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

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 21 d’octubre de
2014.
2. Pròrroga de llicència d'obres majors núm. 409/05, (última pròrroga
OMA2012/000017) per la construcció d'un edifici plurifamiliar de 16 habitatges i
aparcament
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 15 d'octubre de 2014, MAS DURAN, SA. ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2014012147) per la Prórroga de
llicència d'obres majors núm. 409/05, (última pròrroga OMA2012/000017) per la
construcció d'un edifici plurifamiliar de 16 habitatges i aparcament, emplaçat al C/
CARME KARR I ALFONSETI, 12-14 , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 20/10/2014 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 Zona Illes d’Eixample (clau 1b-7), 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
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 8 de maig de
2012, va atorgar la prorroga de la llicencia d’obres majors, núm. OMA2012/000017, per a
la construcció d’un edifici plurifamiliar de 16 habitatges i aparcament emplaçat al carrer
Carme Karr i Alfonseti núm. 12-14, d’aquest municipi, d’acord amb la disposició
transitòria 1a de la Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificació del text refós de al Llei
d’Urbanisme, que concedia pròrrogues fins el termini màxim del 31 de desembre de 2014
a les llicencies d’obres que haguessin caducat a partir de l’1 de gener de 2008, com és
aquest cas.
D’acord amb el punt 3 de la Disposició Transitòria Primera, del Text consolidat de la llei
3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost:
El termini de la pròrroga de les llicències d’obres a les quals fan referència els
apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2016 per als establiments industrials, i el 31 de
desembre de 2015 per a la resta d’edificacions, sens perjudici dels controls de
seguretat industrial a què estiguin sotmeses aquestes edificacions.
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Per tant, d’acord amb el nou redactat de l’apartat 3 de la Disposició Transitòria Primera
del Text consolidat de la llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la
llei d’urbanisme, es pot procedir a l’atorgament de la pròrroga de la llicencia d’obres fins
el desembre de l’any 2015, ateses les circumstancies de crisi econòmica especialment
sensible d’aquest sector.
S’ha presentat per part del tècnic redactor del projecte la certificació de l’obra executada i
la que resta per fer fins el final de l’obra .
Obra executada en un 8 % i pendent d’executar en un 92 %, corresponent a
1.820.599,61 € del pressupost d’execució material aprovat.

3. Considerant l’informe jurídic de data 22/10/2014.
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 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
En el present cas, i tal i com consta als antecedents de l’expedient, la llicència inicial va
ser atorgada per acord de junta de govern local de 13 de març de 2006. Amb posterioritat
s’han concedit fins a tres pròrrogues d’aquesta llicència d’obres majors (les que consten
als expedients 85/08, 18/10 i 17/12).
La darrera d’aquestes pròrrogues, corresponent a l’expedient 17/12, es va motivar en la
disposició transitòria primera de Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós
de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Aquesta transitòria permetia prorrogar les llicències d’obres no caducades fins al 31 de
desembre de 2014, sense que resultin d’aplicació en aquests supòsits les prescripcions
de l’article 189 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost.
Atès que l’apartat 3 de la disposició transitòria primera indicada ha estat modificat per la
disposició final primera de la Llei 9/2014, de 31 juliol, de la seguretat industrial dels
establiments, les instal·lacions i els productes, de manera que la pròrroga permesa no és
fins al 31 de desembre de 2014, sinó fins al 31 de desembre de 2015.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2014/000023 a MAS DURAN SA per a
Prórroga de llicència d'obres majors núm. 409/05, (última pròrroga OMA2012/000017)
per la construcció d'un edifici plurifamiliar de 16 habitatges i aparcament al C/ CARME
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KARR I ALFONSETI, 12-14, 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 .tercers.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de

Quart .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

201440877 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

201440878 / 0

Concessió de Plaques i patents

Import
15.475,10 €
12,56 €

Cinquè .- Notificar el present acord als interessats.

3. Llicència d’obra major per construcció d'una piscina (OMA2014/000025)
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 17 d’octubre de 2014, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE.: 2014012281) per la construcció
d'una piscina, emplaçat al C/ dades protegides , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 24/10/2014 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 450,00 euros,
a retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.
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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
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 739,72 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 27/10/2014.
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
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estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de
transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o
d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es manifesta l’article 234 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- L’apartat 2.b) de l’esmentat article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina
que resten subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis,
construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix
l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, l’article 3 del
Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2014/000025 a dades protegides per 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

201440896 / 0

Concessió de Plaques i patents

201440897 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201440898 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Setè .-

Import
12,56 €
339,88 €
516,2 €

Notificar el present acord als interessats.
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4. Exp. resp. pat. 114-14-008 - Arval Service Lease, S.A.
ANTECEDENTS DE FET
En data 28 d’agost de 2014, dades protegides, en nom i representació d’Arval
Service Lease, S.A. va formular reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys
al vehicle matricula dades protegies, el dia 16 de novembre de 2013, quan estava
estacionat a la Plaça Nova de Sant Quirze del Vallès i li va caure a sobre una
branca d’un arbre ocasionant-li danys considerables.
Atès que la sol·licitud no reunia els requisits que exigeix l’article 6 del Real decret
429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, per mitjà de provisió
de la secretària municipal de 5 de setembre de 2014 es va atorgar a la interessada un
termini de 10 dies hàbils per l’esmena de les deficiències que presentava, tot advertint-li
que si desatenia el requeriment es declararia el seu desistiment. Aquest requeriment
va ser notificat a dades protegides el 23 de setembre de 2014.
Finalitzat el termini per reparar l’expedient, la interessada no l’ha esmenat, per la qual
cosa s’ha exhaurit el termini de deu dies hàbils atorgat en el requeriment.
FONAMENTS DE DRET
Real decret 429/1993, de 26 de març que aprova el Reglament dels procediments de les
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Tenir per desistida a dades protegides, en nom i representació d’Arval
Service Lease, S.A., de la seva reclamació de responsabilitat patrimonial pels
danys causats al vehicle matricula dades protegides pel despreniment d’una branca
d’un arbre, a la dades protegides de Sant Quirze del Vallès, el dia 16 de novembre
de 2013, per manca de reparació dels defectes de la sol·licitud, d’acord amb allò que
preveu l’article 6 del Real decret 429/1993, de 26 de març i arxivar les actuacions.

5. Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i
l'Assemblea local de Creu Roja a Sabadell 2014.
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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, com ara concerts, mostres d’activitats,
curses, espectacles pirotècnics, cavalcades, ... 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
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 comissió de govern va aprovar la signatura del conveni
per a l’any 2002, que va ser subscrit entre l’Ajuntament i l’Assemblea de Creu Roja.
Aquest conveni recull els objectius i interessos d’ambdues entitats i estableix una
aportació a realitzar per part de l’Ajuntament per 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 realitzen en els diferents
projectes
- col·laborar en les tasques formatives del voluntariat d’acord amb la temàtica de
cadascun dels projectes.
Pel que fa als serveis preventius, l’aportació es calcula en funció dels actes previstos per
a tot l’any. La durada del conveni es va establir en un any, prorrogable per acord de les
dues parts, a través d’un seguiment per valorar el nombre de serveis previstos i el seu
cost global.
A data 25 de febrer de 2014 es manté reunió per fer el seguiment entre els serveis
implicats de l’Ajuntament i la Creu Roja, es valora de forma positiva el desenvolupament
del conveni i s’acorden els serveis a desenvolupar per aquest exercici 2014 per import de
15.000 € distribuïts de la següent manera:
- serveis preventius: 9.000 € imputats a la partida núm. 5800/3130/2279901
- serveis socials: 5.800 € imputats a la partida núm. 5300/2310/4800004
- igualtat: 200 € imputats a la partida núm. 5600/2300/2279900
Els projectes i activitats de 2014 són els següents:
- demandes socials de gent gran i d’altres col·lectius i kits de suport social
- demandes d’activitats de dinamització d’espai infantil
- donar cobertura preventiva als actes en esdeveniments socials, esportius i culturals.
- participar en els plans d’emergència municipal en l’articulació de mecanismes
d’intervenció i localització de recursos urgents i diferit, com a suport als recursos
municipals entre d’altres.
- realitzar una intervenció bàsica del projecte Som.nit a les Barraques de la Festa Major
del dia 30 d’agost.
Aquests projectes i activitats de 2014 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 2014.
FONAMENTS DE DRET
- Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local,
- Llei 8/87, 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
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- 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 la signatura del conveni per a l’any 2014 segons el redactat 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 2014.
A la ciutat de Sant Quirze del Vallès, a octubre del 2014.
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 Josep Masip i Suets 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 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
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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.
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 6.000 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.
Col·laborar en les tasques formatives del Voluntariat de la Creu Roja, pel que fa a la temàtica que
determinen els diferents projectes.

2.- Aportar a l’Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell l’import de 9.000 Euros com a prestació de servei
per 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). La cobertura es realitzarà amb dos socorristes formats en primers
auxilis i suport vital bàsic i una ambulància SVB. S’establirà una relació de serveis a realitzar inclosa en
aquest conveni a l’annex 2 i es facturarà anualment.
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.
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B. Atenció a les demandes socials de Gent Gran 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€. Dins d’aquest apartat també es contempla un servei individual de suport i acompanyament a
persones grans, prèvia sol·licitud i segons protocol establert, per anar a votar el dia de les Eleccions
al Parlament Europeu.
C. Realitzar el transport de 6 persones grans al Casal d’ avis municipal. Aquesta prestació de serveis
s’ iniciarà el dia 7 de gener al 19 de juny i del 18 de setembre fins el 2014. 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 Euros.
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
540Euros..
F. 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.
G. Realitzar una intervenció bàsica del projecte Som.nit a les Barraques de la Festa Major del dia 30
d’agost .
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.
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Sisè: La vigència del present conveni serà des del 1 de gener fins al 31 de desembre de 2014 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.

L'AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLES

CREU ROJA A SABADELL

Sra. Montserrat Mundi i Mas

Sr. Josep Masip i Suets

L’Alcaldessa- Presidenta

President Assemblea Local Sabadell

Sant Quirze del Vallès,

octubre del 2014

ANNEX 1
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KITS DE SUPORT SOCIAL

ANNEX 1 – DISTRIBUCIÓ DE KITS DE SUPORT SOCIAL
ANTEDENTS
La Creu Roja es una institució humanitària, d’interès públic i naturalesa benèfica-social, que entre els seus
fins estatutaris contempla La promoció i la col·laboració en accions de benestar social amb especial atenció
als col·lectius més desfavorits o vulnerables de la societat, amb la intervenció del voluntariat per al
desenvolupament dels seus programes i projectes.
I.- Que la llei de Serveis Socials 12/2007, estableix que els ens locals tenen la obligació de facilitar ajuts
d’urgència social, en especial a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
II.- Que és voluntat de la Creu Roja aportar fons econòmics propis per prioritzar activitats destinades a pal·liar
els efectes de la crisi general actual i donar respostes bàsiques d’emergència per als col·lectius en situació
de vulnerabilitat social
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IV.- Que les entitats signants d’aquest annex consideren que l’atenció i la promoció de les persones en
situació de risc d’exclusió social formen part de les seves funcions i que la seva col·laboració en aquest àmbit
pot ser beneficiosa per a les persones i famílies de Badia del Vallès en situació econòmica precària com a
conseqüència de l’actual situació de crisi econòmica general.
Pel que s’ha exposat, les parts es reconeixen mútua capacitat per a formalitzar aquest annex d’acord amb les
següents:
CL À U S U L E S
Primera.- L’Oficina Local de la Creu Roja a Sabadell portarà a terme activitat al territori de Sant Quirze del
Vallès, amb l’objectiu de pal·liar de forma puntual la situació de les famílies afectades per la crisi econòmica
que li siguin derivades pels Serveis Socials Bàsics del municipi. Aquesta activitat consistirà en el lliurament
de kits de neteja de la llar.
Segona.- L’Oficina Local de Creu Roja a Sabadell assumirà la gestió del voluntariat, que s’encarregarà de la
recepció del material i lliurament dels lots a les persones derivades pels Serveis Socials Bàsics de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Per a la realització d’aquestes accions, la Creu Roja destinarà els professionals i/o voluntaris necessaris pel
desenvolupament de l’activitat.
Tercera.- L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès proporcionarà l’accés a les instal·lacions municipals on es
desenvoluparà l’activitat.
Quarta.- Els tècnics professionals que participin en l’acció objecte d’aquest annex no tindran cap vinculació
laboral amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès durant la vigència del mateix, essent la Creu Roja
l’obligada a assumir els costos laborals i socials que se’n desprenguin.
Cinquena.- Per dur a terme el present annex, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aportarà a l’Oficina
Local de la Creu Roja a Sabadell la quantitat de 540 € (cinc-cents quaranta euros) per l’ activitat esmentada
realitzada durant l’any 2014, la qual anirà adreçada a cobrir la despesa per contribuir al projecte per al
lliurament de 120 kits de neteja de la llar.
Sisena.- L’ oficina local de la Creu Roja transmetrà a l’ Ajuntament de Sant Quirze del Vallès les dades
corresponents a les persones ateses.
Setena.- L’oficina Local de la Creu Roja a Sabadell es compromet a col·laborar amb una aportació en
productes igual a l’encarregada per l’ajuntament, per valor de 540 € (cinc-cents quaranta).
Vuitena.- Es constituirà una comissió de seguiment formada com a mínim per un representant de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i un representant l’Oficina Local de la Creu Roja a Sabadell. Aquesta
comissió es reunirà periòdicament per tal d’avaluar l’ activitat.
Novena.- L’ incompliment per part de l’Oficina Local de la Creu Roja a Sabadell de qualsevol dels
compromisos que s’estableixen en les clàusules precedents, serà causa de revocació de l’annex.
Desena.- L’Ajuntament de Sant Quirze es compromet a divulgar la col·laboració de la Creu Roja i a donar
suport a les accions per a les quals sigui requerida aquesta col·laboració.
Onzena.- Les dades facilitades per l’Ajuntament, així com les recollides i tractades, únicament seran
utilitzades per a la realització de les activitats pròpies de l’objecte del present conveni, així com qualsevol
altra expressament autoritzada per l’òrgan competent de l’Ajuntament.
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ANNEX 2
SERVEIS PREVENTIUS

RELACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES,
CULTURALS I SOCIALS.

RELACIÓ DE SERVEIS PREVENTIUS A REALITZAR DURANT L’ANY 2014 EN EL MUNICIPI DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS

PREVISIÓ DE SERVEIS PREVENTIUS 2014
Cavalcada de Reis

05/01/14

Rua Carnestoltes

01/03/14

Rua Carnestoltes Fonts 01/03/14
Passada Sant Antoni

23/03/14

Cursa nocturna dels mussols 29/03/14
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Fira d’entitats (2 dies)(Participació) 26 i 27/04/14
Cursa 10 km Memorial D.Rovira 11/05/14
Passeig sobre rodes

A definir

Mostra gastronòmica (2 dies) 06 i 07/06/14
Sant Joan (Cultura) 23/06/14
Torneig benèfic 12h futbol sala(so) 21 ó 28/06/14
FM- Cursa popular

31/08/14

FM- Esport al carrer

30/08/14

FM- Cercavila de gegants 30/08/14
FM- Correfoc

30/08/14

FM- 1 concert 80 principales 29/08/14
FM- 1 concert amb orquestra 30/08/14
FM- 1 concert Can Feliu 31/08/14
FM- Castellers

30/08/14

FM- Masterclass spinning 31/08/14
FM- Barraques (2SSPP) 29 i 30/08/14
FM- Sopar, havaneres i castell de focs 01/09/14
Caminada del mussol 28/09/14
FMLF- Ball diables 03-05/10/14
FMLF- Cursa popular 04/10/14
FMLF- Castell de focs 03-05/10/14
FMLF- 1 concert musical 03-05/10/14
Mostra de Comerç (2 dies) 04 i 05/10/14
Competició skate

A definir

Cursa de la Llufa (Cultura) 28/12/14

Sant Quirze del Vallès,

octubre 2014.”

Segon. – Facultar a l’Alcaldessa per la signatura del present conveni
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Tercer.- Aprovar els següents documents comptables:
- Serveis preventius: AD per import de 9.000 € imputats a la partida núm.
5800/3130/2279901
- Serveis socials: ADO per import de 5.800 € imputats a la partida núm.
5300/2310/4800004
- Igualtat: ADO per import de 200 € imputats a la partida núm. 5600/2300/2279900
Quart.- Notificar a la Creu Roja l’aprovació del conveni per tal que procedeixi a la seva
signatura.

6. Aprovació de l'expedient i de l'inici de la negociació per a l'adjudicació del
contracte de serveis de manteniment de diverses aplicacions informàtiques
ANTECEDENTS DE FET.
Instruït l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de serveis de
manteniment de diverses aplicacions informàtiques de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès,
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els informes d’Intervenció i de Secretaria, amb el que es disposa al plec de
condicions tècniques, al 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 i la
legislació posterior que el modifica, 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 negociat
sense publicitat, per a l’adjudicació del contracte serveis de manteniment de diverses
aplicacions informàtiques de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, contractació que es
regeix per les condicions definides al plec de clàusules administratives particulars i al plec
de prescripcions tècniques.
Segon. Convidar l’empresa T-Systems ITC Iberia, SA, amb domicili a Barcelona (08018),
carrer de Sancho d’Àvila, 110-130, atès que, segons consta a l’expedient i d’acord amb
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els supòsits descrits a l’article 170.d) del TRLCSP, concretament el de la propietat dels
codis font de les aplicacions a mantenir, aquesta societat és l’única que pot dur a terme el
servei de manteniment objecte d’aquest contracte.

L’empresa disposarà d’un termini de 15 dies naturals per a la presentació de la seva
oferta, comptadors a partir de l’endemà de la data de recepció de la notificació d’aquest
acte.
La proposta es lliurarà d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives que
regeix aquesta contractació i que s’aprova en aquest acte.
Tercer. Aprovar els documents comptables d’autorització de la despesa, per als exercicis,
2015, 2016 i 2017, per un import, per a cadascuna de les anualitats, de 43.440,76€ i amb
càrrec a la partida 1200 9260 2190000.
Quart. Notificar aquest acord a l’interessat.

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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