputació de Barcelona referent a l’aprovació de l’actuació de cessió de Papereres
metàl·liques, en el marc del Règim regulador del Catàleg de serveis 2013 del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015” pel qual s’aprova la cessió en propietat dels següents
recursos materials consistents en provisió de béns, equips i subministraments:
Codi XGL
13/Y/98699

Ens

NIF

Ajuntament P0823800H
de
Sant
Quirze del
Vallès

Àmbit de
Tipus Unitats
Valor
concertació
de bé
unitari
Manteniment
Papere 5
16,79
d’equipaments i res
d’infraestructures metàl·li
ques

Valor
total
233,95 €

2. L’acceptació d’aquesta subvenció resta condicionada a que el titular manifesti
expressament a la Diputació de Barcelona l’acceptació del suport, mitjançant el formulari
C304, per tal que es pugui procedir a la provisió de béns. Transcorregut aquest termini
sense que el destinatari hagi tramès l’acceptació a la Diputació, s’entendrà l’acceptació
tàcita. L’acte d’acceptació comportarà, en tot cas, l’acceptació de tots els termes de la
concessió i les condicions de la seva execució.

FONAMENTS DE DRET
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció donada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; RD 2568/1986, de 26 de novembre, por el que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals;
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; 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.
Resolució d'Alcaldia número 2013002083, de 6 de setembre.
De conformitat amb la Resolució d'Alcaldia número 2013000722, de 21 de març.
Vistos els preceptes legals citats i altres de pertinents aplicació.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Acceptar la cessió de Papereres metàl·liques, en el marc del Règim regulador del
Catàleg de serveis 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” pel qual s’aprova
la cessió en propietat dels següents recursos materials consistents en provisió de béns,
equips i subministraments:
Codi XGL
13/Y/98699

Ens

NIF

Ajuntament P0823800H
de
Sant
Quirze del
Vallès

Àmbit de
Tipus Unitats
Valor
concertació
de bé
unitari
Manteniment
Papere 5
16,79
d’equipaments i res
d’infraestructures metàl·li
ques

Valor
total
233,95 €

Segon. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona.

10. Revisió de preus del Contracte del servei de neteja i desinfecció dels edificis i
escoles municipals de Sant Quirze del Vallès, a aplicar el període del 1 d'abril
de 2013 al 31 de març de 2014
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local de data 13/03/2009 va acordar adjudicar el Contracte pels
serveis de neteja i desinfecció dels edificis i centres d’ensenyament municipals a
l’empresa CLECE, SA, el qual es va formalitzar el 31/03/2009, per un import anual de
778.901,78 € (IVA inclòs) i per una durada màxima de 6 anys (pròrroga inclosa).
2. El Plec de clàusules administratives estableix en la clàusula 3.7 que hi haurà revisió de
preus del contracte transcorregut 1 any de la seva adjudicació, mitjançant l’aplicació de
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l’IPC. Segons la normativa d’aplicació, aquest no pot superar el 85% de variació
experimentat per l’esmentat índex.
3. La data de revisió s’inicia el 17 de febrer, ja que entre la data de finalització de
presentació de les ofertes (17 novembre 2008) i l’adjudicació (13 març 2009) van passar
més de 3 mesos. Per tant, cal prendre en consideració l’IPC de gener de 2012 a gener de
2013 per a la revisió de preus del contracte.
4. La variació del índex nacional segons el sistema IPC, de gener de 2012 a gener de
2013, és del 2,7%. Com que la revisió no pot superar el 85%, l’índex adoptat serà del
2,295%.
5. Atès l’informe dels serveis tècnics de l'Àrea de Serveis Urbans, Manteniment i
Transports, i de l’Interventor municipal.
FONAMENTS DE DRET
1. Plecs de condicions administratives i tècniques que regulen contracte del servei de
neteja i desinfecció dels edificis i centres d’ensenyament municipals de Sant Quirze del
Vallès.
2. Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic modificada per la Llei
2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible.

3. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic.
4. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; RD 2568/1986, de 26 de novembre, por
el que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals; 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;
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.
5. Decret d’alcaldia núm. 2013002083, de data 6 de setembre de 2013.
Vistos els preceptes legals citats i altres de pertinents aplicació.
RESOLUCIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar la revisió de preus del Contracte del servei de neteja i desinfecció dels
edificis i escoles municipals de Sant Quirze del Vallès, a aplicar el període del 1 d’abril de
2013 al 31 de març de 2014, per un índex del 2,295% .
Segon.- Declarar que, amb aquesta resolució queda definitivament satisfeta la revisió de
preus per a l’anualitat 2013-2014, sense que el contractista pugui presentar ulteriors
reclamacions.
Tercer.- Establir que el preu del Contracte del servei de neteja i desinfecció dels edificis i
centres d’ensenyament municipals de Sant Quirze del Vallès al que s’haurà d’aplicar la
revisió de preus per a l’exercici 2014-2015, si s’escau, serà el mateix preu d’adjudicació.
Quart.- Notificar el present acord a CLECE, SA i als Serveis Econòmics municipals.
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11. Modificació puntual pla parcial Castelltort, parcel·la d3.3
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 15 de març de 2012 la senyora dades protegides i el senyor dades
protegides (NRGE: 2012003759) com a propietaris de la parcel·la dades protegides
del projecte de reparcel·lació del sector dades protegides presenten projecte de
modificació del Pla Parcial, i la dissolució del proindivís.
2. Segons informa el tècnic municipal, es proposa adjudicar a la zona classificada com a
concentració de l’edificació una nova tipologia de vivenda unifamiliar aïllada. Aquest
canvi comporta diferències de paràmetres urbanístics que no han d’alterar el projecte
de reparcel·lació. La proposta assimila la nova zona dades protegides a la zona
dades protegides del Pla Parcial, per a sòl destinat a residència unifamiliar del tipus
cases en ordenació aïllada. Es fixa la superfície mínima de la parcel·la en 800 m2 de
superfície i una llargada mínima de la façana al carrer de 18 m.
3. El Pla Parcial vigent va ser aprovat de forma definitiva per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona i publicat el 3 de maig de 2000. La modificació Puntual del Pla Parcial es
planteja pels adjudicataris amb l’objectiu principal de resoldre el proindivís de l’àmbit
d’aquesta parcel·la dades protegides, ajustant i definint la totalitat dels paràmetres
edificatòries per a cadascuna de les parcel·les resultants i creant una nova clau a4,
d’edificació aïllada, que substitueix la previsió de l’ordenació en volumetria específica i
projecte unitari en aquesta zona de concentració de l’edificació, mantenint el sostre i la
densitat màxima del planejament vigent per no alterar el projecte de reparcel·lació
aprovat i el repartiment de beneficis i càrregues.
4. La TAG d’Assessoria Jurídica en data 17 de maig de 2012, informa que la proposta
presenta la documentació exigida per l’article 66 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
però no és exigible l’avaluació ambiental, segons l’article 5 de la Llei 6/2009, de 28
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. Aprovada inicialment la proposta
de modificació puntual del Pla Parcial, cal sol·licitar informe a l’Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental, simultàniament al tràmit d’informació pública, de
conformitat amb l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Aquest informe s’ha d’emetre en un termini d’un
mes. No es supera el sostre màxim fixat pel projecte de reparcel·lació aprovat per la
parcel·la en proindivís.
5. La tramitació per l’aprovació està fixada als articles 81 i 85 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. Segons l’article 81 i 85,
l’òrgan competent per aprovar definitivament la modificació del pla parcial és la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
6. Els tràmits són l’aprovació inicial per l’Ajuntament, sent òrgan competent l’alcaldessa,
de conformitat amb allò establert als articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local. Una vegada aprovat provisionalment, s’ha
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de posar a informació pública per termini d’un mes, havent de transmetre’s els edictes
de publicació en els 10 dies següents des de l’adopció de l’acord d’aprovació inicial.
7. Simultàniament a la informació pública, s’han de demanar els informes sectorials
adients, afectats per raons de les seves competències, que l’hauran d’emetre en un
mes. També de manera simultània, es concedirà audiència als ajuntaments que
confinin amb el municipi objecte del pla. Cal Informe de l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental, i a la Direcció General de Promoció de l’Habitatge com informa
l’arquitecte municipal.
8. Resoltes les al·legacions presentades, s’aprovarà provisionalment pel municipi, sent
competent la Comissió d’Urbanisme de Barcelona per la seva aprovació definitiva.
9. L’arquitecte municipal informa favorablement el projecte per la seva aprovació inicial ,
en data 23 d’abril de 2012.
10. En data 2 de desembre de 2013, amb núm. de registre d’entrada 2013014459, dades
protegides i dades protegides, es comprometen a atendre la despesa total de les
obres derivades de la reparcel·lació d’acord amb el requeriments fets pels serveis
tècnics, justificant que estan d’acord amb el trencament del proindivís i que formalitzen
la seva voluntat de fer-se’n càrrec de les despeses derivades d’aquestes obres.
FONAMENTS DE DRET
-

Articles 65 i 66 del Decret Legislatiu 1/2010, de 5 d’agost, que aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, relatius als plans parcials urbanístics.

-

Article 78 del Decret Legislatiu 1/2010, de 5 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, relatiu a la formulació del planejament urbanístic
derivat.

-

Articles 79 a 96 Decret Legislatiu 1/2010, de 5 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, sobre l’aprovació definitiva de les figures de plans
urbanístics, terminis de formulació i procediment de les figures de planejament i
modificació de les figures de planejament.

-

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.

-

Articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim
Local.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar inicialment la modificació del Pla Parcial del sector Castelltort, de
dissolució del proindivís de la parcel·la dades protegides
Segon .- Sotmetre a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant l’anunci al
Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació del municipi, al tauler
d’anuncis de la Corporació així com a la web municipal www.santquirzevalles.cat , a fi
que qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar-lo i formular les al·legacions que
consideri oportunes.
Tercer .- Sol·licitar als organismes competents afectats per la proposta, els informes
sectorials corresponents , que s’hauran d’emetre en el termini d’un mes.
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Quart .Concedir audiència als ajuntaments confinants amb el municipi de Sant
Quirze del Vallès.
Cinquè .- Notificar el present acord als interessats.

12. Aprovació expedient i inici licitació per a l'adjudicació del contracte de
subministrament de combustible per als vehicles i maquinària de l'Ajuntament

ANTECEDENTS DE FET
Instruït l’expedient de contractació per a l’adjudicació del subministrament, mitjançant el
servei de comerç al detall de carburants (Estació de Servei), de combustible per als
vehicles i maquinària de l’Ajuntament,
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els informes d’Intervenció i Secretaria, amb el que es disposa al plec de
clàusules administratives particular i al de generals aplicables als contractes d’obres i a
altres contractes administratius i als privats de la Corporació, publicats al BOP núm. 172
de data 19 de juliol de 2002, en tot allò que no contradiguin l’actual legislació en matèria
de contractes, amb el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el
text refós de la Llei de contractes del sector públic, el Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig, que desenvolupa parcialment la LCSP, el Reglament general de la LCAP, en tot
allò que aquestes normes reglamentàries no contravinguin les previsions de rang legal
vigents, amb la Llei reguladora de les bases de règim local i, en desenvolupament
d’aquesta i amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i procediment obert
per a l’adjudicació del contracte administratiu de subministrament combustible per als
vehicles i maquinària de l’Ajuntament, contractació que es regeix per les condicions
definides al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions
tècniques i que tindrà una durada de dos anys, amb possibilitat d’una pròrroga d’un any.
Segon. Aprovar l’inici de la licitació per a l’adjudicació de l’esmentat contracte, mitjançant
publicació al Butlletí Oficial de la Província, al perfil de contractant, al tauler d’anuncis
municipal i a l’e-Tauler.

Tercer. Aprovar els documents comptables d’autorització futura de la despesa, inherents
a aquest contracte, per un import de 30.008,00€ anuals, amb el compromís de
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consignació i dotació de crèdit necessaris, en els exercicis 2014, 2015 i 2016, per fer front
a la despesa generada per aquesta contractació.

13. Llicència municipal activitat annex II per instal·lar activitat dedicada a la
fabricació i comercialització de detergents i productes de neteja al c/.
Cuatrecases i Arumí, 14
ANTECEDENTS DE FET
En data 28 de febrer de 2013, la societat LEP, SL, (NRGE: 2013002632) sol·licita a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència municipal d’activitat DE FABRICACIÓ I
COMERCIALITZACIÓ DE DETERGENTS I PRODUCTES DE NETEJA, emplaçada al
carrer Josep Cuatrecases i Arumí, 14, d’aquest municipi.
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal de data 5 de març de 2013 qual es
desprèn que es tracta d’una activitat de Fabricació de sabons, ubicada al carrer Josep
Cuatrecases i Arumí, 14, d’aquest municipi, correspon a una llicència municipal
ambiental, classificada a l’annex II, codi 5.12a i 5.17b, amb les mesures correctores que
s’indiquen a l’informe tècnic.
“MESURES CORRECTORES, A CRITERI DE L’INFORMANT:

L’establiment i les seves instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions indicades en la
documentació presentada que acompanya a la sol·licitud, en els aspectes que no s’hagin
fixat específicament en aquest informe.
Qualsevol sistema d’il·luminació que afecti a la via pública estarà subjecte al reglament
de desenvolupament de la llei 6/2001 sobre la contaminació lumínica (Decret 82/2005, de
3 de maig).
Cada màquina s’ha d’instal·lar sobre suports elàstics que privin la transmissió de
vibracions al pis o parets de l’edifici. Si convé, s’han de muntar sobre bancada de gran
massa aïllada del pis mitjançant material elàstic i absorbent, segons convingui, de
manera que privi que es transmeti el soroll als habitatges propers al local.
L’establiment haurà de construir un pericó de registre abans de connectar a la xarxa
municipal d’aigües residuals, i sol·licitar la corresponent alta d’abocament al Consorci per
a la Defensa de la Conca del Riu Besòs.
Les aigües residuals industrials que s’aboquin a la xarxa de clavegueram no han de
sobrepassar el límit que preveu el Reglament Regulador d’Abocaments d’Aigües
Residuals del Consorci per a la defensa de la Conca del Riu Besos.
Les mesures correctores que estan descrites en el projecte presentat, més totes aquelles
que es puguin generar a la visita de control inicial.
Al sol·licitar la visita de comprovació, hom haurà d’aportar fotocòpia de la següent:
1.
2.
3.
4.
5.

ELEC1 I certificat de la instal·lació elèctrica
Alta al registre de productors de residus de la Junta de Residus
Certificats de posta en marxa dels compressors
Certificats de posta en marxa dels elements de prevenció i extinció d’incendis.
Certificat final emès pel tècnic director de la implantació de l’activitat
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L’establiment i les seves instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions indicades en la
documentació presentada que acompanya a la sol·licitud, en els aspectes que no s’hagin
fixat específicament en aquest informe.”

Vist l’informe urbanístic favorable, de data 21 de març de 2013, del qual es desprèn que la
qualificació urbanística correspon a la zona 5a-10, Naus aïllades, Industrials antigues,
classificada en sol urbà consolidat, aquest activitat d’indústria en 3a categoria consta en
els usos previstos en el vigent pla general i s’adequa al règim urbanístic previst en
l’ordenació per la zona de Naus aïllades, subzona Industrials antigues (clau 5a-10).
El tècnic de Medi Ambient ha emès informe tècnic favorable en data 26 de març de 2013,
del qual es desprèn que no hi ha inconvenients des del punt de vista ambiental per a
l’atorgament de la llicència municipal, encara que es proposa que es requereixi a l’empresa
interessada que presenti el permís d’abocament del Consorci per a la Defensa de la conca
del riu Besòs.
La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, emet informe
favorable en data 6 d’agost de 2013, condicionat a l’adopció de les següents mesures de
seguretat contra incendis:
-

-

-

La carrega de foc de l’activitat s’haurà de mantenir en els valors descrits a la memòria
tècnica, amb el núm. de palets i Kg. de material emmagatzemat, considerant-la aquesta
quantitat com a màxims que no es podran augmentar en cap cas.
El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors i les
previstes a la documentació tècnica , establertes per la reglamentació d’aplicació, no
essent necessari sol·licitar un nou control preventiu d’aquestes mesures.
Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons s’estableixi a la Llei 3/2010.

Durant el tràmit preceptiu d’informació veïnal, mitjançant l’exposició pública, no s’ha
presentat cap reclamació i/o al·legació, segons certifica la secretària municipal, en data 29
de novembre de 2013.
En data 2 de desembre de 2013, s’ha celebrat la Ponència Tècnica Municipal d’Avaluació
Ambiental favorable a la concessió de la llicència.
FONAMENTS DE DRET
-

El planejament general urbanístic aplicable és el Pla general d’ordenació urbana
de Sant Quirze del Vallès. Aquest Pla va se aprovat definitivament per resolució
de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el dia 22 de març de 2000, publicada al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3137, del dia 11 de maig de
2000. Es correspon amb l’expedient 1995/002246/B de la Comissió.

-

Les normes urbanístiques del Pla general es van publicar en compliment de la
resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 22 de setembre
de 2005, en virtut de l’edicte de la secretària d’aquesta Comissió, de 9 de
desembre de 2005, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4548,
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d’11 de gener de 2006. Aquesta publicació incorpora el règim urbanístic derivat de
la resolució del Conseller identificada al paràgraf precedent. La publicació es
correspon amb l’expedient 2005/018880/B de la Comissió.

-

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

-

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

-

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

-

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental
i el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de
l’Administració Ambiental, aplicable segons la disposició transitòria segona de la
Llei de Prevenció i Control de l’Administració Ambiental.

-

Llei 20/2009, de 4 de desembre de 2009, de Prevenció i Control de les Activitats
Ambientals (LPCA).

-

Ordenança Municipal reguladora de l’obertura d’establiments i control d’activitats,
serveis i instal·lacions (BOPB de data 16/04/2012), en tot el que no contravengui
la LPCA.

La competència per proposar a la Junta de Govern Local l’atorgament de les llicències
municipals ambientals correspon al regidor delegat de Medi Ambient i Activitats de l’Àrea
de Desenvolupament Urbà i Sostenibilitat, atesos els articles 21.1.q) i 21.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, amb la incorporació de les
modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local; i el cartipàs municipal vigent.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Atorgar la llicència ambiental a la societat LEP, SL, per la instal·lació d’una
activitat DE FABRICACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE DETERGENTS I PRODUCTES DE
NETEJA , emplaçada al carrer al c/. Josep Cuatrecases i Arumí, 14, d’aquest municipi,
amb subjecció al projecte presentat i a les condicions tècniques que consten als informes
tècnics que se li uneixen com a annex.
Segon.- Notificar la present resolució als interessats, comunicant-los que en el termini
d’un mes haurà de presentar certificat tècnic, que acrediti que la instal·lació s’ha
efectuat d’acord amb el projecte aprovat, i que s’han complert les mesures correctores
imposades, i sol·licitar que s’efectuï el control inicial de l’activitat.
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Tercer.- L’activitat restarà sotmesa a un control periòdic que es practicarà cada sis
anys, després de l’atorgament de la llicència. Aquest control ha de ser sol·licitat per part
del titular de la llicència.
Quart.- Comunicar als interessats que la present llicència no autoritza la posada en
funcionament de l’activitat fins que no s’acompanya de la corresponent acta de control
ambiental inicial.
Cinquè.- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de
tercers

14. Exp. 04/13. Modificació llicència municipal d'activitat per instal·lació de GLP en
l'estació de servei 96.128, ubicada en la Rda. Arraona, s/n
ANTECEDENTS DE FET
En data 15 de gener de 2013, CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO en representació
de REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, SA, ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès modificació de la llicència ambiental (N.RGE.:
2013000525) per la instal·lació d’un dipòsit GLP en l’estació de servei , emplaçada a Rda.
Arraona s/n, d’aquest municipi.
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal de data 24 de setembre de 2013, del qual es
desprèn que es tracta d’una modificació de llicència ambiental amb dipòsit de GLP,
llicència descrita a l’expedient 31/97 i adequada a l’expedient 99/07, ubicada a la Ronda
Arraona, s/n, correspon a una llicència municipal d’activitat, segons la LPCA 20/2009 és
un annex II, codi 12.20, l’explotació d’aquesta anirà a càrrec de CAMPSA ESTACIONES
DE SERVICIO SA, amb les mesures correctores que s’indiquen a l’informe tècnic:
“MESURES CORRECTORES, A CRITERI DE L’INFORMANT:

L’establiment i les seves instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions indicades en la
documentació presentada que acompanya a la sol·licitud, en els aspectes que no s’hagin
fixat específicament en aquest informe.
Qualsevol sistema d’il·luminació que afecti a la via pública estarà subjecte al reglament
de desenvolupament de la llei 6/2001 sobre la contaminació lumínica (Decret 82/2005, de
3 de maig).
Les mesures correctores que estan descrites en el projecte presentat, més totes aquelles
que es puguin generar a la visita de control inicial.
Al sol·licitar la visita de comprovació, hom haurà d’aportar fotocòpia de la següent
informació:
-

Contracte de manteniment dels elements d’extinció d’incendis o factura de l’última
revisió.
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- Acta de posta en marxa o butlletí de la instal·lació elèctrica.
- Acta de comprovació o butlletí de la instal·lació de GLP.
- Certificat final d’instal·lació, emès pel tècnic director.
Dins de l’estació de servei hi ha una botiga de conveniència i un box de rentat.
En tot moment s’ha de complir l’ordenança municipal de sorolls i vibracions, pel que fa als
límits d’immissió.”
Vist l’informe urbanístic favorable, de data 2 de maig de 2013, del qual es desprèn que la
qualificació urbanística és Sistema Viari (clau Vs) , segons el vigent Pla General
d’Ordenació, l’ús corresponent a la modificació de la llicència municipal ambiental de
l’estació de servei situada a la Ronda Arraona s/n d’aquest municipi és compatible amb el
Planejament vigent.
El tècnic de Medi Ambient ha emès informe tècnic favorable en data 27 de maig de 2013,
del qual es desprèn que no hi ha inconvenients des del punt de vista ambiental per a
l’atorgament de la llicència municipal
Durant el tràmit preceptiu d’informació veïnal, mitjançant l’exposició pública, si es van
presentar al·legacions sobre les distancies de seguretat indicades a les normes UNE, per
part del Sr. Ramón Bermudo Rotllan veí de Ronda Santa Julita, 69 baixos 2a, al·legacions
que s’han desestimat i es continua amb el tràmit de la llicència segons acord de la Junta de
Govern Local, de data 5 de novembre de 2013. La secretària ho certifica en data 29 de
novembre de 2013.
En data 2 de desembre de 2013, s’ha celebrat la Ponència Tècnica Municipal d’Avaluació
Ambiental favorable a la concessió de la llicència.
FONAMENTS DE DRET
1. La modificació pretesa té el caràcter de no substancial, segons informa l’enginyer
municipal, raó per la qual no precisa ni informe preceptiu preventiu del Departament de la
Generalitat, segons la Llei d’Incendis (articles 20, 22), i segons l’article 59 de la LPCA en
relació als apartats 4 g i h de la LPCA, si la modificació d’una llicència ambiental no és
substancial (ap. 5 art 55), es comunicarà a l’òrgan ambiental competent perquè atorgui
l’autorització o la llicència ambiental o bé a la Ponència ambiental, cas de les activitats
dels annexos I.3 i IV.
El tenor literal de l’article 59 de la LPCA, apartats 4 i següents, és :
“4. La modificació substancial d’ activitats incloses en l’ annex II està subjecta a la
llicència ambiental.
5. La persona o l’empresa titulars d’una activitat que pretén dur a terme alguna
modificació no substancial que té efectes sobre les persones o el medi ambient ho ha de
comunicar a l’òrgan ambiental competent perquè atorgui l’autorització o la llicència
ambientals, o bé a la Ponència Ambiental si es tracta de les activitats dels annexos I.3 i
IV. Aquesta modificació es pot dur a terme si l’òrgan ambiental la considera no
substancial, o si aquest òrgan no manifesta el contrari en el termini d’un mes.
7. Les modificacions no substancials que no tenen conseqüències per a les persones ni
per al medi ambient han de figurar en les actes de controls periòdics.
8. S’ ha d’ informar l’ ajuntament de les modificacions de les activitats sotmeses al
règim de comunicació, llevat del cas de modificacions que comportin un canvi d’annex de
l’activitat, les quals resten sotmeses al que estableix aquest article.”
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Atès el contingut del precepte esmentat, no correspon concedir cap llicència ambiental ni
celebrar la ponència ambiental, atès que l’activitat ja té concedida la llicència municipal
ambiental i la modificació pretesa no té el caràcter de substancial, raó que suposa
suficient la comunicació a l’ òrgan que va concedir la llicència municipal ambiental, sense
perjudici que en els controls periòdics de l’activitat s’hagi de fer esment de les mateixes.
- El planejament general urbanístic aplicable és el Pla general d’ordenació urbana de
Sant Quirze del Vallès. Aquest Pla va se aprovat definitivament per resolució de la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona el dia 22 de març de 2000, publicada al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya número 3137, del dia 11 de maig de 2000. Es correspon
amb l’expedient 1995/002246/B de la Comissió.
- Les normes urbanístiques del Pla general es van publicar en compliment de la resolució
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 22 de setembre de 2005, en virtut
de l’edicte de la secretària d’aquesta Comissió, de 9 de desembre de 2005, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya número 4548, d’11 de gener de 2006. Aquesta publicació
incorpora el règim urbanístic derivat de la resolució del Conseller identificada al paràgraf
precedent. La publicació es correspon amb l’expedient 2005/018880/B de la Comissió.
- El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
- Llei 20/2009, de 4 de desembre de 2009, de Prevenció i Control de les Activitats
Ambientals (LPCA).
- Ordenança Municipal reguladora de l’obertura d’establiments i control d’activitats,
serveis i instal·lacions (BOPB de data 16/04/2012), en tot el que no contravengui la
LPCA.
- Llei 2/2010, de 18 de febrer, de Prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
La competència per proposar a la Junta de Govern Local l’atorgament de les llicències
municipals ambientals correspon al regidor delegat de Medi Ambient i Activitats de l’Àrea
de Desenvolupament Urbà i Sostenibilitat, atesos els articles 21.1.q) i 21.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, amb la incorporació de les
modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local.
S’adopta l’acord següent:
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Primer:- Comunicar a REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, SA, i
CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO , SA , la modificació no substancial de la llicència
municipal d’activitat d’estació de servei ja descrita a l’expedient 31/97 i adequada a
l’expedient 99/07 per modificació llicència amb la instal·lació de dipòsit de GLP, que haurà
de ser objecte de control, una vegada comunicada la seva realització, per la corresponent
inspecció de l’enginyer municipal, amb subjecció al projecte presentat i a les condicions
tècniques que consten als informes tècnics que se li uneixen com a annex.
Segon.- Notificar el present acord als interessats.

15. Exp.7/11 Modificació llicència municipal d'activitat ja existent per instal·lació
terrassa exterior situada al C.C Alcampo , local 20
ANTECEDENTS DE FET
En data 22 de febrer de 2011 amb núm de registre d’entrada 2011003140, la societat
AGAPES RESTAURACION ESPAÑA, SA, sol·licita a l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès la modificació no substancial de la llicència municipal d’activitat ja descrita a
l’expedient 26/90 per instal·lar terrassa a l’exterior del local, ubicada al Centre Comercial
Alcampo, d’aquest municipi.
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal de data 12 de juliol de 2011, del
qual es desprèn que es tracta d’una activitat de restauració (terrassa) situada en una
zona privada d’ús públic ubicada al Centre Comercial Alcampo, amb es mesures
correctores que s’indiquen a l’informe tècnic:
“MESURES CORRECTORES, A CRITERI DE L’INFORMANT:
Les presentades a la llicència inicial.
Les instal·lacions han de seguir els criteris de disseny i reglamentaris corresponents.
Instal·lacions de baixa tensió
Instal·lacions de climatització i ventilació
Instal·lacions de protecció contra incendis.
En el moment de la visita de control s’haurà de tenir un Pla d’emergència segons art. 46
del decret 112/2010.”
El tècnic de Medi Ambient ha emès informe tècnic favorable en data 21 de desembre de
2012, del qual es desprèn que no hi ha inconvenients des del punt de vista ambiental per a
l’atorgament de la llicència municipal, encara que proposa que la empresa interessada
realitzi les següents actuacions:
-

-

Aportar la relació detallada dels residus que generarà l’activitat i proposta de gestió
de les diferents fraccions mitjançant contractació de les empreses gestores
corresponents.
Per tal d’evitar en origen la generació de residus es recomana utilitzar envasos i
utensilis retornables i/o reutilitzables en lloc dels materials d’un sol ús (com llaunes,
ampolles de plàstic, gots de plàstic, etc.).
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Vist l’informe urbanístic favorable, de data 26 de març de 2013, es desprèn que la
qualificació urbanística correspon a la zona 5c Nau Aïllades, Comercials, classificació: Sol
urbà consolidat, per tant, l’activitat de restauració consta en els usos previstos en el vigent
pla general i s’adequa al règim urbanístic previst en l’ordenació per la zona de Naus
aïllades, subzona Comercials (clau 5c).
Durant el tràmit preceptiu d’informació veïnal, mitjançant l’exposició pública, no s’ha
presentat cap reclamació i/o al·legació, segons certifica la secretària municipal, en data 22
de juliol de 2013.
En data 2 de desembre de 2013, s’ha celebrat la Ponència Tècnica Municipal d’Avaluació
Ambiental favorable a la concessió de la llicència.
FONAMENTS DE DRET
1. La modificació pretesa té el caràcter de no substancial, segons informa l’enginyer
municipal, raó per la qual no precisa ni informe preceptiu preventiu del Departament de la
Generalitat, segons la Llei d’Incendis (articles 20, 22), i segons l’article 59 de la LPCA en
relació als apartats 4 g i h de la LPCA, si la modificació d’una llicència ambiental no és
substancial (ap. 5 art 55), es comunicarà a l’òrgan ambiental competent perquè atorgui
l’autorització o la llicència ambiental o bé a la Ponència ambiental, cas de les activitats
dels annexos I.3 i IV.
El tenor literal de l’article 59 de la LPCA, apartats 4 i següents, és :
“4. La modificació substancial d’ activitats incloses en l’ annex II està subjecta a la
llicència ambiental.
5. La persona o l’empresa titulars d’una activitat que pretén dur a terme alguna
modificació no substancial que té efectes sobre les persones o el medi ambient ho ha de
comunicar a l’òrgan ambiental competent perquè atorgui l’autorització o la llicència
ambientals, o bé a la Ponència Ambiental si es tracta de les activitats dels annexos I.3 i
IV. Aquesta modificació es pot dur a terme si l’òrgan ambiental la considera no
substancial, o si aquest òrgan no manifesta el contrari en el termini d’un mes.
7. Les modificacions no substancials que no tenen conseqüències per a les persones ni
per al medi ambient han de figurar en les actes de controls periòdics.
8. S’ ha d’ informar l’ ajuntament de les modificacions de les activitats sotmeses al
règim de comunicació, llevat del cas de modificacions que comportin un canvi d’annex de
l’activitat, les quals resten sotmeses al que estableix aquest article.”
Atès el contingut del precepte esmentat, no correspon concedir cap llicència ambiental ni
celebrar la ponència ambiental, atès que l’activitat ja té concedida la llicència municipal
ambiental i la modificació pretesa no té el caràcter de substancial, raó que suposa
suficient la comunicació a l’ òrgan que va concedir la llicència municipal ambiental, sense
perjudici que en els controls periòdics de l’activitat s’hagi de fer esment de les mateixes.
- El planejament general urbanístic aplicable és el Pla general d’ordenació urbana de
Sant Quirze del Vallès. Aquest Pla va se aprovat definitivament per resolució de la
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Comissió d’Urbanisme de Barcelona el dia 22 de març de 2000, publicada al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya número 3137, del dia 11 de maig de 2000. Es correspon
amb l’expedient 1995/002246/B de la Comissió.
- Les normes urbanístiques del Pla general es van publicar en compliment de la resolució
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 22 de setembre de 2005, en virtut
de l’edicte de la secretària d’aquesta Comissió, de 9 de desembre de 2005, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya número 4548, d’11 de gener de 2006. Aquesta publicació
incorpora el règim urbanístic derivat de la resolució del Conseller identificada al paràgraf
precedent. La publicació es correspon amb l’expedient 2005/018880/B de la Comissió.
- El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
- Llei 20/2009, de 4 de desembre de 2009, de Prevenció i Control de les Activitats
Ambientals (LPCA).
- Ordenança Municipal reguladora de l’obertura d’establiments i control d’activitats,
serveis i instal·lacions (BOPB de data 16/04/2012), en tot el que no contravengui la
LPCA.
- Llei 2/2010, de 18 de febrer, de Prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
La competència per proposar a la Junta de Govern Local l’atorgament de les llicències
municipals ambientals correspon al regidor delegat de Medi Ambient i Activitats de l’Àrea
de Desenvolupament Urbà i Sostenibilitat , atesos els articles 21.1.q) i 21.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, amb la incorporació de les
modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Comunicar la modificació no substancial de la llicència municipal d’activitat de
restauració ja descrita a l’expedient 26/90 per instal·lar terrassa a l’exterior del local , que
haurà de ser objecte de control, una vegada comunicada la seva realització, per la
corresponent inspecció de l’enginyer municipal, amb subjecció al projecte presentat i a les
condicions tècniques que consten als informes tècnics que se li uneixen com a annex.
Segon .-

Notificar el present acord als interessats.

16. Acceptació subvenció per a la realització del Programa mixt Treball i Formació
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ANTECEDENTS DE FET
1. Atès que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha comunitat en data 4 de desembre de
2013 l’atorgament d’una subvenció de 33.394,56 euros per a desenvolupar accions
dins del Programa mixt Treball i Formació.
FONAMENTS DE DRET
- EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la realització del Programa mixt Treball i Formació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per un
import de 33.394,56 euros (Trenta-tres mil tres-cents noranta-quatre euros amb
cinquanta-sis cèntims) per desenvolupar accions dins del Programa mixt Treball i
Formació.
Segon .- Acceptar la contractació mitjançant aquesta subvenció de quatre persones
treballadores (2 dinamitzadors/res joventut, 1 dinamitzador/a centres cívics, 1
dinamitzador club de feina i noves tecnologies).
Tercer .-

Comunicar l’acord a Serveis Econòmics.

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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