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

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 2 de desembre de
2014.
2. Acceptació subvencions Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis 2014
ANTECEDENTS DE FET
1. D’acord amb el Pla de concertació de la Diputació de Barcelona, i el catàleg de suport
als serveis i a les activitats locals.
2. Des de l’Àrea de Serveis Personals es va tramitar les sol·licituds d’ajuts en matèria de
les persones següent:

CODI
RECURS

PROGRAMA

RECURS

Millora del material esportiu
inventariable

ACTUACIÓ

4122

Esport local:
equipaments esportius

Millora del material
esportiu inventariable

4042

Esport local: activitats
esportives

4163

Esport local:
equipaments esportius

4139

Esport local:
equipaments esportius

Plans d'autoprotecció
d'instal·lacions esportives

Pla autoprotecció camp de
futbol municipal

4063

Esport local: activitats
esportives

Esport per prevenir el risc
d'exclusió

Esport sense barreres

4059

Esport local: activitats
esportives

Esdeveniments esportius de 7a Cursa 10 km Memorial
caràcter puntual i de
D. Rovira i activitats
participació oberta
esportives Festa Major

4049

Esport local: activitats
esportives

Dinamització de programes
esportius locals

4080

Infància i adolescència
en risc i atenció a les
drogodependències

Exposició per a la prevenció
Exposició prevenció
del consum de drogues:
drogues
"Controles?"

Trofeus per la 6a Cursa
Cessió de trofeus i medalles Nocturna dels Mussols
2014
Projectes de gestió,
Progecte de gestió,
manteniment i eficiència
manteniment i eficiència
energètica d'equipaments
energètica del Gimnàs
esportius
municipal

Serveis esportius
municipals
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4113

Infància i adolescència
en risc i atenció a les
drogodependències

Intervenció en menors amb
problemes de consum de
substàncies i en les seves
famílies

Derivacions i
assessorament
professional

4025

Atenció a les persones
grans

Arranjaments d'habitatges
per a la gent gran

Arranjaments d'habitatges
per a la gent gran

4198

Suport als serveis
socials municipals

Supervisió d'equips de
serveis socials bàsics

Supervisió d'equips de
treball

4050

Cooperació
internacional i projecció
exterior

Educació per al
desenvolupament (EpD)

Educació per al
desenvolupament

4189

Salut pública

Seguretat alimentària

Programa de seguretat
alimentària 2014

4158

Acompanyament a
l'escolaritat

Projectes d'acompanyament Suport a la funció
a l'escolaritat
educativa de les famílies

4120

Acompanyament a
l'escolaritat

Millora de l'èxit escolar i de
la participació educativa

Millora de l'èxit escolar i de
la participació educativa

4092

Centres i serveis
educatius municipals

4090

Centres i serveis
educatius municipals

Funcionament d'escoles i
serveis municipals de
música i arts
Funcionament de centres i
serveis municipals de
formació de persones
adultes

Funcionament d'escoles i
serveis municipals de
música i arts
Funcionament de centres
i serveis municipals de
formació de persones
adultes

4087

Acció comunitària,
participació, igualtat i
joventut

Finançament de l'àmbit
d'igualtat i ciutadania

Projecte Servei de
Joventut 2014

4028

PENSA-Jove

Assistència en projectes
Diagnosi de necessitats,
adreçats als joves i als plans
assessoria salut
locals de joventut

4202

Desenvolupament
cultural local

Suport a projectes culturals
per a municipis i ens
supramunicipals de més de
20.000 habitants

Programa de Festes i
Tradicions de Sant Quirze
del Vallès 2014

4087

Acció comunitària,
participació, igualtat i
joventut

Finançament de l'àmbit
d'igualtat i ciutadania

Programa d'igualtat de
gènere 2014

3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 29 de maig de 2014 (Ref.
Reg. 226/2014), va aprovar la resolució de la convocatòria d’ajuts econòmics inclosos
al catàleg de suport als serveis i activitats locals 2014 i concedits a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar les subvencions concedides de la Diputació de Barcelona Xarxa de
Municipis als serveis i a les activitats locals de 2014, d’acord amb la següent relació:
CODI
PROGRAMA
RECURS

RECURS

ACTUACIÓ

IMPORT
CONCEDIT

4122

Esport local:
equipaments esportius

Millora del material
esportiu inventariable

Millora del material
esportiu inventariable

2.100,00 €

4087

Acció comunitària,
participació, igualtat i
joventut

Finançament de l’ambit
d’igualtat i ciutadania

Projecte IgualtatJoventut-Participació
Ciutadana

32.423,57 €

4063

Esport local: activitats
esportives

Esport per prevenir el
risc d'exclusió

Esport sense
barreres

9.689,00 €

4059

Esport local: activitats
esportives

7a Cursa 10 km
Memorial D. Rovira i
activitats esportives
Festa Major

2.846,00 €

4049

Esport local: activitats
esportives

Esdeveniments
esportius de caràcter
puntual i de participació
oberta
Dinamització de
programes esportius
locals

Serveis esportius
municipals

3.248,00 €

4050

Cooperació internacional Educació per al
Educació per al
i projecció exterior
desenvolupament (EpD) desenvolupament

4.280,00 €

4189

Salut pública

4092

Centres i serveis
educatius municipals

4090

Centres i serveis
educatius municipals

4202

Desenvolupament
cultural local

Programa de
seguretat alimentària
2014
Funcionament
Funcionament d'escoles
d'escoles i serveis
i serveis municipals de
municipals de música
música i arts
i arts
Funcionament de
Funcionament de
centres i serveis
centres i serveis
municipals de
municipals de formació
formació de persones
de persones adultes
adultes
Suport a projectes
Programa de Festes i
culturals per a municipis
Tradicions de Sant
i ens supramunicipals
Quirze del Vallès
de més de 20.000
2014
habitants
Seguretat alimentària

3.124,00 €

6.348,00 €

6.000,00 €

3.000,00 €
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Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona i a Serveis econòmics.

3. Conveni de col·laboració entre l'Institut Català de la Salut i l'Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès pel programa de salut escolar.
ANTECEDENTS DE FET
Durant el curs escolar 2012-2013, Sant Quirze del Vallès es va adherir al programa de
salut escolar del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu d’aquest programa és la millora de la salut infantil a Catalunya mitjançant les
tasques de prevenció i promoció de la salut que desenvolupen el personal sanitari dins de
l’àmbit dels centres docents.
El programa de salut escolar està integrat per diverses activitats:
-

Els exàmens de salut que es realitzaran als alumnes de 4 anys o més que
accedeixen per primera vegada a l’escola (p4). Aquest examen inclou la revisió de:

•

Pes i talla

•

Oftalmologia (cribatge visual)

•

Salut bucodental

•

Genitals masculins

Aquest examen no serà obligatori si els alumnes estan controlats en un CAP.
-

Administració de vacunes als alumnes a partir d’11 anys d’acord amb el calendari
de vacunacions sistemàtiques ( 6è de primària). En tot cas, administraran les
vacunes següents, sempre que no hagin estat administrades pels seus metges
respectius.

• Triple vírica ( als alumnes d’11 anys)
•

Anti hepatitis B ( als alumnes de 12 anys)

•

Antitetànica ( als alumnes de 14 anys)
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•

Promoció de la salut comunitària:
•
Assessorament ( prevenció de la càries dental (fluoracions),
alimentació primeres cures, brots transmissibles.
•

Educació sanitària: tabaquisme, drogoaddiccions, accidents.

Normativa vigent aplicable
Decret 155/1993, d’1 de juny, d’actualització del Programa de salut escolar (DOGC
núm.1758 de 16/06/1993).
Ordre SLT/67/2013, de 16 d’abril, per la qual es fixa l’import de la contraprestació
econòmica per a l’execució del Programa de salut escolar per al curs acadèmic 20122013.
Ordre de 5 de setembre de 1983, d’aprovació del programa de glopeigs periòdics de
solucions fluorades (DOGC núm. 364 de 16/09/1983).
Ordre de 17 de juny de 1993, per la qual s’aproven els models de documentació s’han
d’emplenar en l’execució del programa de salut escolar.
Decret 219/2008, d’11 de juny pel qual s’estableix el calendari de vacunacions
sistemàtiques (DOGC núm. 5257 de 13/11/2008 i
Ordre SLT/318/2011, de 15 de novembre, per la qual s’actualitza el calendari de
vacunacions sistemàtiques (DOGC núm. 6013 de 25/11/2011).
Fonaments
D’acord amb el Decret 155/1993, l’adhesió a aquest programa implica una sèrie
d’obligacions pels diferents actors implicats, que són els centres escolars, el
Departament de Salut, el Servei Català de Salut i els Ajuntaments. És de compliment
obligatori en tots els centres docents públics i privats que imparteixen ensenyaments de
règim general i escolaritzen alumnes compresos entre els 3 i els 16 anys d’edat.
Respecte a les obligacions de la resta d’agents, són els següents:
- La Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut té l’obligació de
planificar i avaluar el programa.
- Les regions sanitàries del Servei Català de la salut tenen l’obligació de realitzar el seu
seguiment i control, cadascuna en l’àmbit territorial corresponent amb el suport dels
òrgans competents del Departament d’Educació, si escau.
- Els ajuntaments que s’adhereixen a aquest programa, el Departament de Salut atorga
una contraprestació econòmica per a la seva execució als centres públics i als
concertats.
D’aquesta contraprestació econòmica, els ajuntaments retindran un 5% per a les
despeses administratives i destinaran la resta al personal sanitari que hagi realitzat les
tasques del programa.
Objecte
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L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha optat per a l’execució del programa a través
dels professionals sanitaris locals.
L’entitat prestadora dels serveis sanitaris al municipi de Sant Quirze del Vallès és l’
Institut Català de la Salut. (ICS)
Les primeres actuacions del programa de salut escolar s’han fet al curs escolar 20122013. Aquestes actuacions les va realitzar el personal sanitari del CAP Sant Quirze del
Vallès, que pertany a l’ICS, sense l’establiment d’un conveni de col·laboració entre
ambdues entitats. En data 24/7/2013 i amb registre d’entrada núm. 2013008712 l’ICS
ens envia les fitxes dels exàmens de salut escolar de les escoles del municipi,
concretament, de l’Institut, Purificació Salas, Taula Rodona, El Turonet i l’Onze de
Setembre per fer el tràmit amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya d’acord amb la
normativa vigent aplicable (decret 155/1993). No s’ha inclòs dins d’aquest programa el
barri de Les Fonts i per tant l’escola Pilarín Bayés, ja que en aquesta escola hi ha
alumnes escolaritzats de 2 municipis diferents ( Sant Quirze del Vallès i Terrassa).
Per tal de regularitzar la relació de col·laboració entre els dos organismes directament
implicats que són l’Ajuntament i l’ICS, iniciada durant el curs escolar 2012-2013 i donar
continuïtat a la mateixa, es proposa establir un conveni de col·laboració entre ambdues
entitats per aquest curs escolar 2013-2014 i en el qual també quedi documentat que
durant el curs escolar 2012-2013 l’ICS va assumir els exàmens de salut i el
subministrament de vacunes als centre escolars del municipi, sota la supervisió de
l’Ajuntament.
Conclusions
D’acord amb l’exposa’t anteriorment, s’informa favorablement la proposta de conveni de
col·laboració entre d’Institut Català de la Salut i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
pel programa de salut escolar ja que la seva materialització suposarà per a la
ciutadania, una millora substancial de l’eficàcia i qualitat dels serveis que presten
ambdues entitats.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent.
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la Salut
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

i

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT I
L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS PEL PROGRAMA DE SALUT
ESCOLAR
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REUNITS
D’una part, Edelmiro Balboa Blanco, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, regidor delegat de Salut, de conformitat amb el cartipàs municipal
vigent.
I de l’altra, el senyor Joaquim Casanovas Lax, en nom i representació de l’Institut Català
de la Salut, que intervé en ús de les facultats que li són conferides per la Llei 8/2007, de
30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut.
Les parts, en presència de Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament, que dóna
fe de la signatura d’aquest conveni de conformitat amb l’article 92.3 a de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

MANIFESTEN
Que el programa de salut escolar està regulat pel Decret 155/1993, d’1 de juny, té com a
objectiu el de la millora la salut infantil a Catalunya, mitjançant les tasques de prevenció i
promoció de la salut que desenvolupi el personal sanitari dins l’àmbit dels centres docents
Que l’article 4.2 indica que els Ajuntaments són els responsables de l’execució del
programa de salut escolar dins del seu àmbit territorial, en els termes que s’estableixen
en el present Decret.
Que l’article 5 indica la forma en que l’Ajuntament ha d’executar el programa: o bé amb el
cos de funcionaris de sanitat local, o bé a través del personal contractat específicament
per a aquesta tasca.
Tanmateix, en aquells centres docents localitzats dins un àrea bàsica de salut on s’hagi
constituït un equip d’atenció primària, el desenvolupament del programa el durà a terme
aquest equip, amb l’acord previ entre l’ajuntament i el director de l’EAP.
Que en virtut de lo anteriorment disposat, durant el curs escolar 2012-2013 l’ICS -que
disposa d’un equip d’atenció primària a Sant Quirze del Vallès- ja va assumir aquestes
tasques sota la supervisió de l’Ajuntament, en forma d’exàmens de salut i de
subministrament de vacunes als centres escolars del municipi. Per al curs escolar 20122013, la contraprestació va ser de 652,47 € (d’acord amb l’ordre SLT/67/2013, de 16
d’abril, del Departament de Salut), amb el següent subministrament de vacunes:
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Previsió
Exàmens de salut

Import

Total

1,83

Hepatitis A+B (1a dosi)

118

0,91

107,38

Hepatitis A+B (2a dosi)

118

0,91

107,38

Hepatitis A+B (3a dosi)

118

0,91

107,38

Td

110

0,91

100,1

VPH4 (1a dosi)

71

0,91

64,61

VPH4 (2a dosi)

71

0,91

64,61

VPH4 (3a dosi)

71

0,91

64,61

Varicel·la(VVZ) (1a dosi)

20

0,91

18,2

Varicel·la (VVZ) (2a dosi)

20

0,91

18,2

Total dosi vacunes

717

652,47

Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’Institut Català de la Salut consideren
pertinent regular la relació de col·laboració iniciada durant el curs 2012-2013 i donar
continuïtat a la mateixa, ja que ambdues parts consideren que la materialització de
l’objecte d’aquest conveni suposarà per a la ciutadania una millora substancial de
l’eficàcia i qualitat dels serveis que presten.
Que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària__________ va acordar l’aprovació
d’aquest Conveni.
Per tot l’exposa’t les dues parts acorden la formalització del present conveni, de
conformitat amb els següents,
PACTEN
Primer.- Objecte
És objecte del present conveni la col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i el Institut Català de la Salut per tal d’executar el programa de salut escolar amb
l’objectiu de promoure i de protegir la salut infantil dins l’àmbit dels centres docents de la
ciutat.
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Segon.- Compromisos de les parts
Per part de l’ICS: Les activitats que integren el programa de salut escolar són:
-

l’examen de salut
l’administració de vacunes
el control del compliment del calendari de vacunacions sistemàtiques
l’educació sanitària
l’assessorament sanitari a l’escola

L’execució d’aquest programa es portarà a terme per part de l’ EAP que te el ICS a la
població de Sant Quirze del Vallès
Per part de l’Ajuntament, aquest es compromet a abonar a la Gerència Territorial
Metropolitana Nord de l’ICS l’import íntegre de la contraprestació econòmica per a cada
examen de salut i per cada dosi de vacunes d’acord amb els imports establerts a l’Ordre
SLT/67/2013, de 16 d’abril, del Departament de Salut per la qual es fixa l’import de la
contraprestació econòmica per a l’execució del Programa de salut escolar per al curs
vigent (veure annex 1- annex econòmic).
D’aquesta quantitat es deduirà el 5% que l’ajuntament es reserva en concepte de
despeses administratives, d’acord amb el que preveu l’art. 14 del Decret 155/1993.
Aquesta contraprestació es farà efectiva prèvia aprovació de la corresponent proposta de
pagament al compte restringit de la DAP Metropolitana Nord O.A.G.C. Institut Català de
la Salut 2100-3000-12-2201820872
Tercer.- Causes d’extinció o de resolució del conveni
Aquest conveni es podrà extingir anticipadament per:
- El mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar les activitats que en
constitueixen l’objecte.
- El incompliment manifest, per qualsevol de les parts, de les clàusules del present
conveni.
- Les reestructuracions funcionals en qualsevol de les institucions signatàries del conveni
que facin inviable el seu compliment.
- La finalització de les causes que motiven la subscripció del conveni
Quart.- Clàusula de confidencialitat
Les parts es comprometen a guardar estricta confidencialitat sobre la informació que es
derivi de les seves relacions, especialment en els temes del present conveni, i a utilitzar
aquesta exclusivament per als fins que es pacten en aquest.
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Les parts s’abstindran de fer cap mena de tractament (reproducció, ús, conservació, etc)
de les dades personals subministrades directament, o mitjançant documents físics o
suports magnètics, durant la realització de les activitats o projectes comuns.
No les podran cedir a tercers, sense obtenir l’autorització i complir els requisits pertinents,
les dades esmentades o els arxius que les contenen, i mantindran un estricte compliment
del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal.
Les dades i/o informació obtingudes, durant la realització de les activitats o projectes
comuns, així com els seus resultats tindran caràcter confidencial i la seva utilització, total
o parcial, per a publicació, divulgació o difusió, requerirà la conformitat expressa de la
comissió de seguiment.
Cinquè.- Jurisdicció competent
El present conveni té naturalesa administrativa i resta exclòs de la regulació continguda
en el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de contractes del sector públic, d’acord amb el que estableix l’article 4.1.c).
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa, les discrepàncies que puguin
sorgir sobre la interpretació, desenvolupament, resolució i efectes que poguessin derivarse de l’aplicació del conveni. Les controvèrsies es resoldran en reunions bilaterals en la
forma i periodicitat que estableixin les parts.
En qualsevol cas, les qüestions litigioses que l’execució i compliment del present conveni
puguin suscitar entre les parts seran competència de l’ordre jurisdiccional contenciósadministratiu.
Les parts amb renúncia expressa als seus propis furs, es sotmeten a la jurisdicció dels
tribunals de la ciutat de Barcelona.
Sisè.- Vigència
Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura i fins al 31 de desembre
de 2014, podent prorrogar-se anualment per acord exprés de les parts.
I en prova de conformitat, les parts signen el present document, per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i la data indicats en l’encapçalament.

Joaquim Casanovas Lax

Edelmiro Balboa Blanco
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Gerent de l’Institut Català de la Salut

Regidor de Salut de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès

ANNEX 1. Annex econòmic a l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès i el Institut Català de la Salut en matèria de salut escolar
1. Contraprestació econòmica
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès abonarà a la Direcció d’Atenció Primària
Metropolitana na Nord l’import de la contraprestació econòmica que rep del Departament
de Salut per l’execució del Programa salut escolar, un cop deduït el 5% que l’ajuntament
es reserva en concepte de despeses administratives, d’acord amb el que preveu l’art. 14
del Decret 155/1993.
Pel curs escolar 2013-2014 període de temps del qual aquest document és annex,
aquesta contraprestació s’estima en 989,17 euros, ateses les previsions següents
d’exàmens de salut a realitzar, de vacunes a administrar i d’imports (continguts
actualment en l’Ordre SLT/67/2013 , de 16 d’abril , del Departament de Salut):

Previsió

Import

Total

Exàmens de salut

194

1,83

355,02

Hepatitis A+B (1a dosi)

172

0,91

156,52

Hepatitis A+B (2a dosi)

172

0,91

156,52

Hepatitis A+B (3a dosi)

172

0,91

156,52

Td

141

0,91

128,31

VPH4 (1a dosi)

86

0,91

78,26

VPH4 (2a dosi)

86

0,91

78,26

VPH4 (3a dosi)

86

0,91

78,26

Varicel·la(VVZ) (1a dosi)

86

0,91

78,26

Varicel·la (VVZ) (2a dosi)

86

0,91

78,26

Total dosi vacunes

1087

989,17
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L’estimació a què es refereix l’apartat anterior caldrà concretar-la a l’acabament de l’any,
en funció dels exàmens de salut efectivament practicats, de les vacunes realment
administrades i dels imports que pugui actualitzar el Departament de Salut.
2.- Forma de pagament
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ingressarà el import corresponent per l’execució
del Programa de salut escolar en el compte restringit d’ingressos de la Direcció d’Atenció
Primària Nord (2100-3000-12-2201820872).
I en prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest annex, que s’estén per
duplicat i a un sol efecte, a “
Segon.- Facultar al regidor de Salut per la signatura del present conveni.
Tercer.- Notificar a l’ICS l’aprovació del conveni per tal que procedeixi a la seva
signatura.

4. Aprovar Conveni col·laboració entre l'Ajuntament i l'Assemblea Local Creu Roja
Sabadell, cessió espai.
ANTECEDENTS DE FET
Que entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l'Assemblea Local de la Creu Roja a
Sabadell es subscriu anualment conveni motivat per el 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. L’objecte
del conveni subscrit aquest any en data 4 de novembre de 2014 és el foment i promoció
d'activitats a realitzar per l'Assemblea Local de la Creu Roja de Sabadell com a
complementàries de les competències pròpies locals.
Que a fi i efecte de donar compliment al compromís contemplat en el Pacte Tercer,
apartat 1 i 2 del conveni esmentat, i desprès de diverses reunions al respecte
mantingudes entre el Servei de Benestar i Família de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell, s’ha considerat pertinent que es
procedeixi a efectuar una diagnosi en matèria de voluntariat a Sant Quirze del Vallès.
És objecte d’aquest conveni establir els termes de la col·laboració entre ambdues parts
per contribuir a millorar la promoció de l’activitat destinada a impulsar accions de captació
i foment de voluntariat, fomentar el treball conjunt i coordinat amb les entitats i serveis de
la població implementar accions i campanyes de sensibilització i detecció de noves
accions de voluntariat a la població de Sant Quirze del Vallès, a través de la cessió d’un
espai a l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell per l’elaboració d’una diagnosi en
matèria de voluntariat a Sant Quirze del Vallès.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i l’Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell següent:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE
DEL VALLÈS I ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA A SABADELL

Sant Quirze del Vallès, 16 de desembre de 2014
REUNITS
D’una part, la Sra. Míriam Casaramona i Massana, regidora delegada del Servei de
Benestar i Família de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
De l’altra, el Sr. Josep Masip Suets, en qualitat de president de l’Assembla Local de la
Creu Roja a Sabadell amb CIF Q2866001G, entitat inscrita al Registre Municipal d’entitats
amb el núm. RAE 049/04 i amb domicili social al carrer Marquès de Comillas, 97, de
Sabadell, 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.- Que entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l'Assemblea Local de la Creu Roja a
Sabadell es subscriu anualment conveni motivat per el 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. L’objecte
del conveni subscrit aquest any en data 16 de desembre de 2014 és el foment i promoció
d'activitats a realitzar per l'Assemblea Local de la Creu Roja de Sabadell com a
complementàries de les competències pròpies locals.
II.- Que entre els àmbits en que l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell està
disposada a col·laborar amb l'Ajuntament Sant Quirze del Vallès i que són prioritaris
d’acord amb el pla de treball de la VI Assemblea General de la Creu Roja, es la promoció
del voluntariat.
III.- Que a fi i efecte de donar compliment al compromís contemplat en el Pacte Tercer,
apartat 1 i 2 del conveni esmentat, i desprès de diverses reunions al respecte
mantingudes entre el Servei de Benestar i Família de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell, s’ha considerat pertinent que es
procedeixi a efectuar una diagnosi en matèria de voluntariat a Sant Quirze del Vallès.
IV.- Que per dur a terme la diagnosi, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha considerat
pertinent posar a disposició de l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell un espai per
poder treballar al respecte.
Per tot això, ambdues parts es reconeixen capacitat i competència per l’atorgament
d’aquest i firma d’aquest conveni, el qual s’ajustarà a les clàusules que a continuació es
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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 a impulsar accions de captació
i foment de voluntariat, fomentar el treball conjunt i coordinat amb les entitats i serveis de
la població implementar accions i campanyes de sensibilització i detecció de noves
accions de voluntariat a la població de Sant Quirze del Vallès, a través de la cessió d’un
espai a l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell per l’elaboració d’una diagnosi en
matèria de voluntariat a 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'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell
perquè ocupi i faci ús d’un despatx a l’equipament municipal Centre Cívic Masia de Can
Feliu ubicat a Eduard Toldrà s/n, els dimarts i dijous de 17.00 a 19.00 hores, per dur a
terme les tasques de preparació i execució de la diagnosi sobre el voluntariat al municipi
de Sant Quirze del Vallès que s’esmenta a clàusula primera.
Les activitats extraordinàries no recollides en el present conveni seran comunicades a la
Regidoria de Benestar Social i Família 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'Assemblea Local de la
Creu Roja a Sabadell 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'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell assumeix les següents obligacions:
Destinar les instal·lacions i dependències a l’activitat establerta en la clàusula segona,
sense que es puguin realitzar actes de cessió, disposició o comercials i lucratius de les
instal·lacions.
Correspondrà a l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell les tasques de
col·laboració següents:
1. 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
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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 Benestar Social i Família 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
Benestar Social i Família.
e) La no utilització o utilització esporàdica d’un espai, pot comportar la pèrdua
d’aquest espai, previ avís.
2. No realitzar obres, instal·lació o reforma de cap mena sense consulta a la
Regidoria de Benestar Social i Família.
3. Vetllar per la vigilància i seguretat dels usuaris i participants que accedeixin a
les instal·lacions.
4. La sala cedida en virtut del present conveni te un aforament màxim permès.
Els responsables es responsabilitzaran en el desenvolupament de les activitats
del control de l’aforament que en cap cas podrà ser superat.
5. 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'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell –adjunt com a annex II –. 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'Assemblea Local de la
Creu Roja a Sabadell 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'Assemblea Local de la Creu Roja a
Sabadell ha de conèixer per desenvolupar l’activitat.
6. 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, cedits per l’ús de l'Assemblea Local de la Creu Roja a
Sabadell.
7. Complir les indicacions i criteris que, sobre les obligacions descrites i d’altres
que es fixin, en cada cas, des dels serveis municipals de Benestar Social i
Família.
8. 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.
9. 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.
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10. l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell es compromet a fer constar, en
lloc preferent, en tots aquells documents, publicitat i activitats de divulgació
relativa a la diagnosi indicada en la clàusula Primera, 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'Assemblea Local de la Creu
Roja a Sabadell 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. Quan l’espai no sigui utilitzat, restarà a disposició de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès. l'Assemblea Local de la Creu Roja a Sabadell es compromet a
respectar el material desat pels serveis municipals que utilitzin l’espai.
Cinquena. 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.
Sisena. Vigència i extinció.
1. Aquest conveni tindrà vigència fins a 31 de desembre de 2015, 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) Compliment del termini establert.
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b)
c)
d)
e)

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.

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.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat al lloc i data
indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament,

Per l'Assemblea Local de la Creu Roja
a Sabadell

La Regidora de Benestar i Família

El representant legal

Míriam Casaramona i Massana

Josep Masip Suets

Davant meu,
La Secretària

Helena Muñoz Amorós
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ANNEX I. PLA D’EMERGÈNCIES CENTRE CIVIC MASIA DE CAN FELIU”

Segon .- Facultar a la regidora delegada, Míriam Casaramona i Massana per la
signatura d’aquest conveni.
Tercer .- Notificar a l’Assemblea Local de la Creu Roja de Sabadell aquest acord i
enviar-li el Conveni signat.

5. Contractació complementària, per ampliació d'horari, dels serveis d'atenció
psicològica per a les dones i pròrroga del contracte principal i del
complementari

ANTECEDENTS DE FET
La Junta de Govern Local, en sessió de data 31 de gener de 2013, va aprovar l’expedient
de contractació, de tramitació ordinària i l’inici del procediment negociat per a l’adjudicació
del contracte del servei d’atenció psicològica per a les dones,
La mesa de licitació en sessió de data 11 de març de 2013, va elevar proposta
d’adjudicació a favor del licitador, ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, FP, i la Junta de
Govern Local, en sessió de data 19 de març de 2013 va adjudicar el contracte a la
Fundació Privada esmentada, per un import de 13.800,00€, que corresponen al preu total
anual del contracte, atès que la prestació de serveis d’assistència psicològica, objecte del
contracte, està exempta de la tributació pel concepte d’impost sobre el valor afegit, tal
com recull l’article 20.1.3. de la Llei 37/1992, de 28 de desembre.
Segons informe emès per la tècnica d’Igualtat, Sra. Soledad Rodríguez Carmona, la
demanda de la prestació del servei ha superat les previsions i ha augmentat respecte a
anys anteriors, motiu pel qual es proposa incrementar les hores del servei, a partir de l’1
de gener de 2015, per tal de donar una resposta i freqüència adequades a la
problemàtica que presenten les usuàries.
De conformitat amb el que descriu l’article 106.1 del TRLCSP, el plec de clàusules
administratives particulars incorporava i detallava la possibilitat de modificar el contracte i
indicava el percentatge del preu del contracte (30%) que, com a màxim, es podia aplicar
arribat el supòsit de modificació previst.
La Sra. dades protegides, presidenta d’Assistència i Gestió Integral, Fundació Privada,
ha mostrat, en nom de la Fundació, la seva conformitat en dur a terme l’ampliació
horària d’aquests serveis en les mateixes condicions estipulades al plec de
clàusules administratives particulars, al de prescripcions tècniques i a l’oferta
presentada, que regeixen el contracte principal,
La tècnica de la Unitat, a la vista de les necessitats detectades i del resultat satisfactori de
les tasques desenvolupades, proposa alhora, en el seu informe, prorrogar la prestació del
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servei d’atenció psicològica a la dona per un termini d’un any, d’acord amb el que preveu
la clàusula 2.9. del Plec de clàusules administratives particulars.

L’acord es motiva en l’informe dels serveis tècnics, emès amb data 3 de desembre de
2014, per la tècnica d’Igualtat, Soledad Rodríguez Carmona, document que s’inclou i
forma part de l’expedient.

FONAMENTS DE DRET
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.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
que aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, en tot allò que no contradiguin el text refós de la Llei de contractes del sector
públic.

DISPOSICIÓ:
S’adopta l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient tramitat per a l’ampliació del contracte de prestació de serveis
d’atenció psicològica a les dones i encomanar, d’acord amb l’informe dels serveis
tècnics, la seva execució al contractista principal, Assistència i Gestió Integral,
Fundació Privada, sense necessitat d’acudir a un nou procediment de
contractació, conforme a allò previst al Plec de clàusules administratives
particulars i a l’article 106 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
2. Adjudicar el contracte complementari, per ampliació dels horaris del servei, en els
mateixos termes i condicions previstos al plec de clàusules administratives
particulars i al de prescripcions tècniques, aprovats per Junta de Govern Local de
data 19 de març de 2013, plecs que regeixen el principal i que regiran també la
present ampliació del contracte. Aquesta contractació complementària tindrà la
mateixa durada que el contracte principal i ambdós acabaran el dia 31/03/2015,
amb possibilitat de dues pròrrogues d’una durada d’un any per a cadascuna.
El preu anual del contracte complementari, és de 4.140,00€ i correspon a
l’ampliació del contracte en 83.7 hores anuals, calculat al preu/hora que constava
a l’oferta amb què el contractista va concórrer a la licitació per a l’adjudicació del
contracte que ara s’amplia.
El valor estimat del contracte complementari, incloses les possibles pròrrogues, és
de 9.409,09€ (contractació exempta d’IVA).
3. Aprovar la pròrroga del contracte principal i del complementari que ara s’aprova,
per un termini d’un any, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, per un
preu anual total de 13.800,00€ i 4.140,00€, respectivament.
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4. Comprometre la consignació del crèdit necessari, pels exercicis vinents (2015 i
part del 2016) per a fer front a les despeses derivades de l’ampliació i de la
pròrroga acordada.
5. Notificar el present acord als interessats.

6. Addenda al Conveni Marc de Col·laboració entre l'ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i el Centre Tecnològic Leitat vigent, per a la realització del projecte
"Autocompostatge als centres educatius de Sant Quirze del Vallès"

ANTECEDENTS DE FET
1. El 9 de juny de 2010 es va signar el Conveni Marc de Col·laboració entre l’ajuntament
de Sant Quirze del Vallès i el Centre Tecnològic Leitat. L’objecte del conveni és regular la
col·laboració de les parts en el desenvolupament i actuació de diversos projectes
d’investigació, desenvolupant i fixant les condicions per a la seva execució i el seu
finançament.
2. Segons la clàusula Primera del conveni, les activitats a desenvolupar, resumides, són
les següents:
•
•
•
•

Vigilància tecnològica
Gestió i execució de projectes d’investigació, recerca i/o innovació
Serveis d’assessorament a les empreses i/o emprenedors del municipi
Realització de jornades formatives i/o accions de difusió en espais municipals

Addicionalment, les dues part es comprometen a dur a terme totes les actuacions
necessàries per definir altres activitats que puguin resultar d’interès comú i a regular, una
vegada definits, els termes i les condicions en les quals convindria desenvolupar en el
futur la col·laboració conjunta respecte a les activitats indicades.
3. El 17 de setembre de 2013 i mitjançant Decret 2013002135 s’acorda concórrer a la
convocatòria de subvencions adreçades als ens locals d’ajuts per als projectes de foment
de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (Resolució
TES/1348/2013, de 19 de juny, de l'Agència de Residus de Catalunya). I s’aprova la
memòria tècnica per la realització de l’ "Autocompostatge als centres educatius de Sant
Quirze del Vallès", segons la memòria tècnica elaborada pels servei tècnics municipals.
4. El 30 de desembre de 2013, i per Resolució del Director de l’Agència de Residus de
Catalunya, s’atorga la subvenció esmentada a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per
import de 6.401,00 €, que correspon al 50% del cost total de l’actuació.
5. En el pressupost municipal vigent es van generar les partides de despeses
3016/1620/2260200 Campanya foment de la FORM i 3016/1620/6250000 compostadors
foment de la FORM, per poder tramitar les despeses de l’actuació.

21/76

6. El Centre Tecnològic Leitat va presentar una addenda al Conveni vigent, anomenat
Contracte de subcontractació entre l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès i el Centre
Tecnològic Leitat per al desenvolupament del projecte d’autocompostatge en els centres
educatius municipals del municipi. L’objecte d’aquest contracte és regular els termes i
condicions en els quals el Centre Tecnològic Leitat prestarà el serveis en relació al
projecte esmentat.
El text del contracte és el següent:
“CONTRACTE DE SUBCONTRACTACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS I EL CENTRE TECNOLÒGIC LEITAT PER Al DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
DE AUTOCOMPOSTATGE EN ELS CENTRES EDUCATIUS MUNICIPALS DEL MUNICIPI

D'una part, la Sra. Montserrat Mundí Mas, major d'edat, amb DNI 37.666.390-A, que actua en nom
i representació en la seva qualitat d'Alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallés, amb
domicili social en Plaça de la Vila, núm. 1 i CIF P-0823800-H (d'ara endavant L'AJUNTAMENT),
I de l'altra, el sr. Joan Parra Farré, major d'edat, amb DNI 35.103.615-A, que actua en nom i
representació, en la seva qualitat de Director Gerent d’ACONDICIONAMENTO TARRASENSECENTRE TECNOLÒGIC -LEITAT, amb domicili social a Terrassa, carrer de la Innovació, 2 i CIF
G-08360232 (d'ara endavant EL CENTRE DE RECERCA).
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per contractar i obligar-se
en virtut del present contracte i
MANIFESTEN

I.- Que en data 9 de juny de 2010 van subscriure un conveni marc de col·laboració amb l'objecte
de regular la col·laboració de les parts en el desenvolupament i actuació de diversos projectes de
recerca a les àrees d'empresa, Via Pública, Medi ambient, Territori i Formació Empresarial.

II.- Que ambdues parts es van comprometre mitjançant el conveni marc a dur a terme totes les
actuacions necessàries per definir altres activitats que poguessin resultar d'interès comú i regular
els termes i condicions en els quals desenvolupar la col·laboració conjunta, participant activament
en la gestió i execució material dels projectes, així com a proporcionar recíprocament tota la
informació necessària per al compliment de les seves activitats.

III.- Que L'AJUNTAMENT, en el marc de les activitats que desenvolupa i en l'àmbit del conveni
vigent amb el CENTRE DE RECERCA, està interessat a disposar de determinats serveis
d'assessorament i gestió de projectes subvencionats així com serveis de disseny,
desenvolupament i enginyeria, tal com es definiran més endavant en el present Contracte.

IV.- Que en el marc de la convocatòria TES/1348/2013 per a l'any 2013, d'ajudes per als projectes
de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus Municipals (d'ara endavant
FORM), l'AJUNTAMENT presenta el projecte “Autocompostatge en els centres educatius
municipals de Sant Quirze del Vallès” que pretén obtenir millors resultats en la gestió de la FORM
del municipi. D'acord amb la tipologia de projectes que estableix la convocatòria (base 2), el
projecte s'emmarca en el tipus B2: Autocompostatge com a via de gestió complementària de la
FORM.
V.- Que el CENTRE DE RECERCA té una àmplia experiència i coneixements en la prestació dels
serveis que, en relació al Projecte, es descriuran més endavant en aquest document, disposant
dels mitjans humans, materials i organitzatius necessaris per a la prestació dels mateixos en favor
de l'AJUNTAMENT en règim de subcontractació i en el marc del conveni atorgat per tots dos i
abans referit.
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Que en virtut de l'exposat, les parts es reconeixen mútua i recíprocament, en la representació que
ostenten, la capacitat jurídica necessària per contractar i obligar-se i, especialment, per formalitzar
el present document i, a aquest efecte, acorden subscriure el present CONTRACTE DE
SUBCONTRACTACIÓ (d'ara endavant el contracte), de serveis per a l'execució del projecte per al
foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM), amb
subjecció a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA: L'AJUNTAMENT és beneficiari del projecte consistent en el foment de la recollida
selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM), mitjançant dos tipus de projectes,
els de nova implantació o ampliació en l'àmbit de la recollida selectiva de la FORM, i els de
actuacions de millora de la recollida selectiva de la FORM. El projecte té una durada de 24 mesos
a partir de la data de resolució de concessió de la subvenció.

SEGONA: L'objecte d'aquest contracte és regular els termes i condicions en els quals el CENTRE
DE RECERCA participarà, en règim de subcontractació, en el projecte, mitjançant la prestació dels
serveis que es descriuen a continuació.

TERCERA: En el desenvolupament de l'objecte d'aquest contracte i de la participació en règim de
subcontractació descrita en el paràgraf precedent, l'AJUNTAMENT encarrega al CENTRE DE
RECERCA, que accepta, la prestació dels serveis que en relació al projecte es detallen i
relacionen en els annexos incorporats al present contracte.

QUARTA: El CENTRE DE RECERCA s'obliga a desenvolupar la totalitat de les activitats i treballs
relacionats i descrits en l'Annex I d'aquest Contracte, amb subjecció als termes i condicions
prevists en el mateix. Concretament els treballs vinculats a la campanya: creació, elaboració del
material i execució de les actuacions, seguiment i avaluació final de la campanya. A aquests
efectes i a requeriment previ per escrit per part de l'AJUNTAMENT, el CENTRE DE RECERCA
participarà en les reunions de coordinació del projecte.

L'AJUNTAMENT s'obliga a dur a terme a favor del CENTRE DE RECERCA els pagaments relatius
a la contraprestació acordada per la prestació de serveis objecte d'aquest Contracte, en els termes
i condicions prevists en el Pacte Cinquè, d'acord amb el pressupost que s'adjunta com a Annex II
al Contracte.
Així mateix, l'AJUNTAMENT facilitarà al CENTRE DE RECERCA la informació que sigui requerida
per part del CENTRE per a la prestació dels serveis objecte d'aquest Contracte, en el termini
màxim de quinze (15) dies des de la seva sol·licitud per part d'aquest últim, amb la finalitat de
poder complir amb el cronograma que figura en l'Annex I.
L'AJUNTAMENT supervisarà l'execució dels serveis objecte d'aquest Contracte desenvolupats pel
CENTRE DE RECERCA.
CINQUENA.- CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA
5.1 Com a contraprestació pels serveis objecte d'aquest Contracte, l'AJUNTAMENT es compromet
a abonar al CENTRE DE RECERCA la quantitat de NOU MIL SIS-CENTS EUROS (9.600€), més
l'IVA corresponent, d'acord amb el pressupost que s'adjunta com a Annex II al present Contracte i
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farà
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El CENTRE DE RECERCA a l’inici del projecte, emetrà una factura per l’import equivalent al 40%,
més l’IVA corresponent.
El CENTRE DE RECERCA emetrà una factura per l’import equivalent al 30% més l’IVA
corresponent, als sis mesos de l’inici del projecte.
El CENTRE DE RECERCA emetrà una factura per l’import equivalent al 30% més l’IVA
corresponent, a la finalització del projecte.
En qualsevol cas, la totalitat de les factures hauran d’estar emeses abans del mes de març de
l’any 2015.
5.2 El pagament de l'esmentada contraprestació econòmica es durà a terme mitjançant
transferència bancària al compte corrent ES89 0081 0016 1900 0101 2009 del Banc Sabadell
Atlántico, oberta a nom del CENTRE DE RECERCA, prèvia emissió de la factura corresponent, en
el termini màxim de trenta (30) dies de la data d'emissió de cadascuna de les factures.
SEXTA. – CONFIDENCIALITAT
6.1 Tota la informació tècnica, econòmica o de qualsevol altra classe a la que qualsevol de les
Parts tingui accés de l'altra Part, per qualsevol mitjà, i de manera directa o indirecta en ocasió de
l'execució del present Contracte, i el caràcter confidencial de la qual hagi estat així declarat, no
podrà ser utilitzada més enllà de l'estrictament necessari per al desenvolupament dels treballs
acordats, ni ser transmesa a tercers sense el previ consentiment escrit d'aquell de qui provingui la
informació confidencial.
6.2 Les Parts identificaran la informació documental com de la seva propietat i/o de caràcter
confidencial, mentre que la informació que sigui transmesa verbalment serà considerada
confidencial si aquest caràcter fos confirmat per escrit per la Part interessada en un termini de
trenta (30) dies des de la seva divulgació oral.
6.3 A l'efecte de garantir el satisfactori compliment de l'obligació de confidencialitat, les Parts es
comprometen a assegurar que només tindrà accés a la informació confidencial el personal al que li
sigui absolutament necessari conèixer-la amb la finalitat d'executar els serveis objecte del present
Contracte, amb els quals cada Part haurà de tenir subscrit el corresponent compromís de
confidencialitat.
6.4 Així mateix, les Parts s'obliguen a comunicar-se recíprocament, per a la seva prèvia aprovació,
el contingut de la informació que hagin de transmetre a tercers amb motiu de l'execució del
present Contracte.
6.5 Les disposicions d'aquest Contracte relatives a la confidencialitat estaran vigents per un
període de cinc (5) anys, comptats a partir de la finalització del mateix.
6.6 L'obligació de confidencialitat no serà aplicable en els següents casos:
- La informació confidencial és, o arribi a ser, sense infracció de l'obligació de confidencialitat per
la Part Receptora, de domini públic.
- La Part Receptora de la informació confidencial tingui prova fefaent, que la coneixia prèviament a
la seva transmissió en el marc de l'execució del present Contracte.
- La informació confidencial sigui rebuda per la Part Receptora, de forma legítima d'un tercer que
no li hagi exigit secret i que en revelar-la no hagi incorregut en violació d'obligació de
confidencialitat.
- Es demostri que la informació confidencial ha estat desenvolupada independentment per la Part
Receptora.
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- La Part Emissora hagi donat el seu consentiment a la Part Receptora perquè procedeixi a la
revelació de la informació confidencial.
- La informació confidencial hagi de ser revelada per ministeri de la llei o a requeriment d'alguna
autoritat judicial o administrativa legalment facultada per exigir la seva revelació.
6.7 La devolució de la informació confidencial de cada Part es durà a terme als següents
responsables de cada part, tret que en el futur rebin instruccions diferents per escrit de la Part en
qüestió:
Per part de l'AJUNTAMENT:
Sra. ***, proveït de D.N.I. *** email:***
Per part del CENTRE DE RECERCA:
Sr. Vanessa Avendaño, proveït de D.N.I. 23858437-P , email: vavendano@leitat.org
SETENA. – PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
7.1 Les parts tractaran de manera confidencial les dades de caràcter personal dels quals tinguin
coneixement com a conseqüència de l'execució del present Contracte, complint adequadament i
en tot moment les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, la “LOPD”), així com en el Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i
en qualsevol altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar-se sobre la matèria.
7.2 Especialment, cadascuna de les Parts es compromet a tractar les dades de caràcter personal
conforme a les instruccions de la Part que hagi proporcionat les dades de caràcter personal, a no
aplicar-los ni utilitzar-los amb fi diferent i a no comunicar-los, ni tan sols per a la seva conservació,
a altres persones, excepte amb el consentiment previ i exprés de la Part en qüestió. Així mateix,
les Parts es comprometen a adoptar i implantar, pel que fa a les dades de caràcter personal que
els siguin facilitats, les mesures de seguretat al fet que es refereix l'article 9 de la LOPD.
7.3 Per a l'execució del present Contracte i especialment per a la justificació econòmica relativa al
Projecte, podria ser necessari que les Parts intercanviessin entre sí determinada informació
personal concernent als seus empleats i/o col·laboradors. A aquests efectes, les Parts s'obliguen a
recaptar el consentiment de les persones les dades personals de les quals vagin a ser tractats i/o
cedits, sempre amb anterioritat a l'execució del tractament de les dades i/o a la seva cessió a
tercers. Cada Part serà responsable de recaptar el citat consentiment sobre les dades que vagi a
tractar i/o cedir.
7.4 Així mateix, les Parts hauran d'assegurar-se que l'intercanvi d'informació personal descrit en el
present Pacte es faci conforme a les següents especificitats:
(i) L'AJUNTAMENT comunicarà les dades de caràcter personal concernents als seus empleats
que hagi de comunicar al CENTRE DE RECERCA a la persona per aquesta assignada com a
Responsable de la justificació econòmica relativa al PROJECTE i que inicialment serà Don ***,
proveït de D.N.I.***, email: ***. El CENTRE DE RECERCA haurà de comunicar per escrit el canvi
de Responsable.
El CENTRE DE RECERCA podrà comunicar als seus empleats les dades de caràcter personal
que l'AJUNTAMENT li cedeixi, sempre que aquests empleats participin en la justificació econòmica
relativa al Projecte.
En tots dos casos, el CENTRE DE RECERCA vetllarà activament perquè els seus empleats
compleixin adequadament amb les disposicions en matèria de protecció de dades indicades en
aquesta mateixa clàusula.
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(ii) El CENTRE DE RECERCA comunicarà les dades de caràcter personal concernents als seus
empleats que hagi de comunicar a l'AJUNTAMENT a la persona per aquesta assignada com a
Responsable de la justificació econòmica relativa al PROJECTE i que inicialment serà Don ***,
proveït de D.N.I.***, email: ***. L'AJUNTAMENT haurà de comunicar per escrit el canvi de
responsable.
L'AJUNTAMENT podrà comunicar als seus empleats les dades de caràcter personal que el
CENTRE DE RECERCA li cedeixi, sempre que aquests empleats participin en la justificació
econòmica relativa al Projecte.
En tots dos casos, l'AJUNTAMENT vetllarà activament perquè els seus empleats compleixin
adequadament amb les disposicions en matèria de protecció de dades indicades en aquesta
mateixa clàusula.
(iii) En el cas que el CENTRE DE RECERCA cedeixi dades personals a l'AJUNTAMENT, i aquest
últim hagi de retornar-los al CENTRE DE RECERCA, l'AJUNTAMENT s'obliga al fet que aquesta
devolució es realitzi única i exclusivament al següent personal del CENTRE DE RECERCA, tret
que en futur rebi per escrit instruccions diferents del CENTRE DE RECERCA: Do*** proveït de
D.N.I. ***; email:***
(iv) En el cas que l'AJUNTAMENT cedeixi dades personals al CENTRE DE RECERCA, i aquesta
últim hagi de retornar-los a l'AJUNTAMENT, EL CENTRE DE RECERCA s'obliga al fet que
aquesta devolució es realitzi única i exclusivament al següent personal de l'AJUNTAMENT, tret
que en el futur rebi per escrit instruccions diferents de l'EMPRESA: Do ***, proveït de D.N.I. ***;
email: ***
7.5 A la finalització del present Contracte per qualsevol causa, les dades de caràcter personal de
l'altra Part als quals s'hagi tingut accés, hauran de ser destruïdes, amb els límits marcats per la
legislació, igual que qualsevol suport o document en què consti alguna dada de caràcter personal
que hagués estat objecte de tractament.
OCTAVA.- PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Les Parts acorden expressament que correspon en exclusiva a l'AJUNTAMENT, la titularitat i
explotació de la totalitat dels drets de propietat industrial i intel·lectual que, si escau, puguin
derivar-se dels resultats obtinguts en l'execució de la prestació de serveis objecto d'aquest
Contracte.
A efectes aclaridors es deixa constància que el CENTRE DE RECERCA és i seguirà sent el titular
exclusiu de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual registrats i no registrats, incloent
patents, drets de disseny, marques, drets d'autor, secrets comercials i qualsevol altres drets de
propietat intel·lectual, drets derivats d'aquests drets i les sol·licituds respectives, així com els
coneixements tècnics, Know-How i resultats, que ostenti a la data d'entrada en vigor del present
Contracte o creats o obtinguts a partir de llavors fora de l'àmbit de la prestació dels serveis objecte
d'aquest Contracte.
De conformitat amb la normativa aplicable, tant en les eventuals sol·licituds de registre de drets de
propietat industrial com en les publicacions que es facin dels resultats obtinguts en la prestació de
serveis objecte del present Contracte, s'hauran de respectar els drets dels investigadors, en
particular el dret a ser designats com a inventors o autors.
NOVENA. - DIFUSIÓ I PUBLICACIONS
Com a principi general, les Parts acorden que el CENTRE DE RECERCA no podrà difondre cap
informació en relació al desenvolupament de l'objecte del present Contracte i/o als resultats
obtinguts i/o en fase d'obtenció en execució del mateix, amb la finalitat de preservar en tot cas la
possible protecció dels esmentats resultats i/o dels coneixements generats en el procés d'execució
del Contracte mitjançant la normativa reguladora de la propietat industrial i intel·lectual i/o
mitjançant qualsevol altra via de protecció dels mateixos.
Amb caràcter excepcional, si el CENTRE DE RECERCA pretén difondre informació relativa al
desenvolupament de l'objecte del present Contracte i/o als resultats obtinguts i/o en fase
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d'obtenció en execució del mateix, haurà de remetre el document amb la informació de la
publicació que pretengui realitzar l'AJUNTAMENT. Aquest disposarà d'un termini de trenta (30)
dies, a aplicar des de la recepció del document, per formular quantes objeccions o comentaris es
considerin en relació a l'autorització de la publicació de l'esmentat document i/o informació. El
silenci s'entendrà com la tàcita autorització per a la difusió.
En tot cas, qualsevol publicació o acte de difusió haurà de fer esment de la realització del
PROJECTE.
DESENA. -ENTRADA EN VIGOR. DURADA.
10.1 El present Contracte entrarà en vigor el dia de la seva signatura sempre que amb anterioritat
a aquesta data s'hagi comunicat la concessió de l'ajuda econòmica o subvenció a l'AJUNTAMENT.
10.2 El Contracte es mantindrà en vigor durant el període d'un (1) any des de la data de la seva
entrada en vigor.
10.3 En cas que finalment l'AJUNTAMENT no obtingui la subvenció sol·licitada i, per tant, no
disposi dels fons referits per al finançament del PROJECTE, el present Contracte no tindrà eficàcia
alguna, quedant per tant sotmesa l'entrada en vigor del mateix a la condició suspensiva consistent
en la concessió de l'ajuda econòmica o subvenció a l'AJUNTAMENT.
10.4 Així mateix, en el cas que la quantia de l'ajuda econòmica o subvenció concedida sigui
inferior al que es disposa en aquest Contracte, es reduiran els serveis objecte del mateix ajustantlos a la quantia de l'ajuda econòmica o subvenció concedida.
ONZENA.- INCOMPLIMENT
L'incompliment de les obligacions derivades d'aquest Contracte donarà dret a la Part complidora a
resoldre el Contracte sens perjudici del seu dret a reclamar a l'altra part la indemnització dels
danys i perjudicis causats per l'incompliment.
Prèviament a la resolució, la Part incomplidora disposarà per esmenar l'incompliment d'un termini
de trenta (30) dies a partir de la data del requeriment que li efectuï l'altra Part, comunicant-li la
seva intenció de resoldre el Contracte si en l'esmentat termini no ha esmenat l'incompliment.
DOTZENA. – TERMINACIÓ ANTICIPADA
En el supòsit de terminació anticipada del present Contracte per qualsevol motiu, ja sigui per acord
de les Parts o per resolució per incompliment d'acord amb l'establert en l'anterior Pacte Novè, es
mantindran en vigor aquells drets i obligacions que per la seva pròpia naturalesa tinguin una
durada superior a la del Contracte, incloent-se de forma enunciativa i no limitativa, aspectes tals
com, “Propietat Industrial i Intel·lectual”, “Difusió i Publicacions”, “Protecció de Dades de Caràcter
Personal” i “Llei Aplicable i Jurisdicció”, que subsistiran a la terminació del mateix i de manera
indefinida, així com l'obligació de Confidencialitat, la durada de la qual serà l'establerta en Pacte
Quart del present Contracte.
DÉCIMOTERCERA.- MISCEL·LÀNIA
13.1 Aquest Contracte conté la totalitat dels compromisos entre les Parts en relació als serveis
objecte del mateix, i substitueix qualsevol acord anterior.
13.2 Aquest Contracte està compost pel cos del mateix i per la totalitat dels Annexos adjunts al
mateix.
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13.3 Cap demora ni omissió per Part de qualsevol de les Parts en l'exercici de qualsevol dret,
facultat o recurs, operarà com una renúncia del mateix, i cap exercici individual o parcial de dit
dret, facultat o recurs, impedirà un nou o addicional exercici del mateix ni de cap dret, facultat o un
altre recurs. Els drets i recursos de les Parts en virtut del present Contracte són acumulatius i no
exclouen cap dret o recurs conforme a dret.
13.4 Cada disposició d'aquest Contracte és independent i diferent de totes les restants
disposicions. Si alguna disposició d'aquest Contracte fos considerada per qualsevol jutjat, tribunal
o òrgan administratiu competent com a il·legal, invàlida o inejecutable, aquesta il·legalitat,
invalidesa o manca de força executiva, no afectarà a les restants disposicions d'aquest Contracte,
les quals continuaran totalment vigents i amb plens efectes, tret que per resultar essencial hagués
d'afectar al Contracte de forma integral.
13.5 Aquest Contracte podrà ser reformat, reemplaçat o modificat únicament mitjançant un
instrument per escrit signat per ambdues Parts.
13.6 Excepte amb el previ consentiment de l'altra Part, cap Part podrà cedir o transmetre cap dels
drets o obligacions que per aquesta Part resultin del present Contracte.
DÉCIMOCUARTA. - LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
14.1 Aquest Contracte es regirà amb caràcter general per la normativa espanyola.
14.2 Les Parts, amb renúncia al seu propi fur, se sotmeten a la jurisdicció i competència dels
Jutjats i Tribunals de la ciutat de Terrassa, per dirimir qualsevol qüestió que es pugui derivar de
l'existència, validesa, interpretació i/o execució o compliment d'aquest Contracte.
I en prova de la seva conformitat les Parts signen el present document, per duplicat exemplar i a
un sol efecte, en el lloc i data indicats en l'encapçalament.”

7. En data 03/11/14 els serveis tècnics de l'Àrea de Serveis Urbans, Manteniment i
Transports han presentat informe, justificant la signatura d’aquesta addenda al conveni
vigent. Aquest informe ha estat fiscalitzat i conformat per l’Interventor municipal.

FONAMENTS DE DRET
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
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.
I de conformitat amb la Resolució d'Alcaldia número 2013002083, de 6 de setembre.
Els preceptes legals citats i altres de pertinents aplicació.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per Resolució del Director de l’Agència de
Residus de Catalunya, d’ajuts per als projectes de foment de la recollida selectiva de la
fracció orgànica dels residus municipals, per la realització del projecte “Autocompostatge
als centres educatius de Sant Quirze del Vallès", i per import de 6.401,00 €, que
correspon al 50% del cost total de l’actuació.
Segon.- Aprovar el text i subscriure el Contracte de subcontractació entre l’ajuntament
de Sant Quirze del Vallès i el Centre Tecnològic Leitat per al desenvolupament del
projecte d’autocompostatge en els centres educatius municipals del municipi, com
addenda al Conveni Marc de Col·laboració entre l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès i
el Centre Tecnològic Leitat vigent, per a la realització del projecte “Autocompostatge als
centres educatius de Sant Quirze del Vallès".
Tercer.- Facultar el Tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Urbans, Manteniment i
Transports perquè pugui signar tots els documents pertinents i dictar els actes que siguin
necessaris per a l’efectivitat dels procedents acords, inclosos els de rectificació i/o
esmena per possibles errors materials, si es donés el cas.
Quart.- Establir que la justificació d’aquesta subvenció s’haurà de realitzar, com a molt
tard, el 12 de gener de 2016.
Cinquè.- Notificar el present acord a l'Àrea de Serveis Econòmics de l'Ajuntament, al
Centre Tecnològic Leitat, i a l’Agència de Residus de Catalunya.

7. Sol·licitud llicència municipal d'activitat
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 17 d’octubre de 2014, la societat ANORTEC, SL, representada per dades
protegides, ha sol·liciat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (NRGE:
2014012324) un termini de 6 mesos, per tal de poder donar compliment als
paràmetres indicats a la llicència ambiental de l’activitat de muntatge, reparació i
fabricació de productes tècnics, emplaçada al carrer dades protegides del
Polígon Industrial de dades protegides de Sant Quirze del Vallès.
2. L’enginyer municipal ha emès informe tècnic favorable en data 12 de novembre de
2014 , del qual es desprèn que no hi ha inconvenient tècnic per tal de concedir la
pròrroga de 6 mesos als efectes que puguin acabar les mesures correctores exigides
per a poder obtenir la llicència d’activitats.
FONAMENTS DE DRET
Atès l’article 57.2 de la llei de la llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener de 1999 , fonamenta que l’eficàcia queda
demorada quan ho exigeixi el contingut de l’acte o estigui supeditada a la notificació,
publicació o aprovació superior d’aquest.
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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; segons cartipàs
i altres vigents de pertinent aplicació, la competència per proposar a la Junta de Govern
Local l’atorgament de les llicències municipals d’activitat correspon al regidor delegat de
Medi Ambient i Activitats.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Concedir a ANORTEC, SL, l’ampliació del termini de 6 mesos sol·licitat, fins el
17 d’abril de 2015, per donar compliment a les mesures correctores, per obtenir la
llicència municipal d’activitat.
Segon .-

Notificar els presents acords als interessats.

8. Llicència d'obra major, Exp. OMA2014/000032, per la construcció d'una piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 25 de novembre de 2014, dades protegides, ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE.
2014014118) per a la Construcció d'una piscina, emplaçat al C/ dades
protegides, d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 27/11/2014 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-3), segons el
vigent Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament per resolució de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona del dia 22 de març de 2000 i publicada al diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya del dia 11 de maig de 2000. Les normes urbanístiques del Pla
General es van publicar, en compliment de la resolució de la Comissió Territorial
d’urbanisme de Barcelona de 22 de setembre de 2005, al diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de l’11 de gener de 2006.
El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte d’execució de la piscina
s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació.
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 600,00 euros,
a retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.
Si la piscina no disposa de connexió a la xarxa general de clavegueram, s’haurà de
tramitar la corresponent llicencia d’obra menor per executar la nova connexió. La
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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 150,00 euros.
El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra, els
certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest certificat
serà necessari per al retorn de la fiança municipal.
4. Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació
les tanques i altres elements de precaució, observar les normes establertes sobre
càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els
materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.
5. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers d’acord
amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals”
3. Considerant l’informe jurídic de data 27/11/2014.
FONAMENTS DE DRET
- Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat
mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, sent d’aplicació a aquest efecte l’article 79 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, estableix que
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de
transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o
d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es manifesta l’article 234 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
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- 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 OMA2014/000032 a dades
protegides per a la construcció d'una piscina al C/ dades protegides, d’aquest municipi
amb subjecció a les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se li uneix
com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, dos anys per a acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i
divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el termini per a iniciar
o executar l’obra, la llicència caducarà.
Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201441502 / 0

Concessió de Plaques i patents

201441503 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

323,72 €

201441504 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

516,26 €

Setè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

9. Llicència d'obra major, Exp. OMA2014/000022, per a reforma interior d'habitatge
unifamiliar
ANTECEDENTS DE FET
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1. En data 16 de setembre de 2014, dades protegides, ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE.: 2014010749) per a la
Reforma interior d'habitatge unifamiliar, emplaçat a dades protegides, d’aquest
municipi.
2. El dia 29 de setembre de 2014, es va requerir l’esmena de deficiències que presentava
la sol·licitud segons l’informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 25 de setembre
de 2014. Aquest requeriment amb núm. de registre de sortida 2014004190, va ser
notificat a l’interessat en data 15 d’octubre de 2014.
3. En data 20 de novembre de 2014, l’interessat ha aportat la documentació requerida
mitjançant sol·licitud amb núm. de registre d’entrada 2014013989.
4. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 26/11/2014 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,, filera de Cases (clau 6*- 6b),
segons el vigent Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament per resolució de
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona del dia 22 de març de 2000 i publicada al
diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 11 de maig de 2000. Les
normes urbanístiques del Pla General es van publicar, en compliment de la
resolució de la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona de 22 de setembre
de 2005, al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’11 de gener de 2006

•

El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic i
d’execució s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica
d’aplicació. S’ha aportat la documentació demanada en el requeriment fet en data
25 de setembre de 2014.

•

D’acord amb l’article 191 del PGO, s’ha presentat l’ordenació volumètrica de la
filera de cases d’aquesta zona 6, justificant la proposta d’acord amb un projecte i
amb una imatge unitaris. L’ampliació executada manté les característiques
morfològiques dels teixits i els paràmetres uniformes de les construccions. La
coberta s’acabarà amb teula àrab, com l’existent, i els tancaments mantindran la
textura i el color dels originals.

•

D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, s’ha establert una fiança
municipal que s’ha de dipositar quan s’obté la llicència d’obres de 150,00
euros.

•

El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra,
els certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest
certificat serà necessari per al retorn de la fiança municipal.
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•

Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del
tram de vorera del carrer Avinguda del Vallès, en el tram on està situada la
parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 1.275,00 €. S’haurà
de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la tanca
de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització
necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer. Aquestes
indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ). Durant la
realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les
tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre
càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i
els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

•

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
5. Considerant l’informe jurídic de data 27/11/2014.
FONAMENTS DE DRET
- Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat
mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, sent d’aplicació a aquest efecte l’article 79 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, estableix que
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de
transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o
d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es manifesta l’article 234 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- L’apartat 2.b) de l’esmentat article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina
que resten subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis,
construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix
l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, l’article 3 del
Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2014/000022 a dades protegides,
per a la Reforma interior d'habitatge unifamiliar a dades protegides, d’aquest municipi
amb subjecció a les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se li uneix
com a annex.
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Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, dos anys per a acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i
divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el termini per a iniciar
o executar l’obra, la llicència caducarà.
Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201441507 / 0

Concessió de Plaques i patents

201441508 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

4.842,05 €

201441509 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

2.057,87 €

Setè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

10. Llicència d'obra major, Exp. OMA2012/000007, per a la construcció d'un
habitatge unifamiliar aïllat
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 27 de febrer de 2012, dades protegides/ dades protegides, ha sol·licitat
a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE.
2012002780) per a la Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat a dades
protegides,
Parcel·la dades protegides de dades protegides (ara núm. dades
protegides , d’aquest municipi.
2. En data 22 de març de 2012, es va requerir l’esmena de deficiències que presentava
la sol·licitud segons informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 13 de març de
2012. Aquest requeriment amb núm. de registre de sortida 2012001420, va ser
notificat a l’interessat en data 23 de març de 2012.
3. En data 30 d’abril de 2012, l’interessat aporta la documentació requerida mitjançant
sol·licitud amb registre d’entrada núm. 2012005876.
4. En data 17 de maig de 2012, mitjançant document registre de sortida núm.
2012002397, es sol·licita autorització a la Direcció General d’Aviació Civil la qual és
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recepcionada com a favorable en data 6 de febrer de 2013, (número de registre
d’entrada 2013001434).
5. En data 31 de gener de 2014, es va requerir l’esmena de deficiències que presentava
la sol·licitud segons informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 27 de gener de
2014. Aquest requeriment amb núm. de registre de sortida 2014000439, va ser
notificat a l’interessat el dia 6 de febrer de 2014.
6. En data 6 d’octubre de 2014, l’interessat ha aportat la documentació requerida
mitjançant sol·licitud amb registre d’entrada núm. 2014011567.
7. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 13/10/2014 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 Residencial, Ciutat Jardí - extensiva (Zona 4), segons
text refós de la revisió del PGO aprovat definitivament el 22.03.00 i publicat
11.05.00, el Pla Parcial El Castellet aprovat pel Ple de l’Ajuntament el dia 27-7-00 i
Modificació Puntual del Pla Parcial sector Castellet aprovat definitivament per
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 30 d’abril de 2008.

el
el
la
la

El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic s’ajusten a la
normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació. S’ha aportat la
documentació demanada en el requeriment fet en data 27 de gener de 2014.

1. S’ha presentat la justificació tècnica necessària per incorporar l’energia solar tèrmica
a l’edifici seguint el criteri de l’ordenança reguladora municipal: dades generals, càlcul
de la demanda energètica, i característiques de la instal·lació solar. D’acord amb el
punt 8 de l’annex tècnic, les instal·lacions d’energia solar incorporades al projecte i
regulades per aquesta ordenança no alteren la perspectiva del paisatge instal·lant els
panells solars dins el díedre virtual traçat a 45 º des del cantell de l’últim forjat, i un
planell horitzontal situat a 300 cm. d’alçada, mesurat des de la cara inferior de l’últim
forjat, la distancia mesurada des de la part mes propera del panell al plànol de façana
serà igual o superior a la distancia existent entre la cars superior del forjat de coberta i
la part mes alta del panell. En cap cas els panells han de ser perceptibles en el pla de
façana. Obligatòriament amb el certificat de final d’obra, s’haurà d’emetre un certificat
signat per un tècnic instal·lador competent, que justifiqui el compliment de la
normativa tècnica d’aplicació (RITE, ITE10.1 i ITE 10.2). Si s’escau s’haurà de
presentar també el full d’acceptació d’encàrrec el tècnic responsable del projecte de la
instal·lació en cas de que sigui diferent del que signa el projecte d’instal·lació.
2. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram
de vorera del carrer dades protegides, en el tram on està situada la parcel·la,
amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 1.550 €. Caldrà preveure les
canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia,
enllumenat i electricitat que afectin a la façana del tram de vorera on està situada la
parcel·la. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per preveure
aquestes canalitzacions amb les respectives companyies i d’acord amb l’Enginyer
municipal.
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
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controlada dels residus de la construcció, s’ha establert una fiança municipal que
s’ha de dipositar quan s’obté la llicència d’obres, de 150,00 euros.
El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra, els
certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest certificat
serà necessari per al retorn de la fiança municipal.
4. D’acord amb el projecte d’urbanització aprovat definitivament i les prescripcions
imposades en els acords d’aprovació definitiva, resten pendents d’executar les obres
corresponents als projectes tècnics necessaris per complimentar la totalitat de les
obres previstes en els continguts dels informes tècnics de l’aprovació del projecte
d’urbanització:
−

S’han de realitzar les obres corresponents als projectes d’execució dels sistemes
d’espais lliures públics a que fa referència la proposta d’enjardinament dibuixada
en el plànol 21 del projecte d’urbanització aprovat.

−

D’acord amb els informes previs a l’aprovació del projecte d’urbanització s’han
d’executar les obres corresponents al projecte de solució paisatgistic-urbanistica
de la riera paral·lela al passeig de Can Barra que resolgui la transició entre la nova
urbanització del Castellet i Sant Quirze Parc de forma suau mitjançant un parc de
ribera que respecti la riera i que permeti fer les funcions d’eix vertebrador del
territori.

−

Aquestes obres estan incloses als projectes d’urbanització complementaris
aprovats per la junta de govern local els dies 3 i 17 de desembre de 2007. La
totalitat de les despeses necessaris per a l’execució d’aquestes obres, incloses les
relatives a l’execució de les obres, direccions facultatives, autoritzacions i
legalitzacions de tot ordre i tribus així com les despeses administratives i de
formalització seran a càrrec de la Junta de Compensació.

5. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la
tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la
senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.
(Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ). Durant la
realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les
tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre
càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els
materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.
6. S’ha de presentar el projecte en suport informàtic.
7. En data 18-04-2012 es va presentar a l’Ajuntament la sol·licitud per la tramitació de la
servitud aeronàutica, amb el corresponent formulari de tramitació i plànols acotats de
planta seccions i CD amb suport digital. La documentació va ser tramitada per
l’Ajuntament a la Delegació del Govern per la seva posterior remissió a l’Agència
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Estatal de Seguritat Aèria, d’acord amb l’article 30 del Real Decret 184/2008 de 8 de
febrer on l’Agència Estatal de Seguritat Aèria assumia les competències sobre
autoritzacions administratives per obres instal·lacions o plantacions en zones
afectades per servituds aeronàutiques que tenia assignada la Direcció General
d’Aviació Civil.
En la resolució de 23 de gener de 2013, emesa per l’Agència Estatal de
Seguretat Aèria (Ministeri de foment) s’autoritza la sol·licitud que va ser
presentada pel Sr. dades protegides i dades protegides, per a la construcció
d’un habitatge unifamiliar aïllat a dades protegides de dades protegides (carrer
dades protegides), sempre que es realitzi a l’emplaçament i amb les
característiques assenyalades en els documents que s’acompanyaven a la
sol·licitud i amb les condicions i requisits que s’indiquen en la resolució:
−

L’alçada màxima de la construcció projectada, inclosos tots els elements com
antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes d’ascensors,
etc., o qualsevol afegit sobre la construcció, així com els mitjans electromecànics
que puguin ser necessaris duran la construcció, no s’excedeixi d’una elevació
màxima de dos-cents deu metres i setanta centímetres (210,70 m.s.n.m.)

8. S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la
sol.licitud de llicència de gual, sol·licitant el corresponent permís abans de la llicencia
d’ús.
9. El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.
8. Considerant l’informe jurídic de data 04/12/2014.
FONAMENTS DE DRET
- Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat
mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, sent d’aplicació a aquest efecte l’article 79 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, estableix que
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de
transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o
d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es manifesta l’article 234 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- L’apartat 2.b) de l’esmentat article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina
que resten subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis,
construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix
l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
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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 OMA2012/000007 a dades protegides/
dades protegides, per a la Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat a dades
protegides,
Parcel·la dades protegides de dades protegides (ara núm. dades
protegides), d’aquest municipi amb subjecció a les condicions tècniques que consten
a l’informe tècnic que se li uneix com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, dos anys per a acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i
divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el termini per a iniciar
o executar l’obra, la llicència caducarà.
Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201441715 / 0

Concessió de Plaques i patents

201441716 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

8.601,91 €

201441717 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

3.655,81 €

Setè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

11. Llicència d'obra major, Exp. OMA2014/000027, projecte per a la construcció
d'habitatge unifamiliar aïllat, amb legalització d'estructura existent i construcció
de piscina
ANTECEDENTS DE FET
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1. En data 6 de novembre de 2014, dades protegides ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2014013301) per
a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat, amb legalització d’estructura existent, i
construcció de piscina, emplaçat al C/dades protegides, d’aquest municipi.
2. En data 25 de novembre de 2014, es va requerir l’esmena de deficiències que
presentava la sol·licitud segons informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 21 de
novembre de 2014. Aquest requeriment amb núm. de registre de sortida 2014005203,
va ser notificat a l’interessat en data 1 de desembre de 2014.
3. En data 2 de desembre de 2014, l’interessat aporta la documentació requerida, núm.
de registre d’entrada 2014014337 i 2014014355 respectivament.
4. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 02/12/2014 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades a l’informe tècnic següents:
“La qualificació urbanística és Residencial, Ciutat Jardí-extensiva (Zona 4), segons el
text refós de la revisió del PGO aprovat definitivament el 22.03.00 i publicat el 11.05.00
i el Pla Parcial El Castellet aprovat pel Ple de l’Ajuntament el dia 27-7-00.
El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic s’ajusten
a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació. S’ha
aportat la documentació demanada en el requeriment fet en data 21 de novembre
de 2014.
1. En la resolució emesa per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (Ministeri de foment),
núm. de referència E 13-0147, de data 13/06/2013, s’autoritza la sol·licitud per a la
construcció de l’edificació d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer dades protegides,
, sempre que es realitzi a l’emplaçament i amb les característiques
assenyalades en els documents que s’acompanyaven a la sol·licitud i amb les
condicions i requisits que s’indiquen en la resolució:
−

L’alçada màxima de la construcció projectada, inclosos tots els elements com
antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes d’ascensors,
etc., o qualsevol afegit sobre la construcció, així com els mitjans electromecànics
que puguin ser necessaris duran la construcció, no s’excedeixi d’una elevació
màxima de vuit metres i trenta centímetres (8,30 m.)

2. S’ha presentat la justificació tècnica necessària per incorporar l’energia solar tèrmica
a l’edifici seguint el criteri de l’ordenança reguladora municipal: dades generals, càlcul
de la demanda energètica, i característiques de la instal·lació solar. D’acord amb el
punt 8 de l’annex tècnic, les instal·lacions d’energia solar incorporades al projecte i
regulades per aquesta ordenança no alteren la perspectiva del paisatge instal·lant els
panells solars dins el díedre virtual traçat a 45 º des del cantell de l’últim forjat, i un
planell horitzontal situat a 300 cm. d’alçada, mesurat des de la cara inferior de l’últim
forjat, la distancia mesurada des de la part mes propera del panell al plànol de façana
serà igual o superior a la distancia existent entre la cars superior del forjat de coberta i
la part mes alta del panell. En cap cas els panells han de ser perceptibles en el pla de
façana. Obligatòriament amb el certificat de final d’obra, s’haurà d’emetre un certificat
signat per un tècnic instal·lador competent, que justifiqui el compliment de la
normativa tècnica d’aplicació (RITE, ITE10.1 i ITE 10.2). Si s’escau s’haurà de
presentar també el full d’acceptació d’encàrrec el tècnic responsable del projecte de la
instal·lació en cas de que sigui diferent del que signa el projecte d’instal·lació.
3. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram
de vorera del carrer dades protegides, en el tram on està situada la parcel·la, amb
el dipòsit
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d’un aval bancari d’un import de 935 euros. Caldrà preveure les canalitzacions
soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia, enllumenat i electricitat que
afectin a la façana del tram de vorera on està situada la parcel·la. S’hauran de
gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per preveure aquestes canalitzacions
amb les respectives companyies i d’acord amb l’Enginyer municipal.
4. 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 4.804,18 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.

5. D’acord amb el projecte d’urbanització aprovat definitivament i les prescripcions
imposades en els acords d’aprovació definitiva, resten pendents d’executar les obres
corresponents als projectes tècnics necessaris per complimentar la totalitat de les
obres previstes en els continguts dels informes tècnics de l’aprovació del projecte
d’urbanització:
−

S’han de realitzar les obres corresponents als projectes d’execució dels sistemes
d’espais lliures públics a que fa referència la proposta d’enjardinament grafiada en el
plànol 21 del projecte d’urbanització aprovat.

−

D’acord amb els informes previs a l’aprovació del projecte d’urbanització s’han
d’executar les obres corresponents al projecte de solució paisatgistico-urbanistica
de la riera paral·lela al passeig de dades protegides que resolgui la transició
entre la nova urbanització del dades protegides i dades protegides de forma
suau mitjançant un parc de ribera que respecti la riera i que permeti fer les funcions
d’eix vertebrador del territori.

6. Cal aportar el projecte d’execució visat pel Col·legi oficial d’Arquitectes amb la
memòria descriptiva i constructiva, l’estat d’amidaments, el plec de condicions
tècniques i facultatives, el pressupost, i la justificació i càlcul de l’estructura i les
instal·lacions i els corresponents plànols abans de l’inici de les obres. S’ha de
presentar el projecte en suport informàtic.
7. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la
tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la
senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.
(Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ). Durant la
realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les
tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre
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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.
8. S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la
llicència i sol·licitar el corresponent permís abans de la llicencia d’ús.
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”
5. Considerant l’informe jurídic de data 02/12/2014.
FONAMENTS DE DRET
- Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat
mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, sent d’aplicació a aquest efecte l’article 79 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, estableix que
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de
transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o
d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es manifesta l’article 234 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- L’apartat 2.b) de l’esmentat article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina
que resten subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis,
construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix
l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, l’article 3 del
Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2014/000027 a dades protegides
per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat, amb legalització d’estructura existent,
i construcció de 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.
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Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

Quart .En defecte d’assenyalament específic, el termini per iniciar les obres és d’un
any, dos anys per a acabar-les, si es tracta de la construcció d’edificis plurifamiliars, i
divuit mesos per als altres casos. Advertir que un cop transcorregut el termini per a iniciar
o executar l’obra, la llicència caducarà.
Cinquè .- La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Sisè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201441712 / 0

Concessió de Plaques i patents

201441713 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

9.088,67 €

201441714 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

3.862,69 €

Setè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

12. Llicència d'obra major, Exp. OMA2014/000029, per pròrroga de la llicència
d'obra major de l' Exp. 77/09 (última pròrroga OMA2012/000045), per reforma i
ampliació d'habitatge unifamiliar
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 17 de novembre de 2014, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2014013758) per la pròrroga
de la llicència d'obra major Exp. 77/09 (última pròrroga OMA2012/000045), per
reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar , emplaçat al C/ dades protegides d’aquest
municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 26/11/2014 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
text refós de la revisió del PGO aprovat definitivament el 22.03.00 i publicat el
11.01.06

•

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 3 de
desembre de 2013, va atorgar la segona prorroga de la llicencia d’obres majors 77/09
de l’edifici ubicat al carrer dades protegides d’aquest municipi, d’acord amb la
disposició
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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.

•

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 80% i pendent d’executar en un 20 %, corresponent a
5.932,04 € del pressupost d’execució material aprovat. “

3. Considerant l’informe jurídic de data 27/11/2014.
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, modificat mitjançant
llei 3/2012, del 22 de febrer.
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 20 de juliol de 2009. Amb posterioritat
s’han concedit fins a dues pròrrogues d’aquesta llicència d’obres majors (les que consten
als expedients 41/11 i 45/12).
La darrera d’aquestes pròrrogues, corresponent a l’expedient 45/12, 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.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la pròrroga de la llicència d’obres majors OMA2014/000029 a
dades personals, de la llicència d'obra major Exp. 77/09 (última pròrroga
OMA2012/000045), per reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar
al C/ dades
personals, 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 .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

201441505 / 0

Concessió de Plaques i patents

201441506 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Quart .-

Import
12,56 €
593,21 €

Notificar el present acord als interessats.

13. Llicència d'obra major, Exp. OMA2014/000018, per a la construcció d'habitatge
unifamiliar aïllat
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 8 de juliol de 2014, CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SEAL SL, ha
sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE.
2014008773) per a la Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat al C/ dades
protegides , d’aquest municipi.
2. En data 22 de juliol de 2014, mitjançant document registre de sortida núm.:
2014003508, es sol·licita autorització a la Direcció General d’Aviació Civil la qual és
recepcionada com a favorable en data 23 d’octubre de 2014, (número registre
d’entrada 2014012568).
3. El dia 23 de setembre de 2014, es va requerir l’esmena de deficiències que presentava
la sol·licitud segons informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 28 d’agost de
2014. Aquest requeriment amb núm. de registre de sortida 2014004051, va ser
notificat a l’interessat en data 26 de setembre de 2014.
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4. En data 24 de novembre de 2014, l’interessat ha aportat la documentació requerida
mitjançant sol·licitud amb registre d’entrada núm. 2014014057.
5. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 26/11/2014 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 Edificació aïllada en ciutat jardí, Zona a1, segons el text
refós de la revisió del PGO aprovat definitivament el 22.03.00 i publicat el 11.05.00, i el
Pla Parcial del sector Castelltort aprovat definitivament per la CUP el 15 de desembre de
1999.
El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic s’ajusten a la
normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica d’aplicació. S’ha aportat la
documentació demanada en el requeriment fet en data 28 d’agost de 2014.
1. L’ Agencia Estatal de Seguritat Aerea (Estatut aprovat per Real Decret 184/2008 de 8
de febrer) va assumir les competències sobre autoritzacions administratives per a
obres, instal·lacions o plantacions en zones afectades per servituds aeronàutiques
que tenia assignades la Direcció General d’Aviació Civil. Les servituds van ser
actualitzades el gener de 2010, mitjançant real decret 184/2009 de 27 de novembre
(B.O.E. nº 25 de 29 de gener de 2010)
La parcel·la es troba afectada per la servitud d’afectació entre la servitud horitzontal
interna i l’aeròdrom, aquests terrenys estan limitats per la senyal del gónio, servitud
radioelèctrica corresponent als sistemes d’ajuda de navegació que estan instal·lats en
el recinte de l’aeroport.
S’ha aportat el document a presentar a l’Agència de Seguritat Aèria amb les
coordenades geogràfiques i la resolució de metres per a coordenades UTM i
l’elevació dels elements del projecte, de manera que es pugi justificar, d’acord amb
l’aixecament topogràfic de la parcel·la, que cap part de l’edifici no sobrepassa la
servitud.

−

En la resolució de 14 d’octubre de 2014, emesa per l’Agència Estatal de Seguretat
Aèria (Ministeri de foment) s’autoritza la sol·licitud que va presentar el Sr. dades
protegides, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer dades
protegides núm. dades protegides de dades protegides, sempre que es realitzi a
l’emplaçament i amb les característiques assenyalades en els documents que
s’acompanyaven a la sol·licitud i amb les condicions i requisits que s’indiquen en la
resolució:
L’alçada màxima de la vivenda unifamiliar projectada no excedirà de quatre metres
(4,00 m.), inclosos tots els seus elements, com antenes, parallamps, xemeneies,
equips d’aire condicionat, caixes d’ascensor, cartells, acabats decoratius, (cartells,
il·luminació, etc.) o qualsevol afegit sobre la construcció o instal·lació, així com els
mitjans electromagnètics que puguin ser necessaris duran la seva construcció.

−

Donada la situació i alçada de la construcció projectada, si es necessària la utilització
de mitjans electromagnètics que superin l’alçada autoritzada, s’haurà de sol·licitar la
corresponen autorització de forma prèvia i preceptiva a la seva instal·lació, fent
referència a l’acord de l’autorització i al número d’expedient de servitud aeronàutica
indicat.

−

En el cas d’instal·lar objectes temporals (grues fixes o mòbils), caldrà tramitar la
corresponent llicència d’obres menors per la instal·lació d’aquests elements justificant
que no afecten a la servitud ni a la operativitat de l’aeròdrom.
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2. S’ha presentat la documentació tècnica necessària per incorporar l’energia solar
tèrmica a l’edifici seguint el criteri de l’ordenança reguladora municipal: càlcul de la
demanda energètica, i característiques de la instal·lació solar. D’acord amb el punt 8
de l’annex tècnic, les instal·lacions d’energia solar incorporades al projecte i regulades
per aquesta ordenança no alteren la perspectiva del paisatge instal·lant els panells
seguint sempre les pendents de la coberta amb la mateixa inclinació . Obligatòriament
amb el certificat de final d’obra, s’haurà d’emetre un certificat signat per un tècnic
instal·lador competent, que justifiqui el compliment de la normativa tècnica d’aplicació
(RITE, ITE10.1 i ITE 10.2). Si s’escau s’haurà de presentar també el full d’acceptació
d’encàrrec del tècnic responsable del projecte de la instal·lació en cas de que sigui
diferent del que signa el projecte d’instal·lació.
3. D’acord amb l’ Art. 26 del Pla Parcial de condicions de manteniment de l’arbrat,
l’arbrat existent es mantindrà i conservarà arreu, excepte en els espais que hagi
d’ocupar l’edificació i els accessos. S’ha presentat en el projecte executiu una partida
d’obra en el pressupost d’execució material de 7.695,27 euros, destinada a la
jardineria de la parcel·la, que en la seva execució final haurà de definir el tipus de
vegetació i arbrat, complimentant aquest articulat de tal manera que el còmput total
d’arbres que resulti en els espais no ocupats per l’edificació i els accessos sigui d’un
exemplar per cada 50 m2.
4. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la
tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la
senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.
(Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ). Durant la
realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les
tanques i altres elements de precaució, observar les normes establertes sobre
càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases, retirar les deixalles i els
materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.
5. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram
de vorera dels carrers dades protegides i dades protegides, en el tram on està
situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de
3.750,00 €. Les canalitzacions necessàries per al pas de xarxes de telefonia,
enllumenat, electricitat, que afecten a la façana del tram de vorera on està situada
la parcel·la hauran de quedar soterrades. Totes les canalitzacions aèries que passin
per davant de la façana hauran d’anar
soterrades d’acord amb els projectes
tècnics de les respectives companyies. S’hauran de gestionar els permisos i
sol·licituds necessaris per les connexions amb les respectives companyies i d’acord
amb l’Enginyer municipal.
6. Si la parcel·la no disposa de connexió a la xarxa general de clavegueram, la nova
connexió s’haurà d’incloure en la documentació de l’ asbuilt del projecte d’execució de
l’obra a presentar amb la llicencia d’ocupació, i haurà de complir les següents
condicions: 1. Sempre que sigui possible la connexió serà a la part mes baixa de la
xarxa de clavegueram i mai el tub secundari s’introduirà en el principal. 2. A l’ asbuild
de l’obra 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), Durant l’execució de les obres de connexió
del clavegueram caldrà garantir la circulació rodada i de vianants, caldrà disposar de
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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.
7. D’acord amb el Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC) que regula la producció i
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, s’ha establert una fiança municipal que
s’ha de dipositar quan s’obté la llicència d’obres, de 1.043,13 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.
8. 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.”
6. Considerant l’informe jurídic de data 27/11/2014.
FONAMENTS DE DRET
- Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat
mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, sent d’aplicació a aquest efecte l’article 79 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, estableix que
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de
transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o
d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es manifesta l’article 234 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- L’apartat 2.b) de l’esmentat article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina
que resten subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis,
construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix
l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, l’article 3 del
Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2014/000018 a CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS SEAL SL per a la Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al C/ dades
protegides
48/76

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

201441514 / 0

Concessió de Plaques i patents

201441515 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

201441516 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

Setè .-

Import
12,56 €
4.720,16
2.006,07 €

Notificar el present acord als interessats.

14. Subvenció corresponent a la instal·lació de sistema d'aprofitament d'energia
solar tèrmica al seu domicili a la Via Augusta núm. 108
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 12 de març de 2014, la senyora dades protegides, amb DNI número dades
protegides, va sol·licitar una subvenció per a la instal·lació d’energia solar tèrmica (2
m2 de captadors) al seu habitatge particular, situat a l’avinguda dades protegides,
d’aquest municipi.
2. Atès l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient de data 1 d’agost de 2014, del
qual es desprèn que les característiques tècniques de la instal·lació s’ajusten als
requisits previstos a les bases municipals d’atorgament de subvencions municipals per
energia solar es considera d’interès públic perquè suposa l’estalvi global d’emissions
contaminants i la reducció de l’ús de fonts energètiques no renovables.
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FONAMENTS DE DRET
Vistos els preceptes legals i altres de pertinent aplicació,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar l’autorització, disposició i obligació i els documents comptables d’una
subvenció municipal a la Sra. dades protegides, per a la instal·lació d’energia solar
tèrmica al seu habitatge situat a l’avinguda dades protegides d’aquest municipi, per
import de 420,70 €, amb càrrec a la partida del pressupost municipal
6103/1700/7800000
Segon .-

Notificar el present acord a la interessada.

15. Aprovació dels procediments validats per la Comissió de Gestió Informativa i
Tràmits
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar els procediments i tramitacions municipals, junt amb la seva
documentació degudament complementada i validada pels membres de la Comissió de
Gestió Informativa i Tramitació Municipal (CGITM), que es detallen a continuació:
SERVEIS A LES PERSONES
BENESTAR I FAMÍLIA
C3X137 Ajuts pel transport adaptat de persones amb dependència.
CULTURA
C3X204 Inscripció al cicle de cinema infantil nadalenc
EDUCACIÓ
C3X400 Preinscripció al Centre de Formació d’Adults Municipal l’Olivera.
C3X401 Matriculació al Centre de Formació d’Adults Municipal l’Olivera.
C3X406 Autorització d’ús social dels centres escolars.
ESPORTS
C3X300 Inscripcions a les activitats esportives municipals.
C3X305 Inscripció a la cursa popular per Festa Major.
JOVENTUT
C3X700 Venda i expedició del Carnet Internacional d’Alberguista.
C3X701 Venda i expedició del Carnet d’Estudiant Internacional (ISIC).
C3X702 Venda i expedició del Carnet de Professor Internacional (ITIC).
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C3X703 Venda i expedició del Carnet de Jove Internacional (IYTC).
SALUT
C3X602 Subvenció per incineració.
C3X603 Expedició duplicat de títol de dret funerari a petició del titular.
C3X618 Pèrdua o caducitat del dret funerari (Retrocessió).
C3X604 Concessió de drets funeraris (intern).
C3X605 Inhumació d’un nínxol/columbari quan ja es té concessió.
C3X606 Transmissió de drets funeraris entre vius: donació.
C3X607 Transmissió de drets funeraris per defunció.
C3X608 Petició de pròrroga de 2 anys de drets funeraris de concessió.
C3X609 Renúncia expressa de drets funeraris (retrocessió del dret).
C3X610 Arrendament de drets funeraris.
C3X611 Avís de concessió de nou termini de 3 mesos per a tramitar la transmissió DF
per causa de mort.
C3X612 Avís de defunció del titular amb concessió expirada.
C3X613 Avís de defunció del titular per iniciar transmissió de DF.
C3X614 Trasllat de restes.
C3X615 Avís de caducitat de drets funeraris de concessió.
C3X616 Inici expedient de declaració de pèrdua o caducitat de dret funerari.
C3X618 Pèrdua o caducitat del dret funerari (Retrocessió).
C3X619 Avís d’expiració de termini per col·locació de làpida.
C3X620 Avís de caducitat de drets funeraris d’arrendament.
C3X621 Avís de recollida de títol del dret funerari.
Segon.- Aprovar la vinculació dels tràmits dins del Manual de Procediments i al catàleg
de tràmits de la pàgina i seu electrònica corporativa (https://seu.santquirzevalles.cat).
Tercer.- Notificar el present acord als membres de la Comissió de Gestió Informativa i
Tramitació Municipal i personal dels servei gestors i d’atenció ciutadana.

16. Assumptes sobrevinguts
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16.1.

Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració relatiu a l'Oficina
Local d'Habitatge, per a l'any 2015.

ANTECEDENTS DE FET
1. Amb data 25 de març de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar el contingut del
conveni de col·laboració relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge, corresponent a l’any
2014, entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.
2. El conveni de col·laboració va ser signat en data 10 de març de 2014.
3. D’acord amb el pacte desè del conveni, aquest pot ser prorrogat, per mutu acord,
prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar
amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.
4. Amb data 18 de novembre de 2014, l’alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès sol·licita subscriure l’addenda de pròrroga del conveni per a l’any 2015, amb la
finalitat de donar continuïtat a les tasques que desenvolupa en el territori l’Oficina
Local d’Habitatge en matèria d’assessorament i serveis relatius a l’habitatge, en el
marc del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge.
5. Amb data 26 de novembre de 2014 es lliura a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la
sol·licitud d’addenda i el programa d’actuacions de l’Oficina local d’habitatge de Sant
Quirze del Vallès.
FONAMENTS DE DRET
La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que la
despleguen i el decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge
constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les oficines locals d’habitatge, que
tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació dels
serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de les gestions a
la ciutadania.
La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de la
Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques que en matèria
d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les
actuacions públiques de conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació,
cooperació i col3laboració amb els ens locals.
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 contingut de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració relatiu
a l’Oficina Local d’Habitatge, per a l’any 2015, entre l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, següent:
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“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE
DEL VALLÈS, PER A L’ANY 2015, RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE SITUADA
EN AQUEST MUNICIPI
Barcelona, __ de _____________ de 201_
REUNITS
D’una banda, el senyor dades protegides, director de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat
amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel
Decret 157/2010, de 2 de novembre.
I d’una altra, la senyora Montserrat Mundi i Mas, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a
formalitzar aquest conveni, i a aquest efecte,
MANIFESTEN
1. En data 10/03/2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, relatiu a l’oficina
d’habitatge situada en aquest municipi, que tenia per objecte establir els termes i les
condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament en matèria
d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya,
en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.
2. En el pacte desè de l’esmentat conveni es preveia que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de
gener, i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de
qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes
del venciment del termini inicial.”
3. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una
vigència mínima de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en
prorrogar el conveni de col·laboració relatiu a l’Oficina local d’habitatge, amb la
finalitat de mantenir el seu funcionament durant l’any 2015,
Per tot això,
ACORDEN
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquest
municipi, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015, el qual
té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per
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a l’assessorament i la informació en matèria d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a
la ciutadania la proximitat dels serveis relatius a l’habitatge.
2. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 10/03/2014, acordant que les
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2015,
les següents:
2.1 L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del
conveni, serà de 12.000 €.
2.2 L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de
14.000 €.
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per
justificar les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, s’ha de lliurar amb data 31 de desembre de 2015, i ha de ser signada per
l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat
de l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat desenvolupada, com també als serveis
mínims prestats pel personal adscrit a l’oficina.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
4. La pròrroga del conveni queda condicionada a l’existència de crèdit suficient i adequat
per finançar les obligacions derivades del mateix dins l’exercici 2015.
5. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2015.
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per duplicat, en el
lloc i en la data esmentats en l’encapçalament“.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura d’aquesta addenda de pròrroga del
conveni.
Tercer.- Notificar l’acord als interessats.

16.2.

Actuacions a l'enllumenat públic de la ronda Arraona de Sant Quirze del
Vallès

ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern Local del 08/08/2014 va acordar l’aprovació inicial de la Memòria
tècnica i Estudi bàsic de seguretat i salut de les actuacions a l’enllumenat públic de la
ronda Arraona de Sant Quirze del Vallès, en base a la resolució de la Diputació de
Barcelona de 27 de juny de 2014 (publicada al BOPB de 4 juliol de 2014) que
aprovava el “Programa complementari de suport a les inversions financerament
sostenibles i a la prestació adequada dels serveis públics locals, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. La Memòria tècnica i l’Estudi bàsic de seguretat i salut van esdevenir aprovats
definitivament, ja que durant el termini d’exposició pública, que va acabar el
29/09/2014, no s’havia presentat cap al·legació i/o reclamació.
3. En data 10 de novembre de 2014 es publica al BOPB l’aprovació de la relació
individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals, corresponents a la quarta
resolució de concessió definitiva del “Programa complementari de suport a les
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inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics
locals”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals, 2012-2015”:
Línia de suport

Actuació

Import concedit

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

Renovació del enllumenat
públic Ronda Arraona

99.816,33 €

4. Es sol·licita a una enginyeria especialitzada en l’assessorament del sector de
l’enllumenat públic que realitzi un estudi sobre la renovació de l’enllumenat de la
Ronda Arraona en els següents conceptes:
-

Anàlisi de memòria valorada
Determinar requisits d’il·luminació de les vies a partir de la seva classificació
segons REEIEE.
Complementar la memòria valorada amb aspectes tècnics i concretar la tipologia i
característiques dels materials necessaris per assolir els objectius establerts.
Redacció de clàusules que s’han d’incloure al PPT per licitar l’obra.

5. En base a l’estudi encarregat i la memòria valorada aprovada es redacta un document
que conté la memòria tècnica amb concrecions de les actuacions, que inclou plànols i
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a l’adjudicació de l’Obra
“Actuacions a l’enllumenat públic de la Ronda Arraona del municipi de Sant Quirze del
Vallès”.

FONAMENTS DE DRET
RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.
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; article 42 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
I de conformitat amb la Resolució d'Alcaldia número 2014002558, de 4 de novembre.
Vistos el preceptes legals citats i d’altres de pertinent aplicació.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Aprovar les esmenes no substancials introduïdes a la memòria tècnica que recull
les actuacions previstes a l’enllumenat públic de la Ronda Arraona de Sant Quirze del
Vallès, d’acord amb les indicacions derivades de la redacció del plec de prescripcions
tècniques particulars. Les esmentades modificacions no alteren el pressupost de l’obra ni
el termini d’execució previst.
Segon.- Aprovar el plec de prescripcions tècniques particulars que concreta, estructura i
descriu, de forma detallada, les condicions d’execució de les obres de renovació de
l’enllumenat públic de la ronda Arraona.

16.3.

Aprovació inicial del projecte constructiu per l'arranjament i renovació
del Parc de Can Feliu de Sant Quirze del Vallès

ANTECEDENTS DE FET
1. La Diputació de Barcelona comunica el 11/04/2013 (registre d’entrada 2013004499) els
preacords del marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, entre els quals hi
figura l’actuació de Remodelació del Parc de Can Feliu, per import de de 220.000,00 €.
2. El pressupost municipal per a l’exercici 2014 contempla la partida 6102/1720/6310002
“Millora Parc de Can Feliu”, prevista per a fer una actuació de millora , arranjament i
renovació del Parc de Can Feliu, amb un import inicial de 300.000,00 €.
3. Es va realitzar el procés de contractació del contracte menor per la redacció de
projecte i direcció d’obra, estudi i coordinació de seguretat i salut, pels treballs
d’arranjament i renovació del Parc de Can Feliu, que va ser adjudicat finalment a
l’empresa Estudi Martí Franch Batllori.
4. Estudi Martí Franch Batllori ha presentat el Projecte executiu d’arranjament i renovació
del Parc de Can Feliu (registre entrada 2014014705, del 11/12/2014). El projecte
incorpora els 4 documents preceptius: memòria, plànols, plec de prescripcions tècniques i
pressupost. El pressupost del projecte executiu ascendeix a 299.848,65 € (IVA inclòs).
5. El 12/12/2014 els caps de les àrees de Serveis Urbans, Manteniment i Transports i de
Desenvolupament Urbà i Sostenibilitat emeten informe tècnic favorable a l’aprovació
inicial de l’esmentat projecte.

FONAMENTS DE DRET
Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública; Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel
que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de
construcció; 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; Reial Decret Legislatiu
1/2001, de 20 de juliol, que aprova el text refós de la Llei d’Aigües.
Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes
i preus públics de la Generalitat de Catalunya.
Reial Decret 367/2010, de 26 de març, de modificació de diversos reglaments de l'àrea de
medi ambient per a la seva adaptació a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre,
de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei de lliure accés a activitats
de serveis i el seu exercici.
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D'acord amb el que estableix 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, de mesures
per la modernització del govern local; el RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; el
RD legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local; el 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; la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del sector públic.
Resolució d’alcaldia número 2014002558, de 4 de novembre.
Vistos el preceptes legals citats i d’altres de pertinent aplicació.

DISPOSICIÓ
S’adopta els acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte constructiu per l’arranjament i renovació del Parc
de Can Feliu, redactat per l’Estudi Martí Franch Batllori, amb un pressupost total de
contracte de 299.848,65 € (IVA inclòs).
Segon.- Sotmetre el projecte aprovat al tràmit d’informació pública per un termini d’un
mes, mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament.
Tercer.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’autorització d’Obres i activitats en
domini públic hidràulic i en zona de policia (model H0363), prevista d’acord amb l’article
28.4 del Pla Hidrològic Nacional (PHN).
Quart.- Notificar el present acord a l'Àrea de Serveis Econòmics de l'Ajuntament i als
interessats.

16.4.

Exp. 45/13. Sol·licitud de llicència municipal d'activitat per modificació
substancial d'una activitat de discoteca situada al carrer Narcís
Monturiol, 12-14. Caducitat i arxiu .

ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant escrit registrat d’entrada a l’Ajuntament el dia 25 de juliol de 2013, amb
número d’anotació 2013008780, la sol·licitant demanava permís municipal d’activitat per
modificació substancial d’una activitat de discoteca situada al carrer Narcís Monturiol,
12-14.
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Durant la instrucció del procediment i previs els informes de prevenció d’incendis del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i de l’enginyer municipal, es va
formular, en data 4 de novembre de 2013, requeriment a la sol·licitant, atorgant-li un
termini de quinze dies hàbils per esmenar les deficiències detectades.
Així mateix, s’advertia a la sol·licitant que, en tot cas, transcorregut el termini de tres
mesos sense donar compliment al requeriment indicat, es produiria la caducitat de
l’expedient.
Un cop exhaurit amb escreix aquest termini sense que la interessada hagi donat
compliment al requeriment el tècnic que subscriu en data 6 d’octubre de 2014 va informar
que procediu declarar la caducitat del procediment.
En aquesta mateixa data, 6 d’octubre de 2014, es va registrar d’entrada amb número
2014011540 escrit de la interessada amb documentació adjunta per esmenar les
deficiències detectades.
L’enginyer municipal ha emès informe el dia 16 d’octubre de 2014, en el qual assenyala
que l’activitat està inclosa a l’annex I, de la Llei 3/2010, i que hi ha un informe
desfavorable de la Direcció General d’Emergències, i cal requerir, literalment “esmena de
deficiències informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments, i documents SP1, SP2 i suport informàtic, per tal de poder fer l’enviament de
la documentació (s’adjunta informe DGPEIS)”.
Considerant l’informe jurídic del Tècnic de Gestió de Secretària General, de data 17
d’octubre de 2014.
FONAMENTS DE DRET
L’article 92.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, en la seva redacció vigent estableix que
en els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, quan es produeixi la seva
paralització per causa imputable al mateix, l’Administració li advertirà que, transcorreguts
tres mesos, es produirà la caducitat del mateix. Consumit aquest termini sense que el
particular requerit realitzi les activitats necessàries per reanudar la tramitació,
l’Administració acordarà l’arxiu de les actuacions, notificant-li a l’interessat. Contra la
resolució que declari la caducitat procediran els recursos pertinents.
La presentació de documentació per part de la interessada en escrit de 6 d’octubre de
2014 no enerva la declaració de caducitat perquè no ha acomplerta amb el que se li
demanava a l’advertiment de 4 de novembre de 2013, atès que, tal i com assenyala
l’enginyer municipal en informe de 16 d’octubre de 2014, continua sense esmenar-se allò
que es demanava en l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments del Departament d’Interior de 3 de setembre de 2013.
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, i els articles 53.1.r. i 53.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i de conformitat
amb cartipàs municipal vigent,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Declarar la caducitat del procediment amb número d’expedient 45/13 instat per
la representació d’EMERGEN DISC, S.L., mitjançant escrit registrat d’entrada amb
número d’anotació 2013008780 i consistent en la petició de permís municipal d’activitat
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per modificació substancial d’una activitat de discoteca situada al carrer Narcís Monturiol,
12-14.
Segon.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la interessada.

16.5.

Aprovar addenda conveni col·laboració amb CCVOC sobre finançament
professionals de l'EAIA 2014

ANTECEDENTS DE FET
Atès que el Consell Comarcal del Vallès Occidental i tots els ajuntaments de la comarca,
excepte Sabadell i Terrassa, van signar al 1998 un conveni de col·laboració amb l’
objectiu de finançar les despeses dels personal adscrit a la plantilla del Consell Comarcal
del Vallès Occidental destinat a l’ EAIA, i que no quedava cobert amb el conveni signat
amb el Departament de Benestar social.
D’acord amb el pacte novè de l’esmentat conveni es contempla la pròrroga per períodes
anyals successius en les condicions que es desprenguin del conveni de delegació que en
cada exercici es subscrigui entre la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del
Vallès Occidental, mitjançant documents annexos, determinant la participació municipal
en el finançament del servei.
Atès que el Departament de Benestar Social i Família, i el Consell Comarcal del Vallès
Occidental van signar el Contracte Programa 2012-20015, per a la coordinació,
cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al
benestar social, aprovat per decret 53/2012 de data 29 de maig de 2012, i ratificat al ple
ordinari del dia 14 de juny de 2012.
El 28 de juliol de 2014, es va signar entre el Departament de Benestar Social i Família i el
Consell Comarcal del Vallès Occidental el protocol addicional de concreció per al 2014
del contracte programa per a la coordinació i la col·laboració en matèria de serveis socials
i altres programes relatius al benestar social, subscrit l’any 2012.
La fitxa 19 de l’esmentat contracte programa, referent als EAIA estableix un import de
758.346,00€, per a la contractació del personal i destinada al finançament de l’equip
tècnic del servei.
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, aprovat per decret
53/2012, i ratificat al ple ordinari del dia 14 de juny de 2012.
Fitxa 19 de l’esmentat Contracte Programa, referent als Equip d’Atenció a la Infància i
Adolescència.
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DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’addenda del conveni de col·laboració regulador del finançament de la
contractació del personal destinat a l’EAIA entre el Consell Comarcal del Vallès
Occidental i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Segon.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació de pagament al Consell Comarcal del
Vallès Occidental per import de 11.078,87€ amb càrrec a la partida pressupostària 5300
2310 4800004 en concepte de l’aportació econòmica que li correspon a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.
Tercer.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura de l’addenda del conveni i
documentació administrativa derivada de l’expedient.
Quart.- Notificar al Consell Comarcal l’ acord i enviar-li l’addenda del conveni signat.

16.6.

Aprovació d'esmenes no substancials projecte d'obres, de l'expedient de
contractació i de l'inici de la licitació per a l'adjudicació de les obres de
reforçament i millora dels sistemes generals de comunicació al municipi

ANTECEDENTS DE FET.
Instruït l’expedient per a l’adjudicació del contracte d’obres de reforçament i millora dels
sistemes generals de comunicació al municipi.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb l’article 42 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis del ens locals.
Atès els informes d’Intervenció i Secretaria, el que es disposa al projecte d’obres aprovat
per l’Ajuntament, 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 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 les esmenes no substancials introduïdes al projecte d’obres de
reforçament i millora dels sistemes generals de comunicació al municipi, d’acord amb les
indicacions derivades dels informes emesos pels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya i pel Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. Les
esmentades modificacions no alteren el pressupost de l’obra ni el termini d’execució
previst.
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Segon. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i procediment obert
per a l’adjudicació del contracte administratiu per a l’execució de les obres reforçament i
millora dels sistemes generals de comunicació al municipi, contractació que es regeix per
les condicions definides al plec de clàusules administratives particulars i al projecte
d’obres aprovat per l’Ajuntament, i que tindrà una durada aproximada de 4,5 mesos.
Tercer. 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 i al tauler d’anuncis
municipal.
Els licitadors disposaran d’un termini de 26 dies naturals, per a la presentació de les
seves ofertes, comptadors a partir de l’endemà de la data de la publicació al diari oficial.
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.
Quart. Aprovar el document comptable d’autorització de la despesa (fase A), per un
import de 707.481,97€, amb càrrec a la partida 6100 1510 6090003 del pressupost
vigent.

16.7.

Conveni d'assistència tècnica integral en formació entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

ANTECEDENTS DE FET
1. Atesa la proposta d’assistència tècnica integral en formació entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per a la realització d’un conveni
entre les dues entitats.
2. Vist l’informe favorable del Cap de l’Àrea de Serveis Interns i Recursos Humans de
data 12 de desembre de 2014.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del Ens Locals.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el conveni d’assistència tècnica integral en formació entre la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que literalment diu:
“
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Dades identificatives
Codi XGL
Ens destinatari

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

NIF

P0823800H

Actuació

Assistència tècnica integral en formació

Tipus de recurs

Recurs tècnic

Classe de recurs

Redacció de plans, projectes i informes

Àmbit de concertació

Garantia de la prestació
serveis públics locals

Centre gestor

Direcció de Serveis de Formació

adequada

de

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel seu President, l’Excm. Sr. dades
protegides, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2014 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.11876/2013,
de data 11 de desembre de 2013 , i publicada en el BOPB de 23 de desembre de
2013, assistit per la secretaria delegada Sra. Rosa Maria Artiaga i Gil, en virtut de
les determinacions previstes en el Decret de la Presidència de la corporació núm.
12577/13 de 16 de desembre de 2013 publicat al BOPB de data 20 de gener de 2014.
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, representat per la seva Alcaldessa,
l’I·lma. Sra. Montserrat Mundi i Mas, assistida per la secretària de l’ens, Sra. Helena
Muñoz i Amorós, degudament autoritzats.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

II.

III.
IV.

V.

La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 30 de gener de 2014, va
aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, el Catàleg de serveis 2014, el seu règim regulador i la convocatòria per a
la concessió de recursos.
L’ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha sol·licitat a la Diputació per a aquest
exercici la concertació de recursos consistents en assistència tècnica integral en
formació.
Aquest recurs ha estat aprovat per decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona (ref. Reg. 5495/14), de data 30 de juny de 2014.
La sol·licitud anterior s’ha de formalitzar administrativament mitjançant conveni
específic el text del qual va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona (ref. Reg.157/2014) de data 24 d’abril de 2014.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per
a aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
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PACTES
1. Objecte del conveni
1.1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
1.2.
Actuació a realitzar
Assistència tècnica integral en formació
Àmbit
concertació

de Garantia de la prestació adequada de serveis
públics locals

1.3. L’actuació anterior es concreta en la realització dels serveis següents:
• Suport en l’ordenació del funcionament de la formació
• Assistència en la detecció i la diagnosi de necessitats formatives
• Acompanyament en la construcció d’itineraris formatius per a col·lectius
professionals
• Assistència en la planificació i el disseny de solucions formatives adaptades a
les necessitats dels ens locals, ja siguin presencials o amb suport virtual
• Altres assistències tècniques en matèria de formació
1.4. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions
que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu
favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al
foment dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
2. Obligacions de les parts
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos
següents:


Per part de la Diputació:
La prestació de l’assistència tècnica integral a l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
serà duta a terme per la Diputació de Barcelona mitjançant:
- L’assignació d’un tècnic de la Direcció de Serveis de Formació com a referent en
matèria de formació i amb el rol d’interlocutor principal i figura de referència a la qual
adreçar-se.
- El lliurament d’un informe anual, com a molt tard el 31 de març de cada any, que
contindrà, com a mínim, la descripció dels serveis realitzats durant l’any anterior i el
projecte d’actuació per al següent.
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La Diputació de Barcelona durà a terme la prestació de l’assistència integral en
formació preferentment amb mitjans propis. No obstant, podrà procedir a contractar
els serveis i productes que consideri necessaris per a assegurar la correcta prestació
de l’assistència.


Per part de l’ens destinatari
La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni, i en concret:
- Facilitar al referent de la Direcció de Serveis de Formació les dades i la informació
necessària per realitzar l’actuació.
- Presentar a la Direcció dels Serveis de Formació, en el termini de 3 mesos des del
lliurament de l’informe anual el document de recepció del treball, d’acord amb el
model que faciliti la Diputació. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el
formulari esmentat, el treball s’entendrà recepcionat de conformitat.

3. Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, estenent-se la seva
vigència fins a quatre anys, i prorrogant-se tàcitament per successius períodes de
quatre anys, mentre no sigui denunciat. La denúncia del conveni per alguna de les
parts haurà de realitzar-se amb una antelació mínima de dos mesos abans que
finalitzi el període de vigència.
4. Identificació i senyalització
Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la
presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferent. Per a la
correcta aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la
Seu Electrònica de la Diputació. (http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/area-depresidencia).
5. Modificacions
Les modificacions de les clàusules del present conveni tindran caràcter excepcional i
requeriran sol·licitud raonada i degudament motivada per part de l’alcalde/essa
(president/a) de l’ens destinatari presentada a la Diputació com a molt tard un mes bans
de la finalització del període d’execució.
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans
competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni,
formant part integrant del mateix.
6. Incompliment
6.1 L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.
6.2 La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud
serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
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7. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

-

Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Per avinença de les parts signatàries.
La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les
seves previsions per part de la Diputació de Barcelona, així com l’existència de
circumstàncies sobrevingudes que alterin l’interès específic d’una de les parts en
l’objecte del conveni.
Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.

8. Marc normatiu
8.1 Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el règim regulador del Catàleg de serveis
2014, constitueixen la llei del present conveni.
8.2 A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic La resta de la normativa concordant relativa a
l’assistència i la cooperació local i, amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
9. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
10. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública,
la sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari. Alhora, seran
aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció del present
conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
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11. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

16.8.

Conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en relació amb
una intervenció de millora paisatgística a l'entorn de l'enllaç entre les
carreteres C58, C1413a i C-58/123C-N

ANTECEDENTS DE FET
L’Ajuntament té la voluntat de promoure accions de caire cívic per la millora de la
convivència. En aquest sentit, hi ha l’interès en poder fer servir superfícies corresponents
als murs dels estreps de les estructures i passos inferiors existents a l’enllaç entre la
carretera C1413, l’autopista C58 i la via de connexió C58/123C-N per tal de realitzar un
concurs de graffitis i que els graffitis guanyadors del mateix hi romanguin exposats.
Per la seva part, el Departament de Territori i Sostenibilitat, com a titular de l’espai públic
esmentat, té la voluntat de col·laborar en iniciatives culturals com la proposada per
l’Ajuntament.
FONAMENTS DE DRET
L’article 191.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, faculta l’Administració de la Generalitat i els ens
locals, per a subscriure convenis sobre assumptes d’interès comú, per tal d’instrumentar
fórmules d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el conveni de col·laboració següent, entre el departament de Territori
i Sostenibilitat i l’Ajuntament:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS EN RELACIÓ AMB UNA INTERVENCIÓ DE MILLORA
PAISATGÍSTICA A L’ENTORN DE L’ENLLAÇ ENTRE LES CARRETERES C-58, C1413a I C-58/123C-N
Barcelona, 19 de desembre de 2014
REUNITS:
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D’una part, el senyor dades protegides, director general d’Infraestructures de
Mobilitat Terrestre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya.
I, de l’altre, la senyora Montserrat Mundi i Mas, alcaldessa de Sant Quirze del Vallès.
INTERVENEN:
El senyor F. Xavier Flores Garcia en nom i representació de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, en virtut de l’autorització de signatura atorgada pel conseller de
Territori i Sostenibilitat el 28 d’octubre de 2014, d’acord amb el que determina l’article 11
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
La senyora Montserrat Mundi i Mas, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, en ús de les atribucions que li confereix l’article 21 de la llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 53 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Es reconeixen amb la capacitat legal necessària per subscriure el present Conveni
de col·laboració i
MANIFESTEN:
I. L’article 191.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, faculta l’Administració de la
Generalitat i els ens locals, per a subscriure convenis sobre assumptes d’interès
comú, per tal d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació econòmica,
tècnica i administrativa.
II. La Generalitat de Catalunya és titular de les carreteres C-1413a, C-58 i C58/123C-N, que travessen el terme municipal de Sant Quirze del Vallès, on es
situa l’enllaç entre les tres vies.
III. Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és un ens públic que té com a
objectiu, entre d’altres, promoure accions de caire cívic per tal de millorar la
convivència.
IV. Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès està molt interessat en poder fer servir
les superfícies corresponents als murs dels estreps de les estructures i passos
inferiors existents a l’enllaç entre la carretera C-1413a, l’autopista C-58, i la via de
connexió C-58/123C-N per tal de realitzar un concurs de graffitis i que els grafittis
guanyadors del mateix hi romanguin exposats.
V. Que, per la seva banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat com a titular de
les carreteres C-1413a, C-58 i C-58/123C-N té la voluntat d’integrar-se en el
territori col·laborant en iniciatives culturals com la que proposa l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.
VI. I, per tal de reflectir documentalment els compromisos assolits, les parts
subscriuen aquest Conveni de col·laboració, amb subjecció a les següents
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CLÀUSULES
1. Primera. – Objecte del Conveni
La finalitat d’aquest Conveni és la de concretar les condicions per les quals el
1.1.
Departament de Territori i Sostenibilitat permet a l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès la utilització gratuïta, a precari, i amb caire temporal de l’espai obert dels murs
de tres estructures de pas inferior de l’enllaç entre la carretera C-1413a, l’autopista C58 i la via de connexió C-58/123C-N. perquè hi exposi graffitis. Les estructures
objecte de la intervenció es detallen en el plànol adjunt com annex 1 d’aquest
Conveni.
1.2.
La primera intervenció de pintat de graffitis (ubicació 1), plànols adjunts com
annex 2 del present conveni, afecta els murs de l’estructura del pas inferior de la
carretera C-1413a per sota del tronc de l’autopista C-58, és a dir, les pintures seran
visibles pels usuaris de la carretera C-1413a en tots dos sentits de circulació quan
circulin en el tram que creua inferiorment l’autopista C-58.
1.3.
La segona intervenció de pintat de graffitis (ubicació 2) ), plànols adjunts com
annex 3 d’aquest Conveni, afecta els murs de l’estructura del pas inferior de la via de
connexió C-58/123C-N per sota del tronc de l’autopista C-58, és a dir, el vial que
connecta l’enllaç Sabadell Centre amb la trama urbana de Sabadell. Per tant, les
pintures seran visible pels usuaris de l’esmentada via de connexió C-58/123C-N en
els dos sentits de circulació.
1.4.
La tercera intervenció afecta els murs laterals del pas inferior d’un vial de titularitat
municipal per sota dels ramals de l’enllaç Sabadell Centre (ubicació 3), plànol adjunt
com annex 4 d’aquest Conveni.
2. Segona. – Condicions.
2.1.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès serà l’únic responsable de la conservació
dels graffitis exposats, tot prenent en consideració que es trobaran en un espai obert i
que el Departament de Territori i Sostenibilitat no assumeix cap obligació de custodia i
conservació dels mateixos.
2.2.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès també assumeix l’obligació de
responsabilitzar-se que les superfícies objecte de la intervenció en forma de graffiti,
en tot moment, mantinguin una bona aparença de manera que quan es deteriorin o
quedin en mal estat haurà de procedir a substituir-les o eliminar-les per tal de
mantenir el bon aspecte i aparença dels murs.
2.3.
Un cop extingit aquest Conveni, ja sigui per expiració del termini de vigència o per
alguna de les causes previstes a la clàusula setena, l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès haurà de deixar les superfícies objecte de la intervenció netes i sense cap
graffitti pintat.
2.4.
En tot cas sempre tindran caire preferent els treballs de manteniment i
conservació de les estructures, de manera que si els graffitis resulten afectats total o
parcialment per intervencions de conservació a les carreteres C-1413a, C-58 o C58/123C-N, l’Ajuntament haurà d’acceptar aquesta incidència i assumir, al seu càrrec,
qualsevol actuació de reposició o restauració, si escau. En tot cas, el Departament de
Territori i Sostenibilitat, a través del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona,
assumeix el compromís de comunicar, de forma prèvia, a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès de la programació de les operacions de conservació que puguin
afectar-los.
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2.5.
Els materials i pigments que es facin servir hauran de ser compatibles i no
perjudicar els elements i paraments que serveixen de substrat a la intervenció dels
graffitis. En aquest sentit l’Ajuntament es compromet a informar prèviament al
Departament de Territori i Sostenibilitat, i obtenir la seva conformitat.
2.6.
En tot cas, els graffitis hauran de ser respectuosos amb la Generalitat de
Catalunya, en l’àmbit de l’autopista C-58, la carretera C-1413a i la via de connexió C58/123C-N, i en aquest sentit l’Ajuntament es compromet a informar prèviament al
Departament de Territori i Sostenibilitat de l’objecte i contingut dels graffitis, i obtenir
la seva conformitat.
2.7.
El disseny i contingut dels graffitis, en cap cas, ha de constituir un motiu de
distracció que afecti negativament la seguretat viària dels vehicles que circulin pels
vials des dels qual siguin visibles. En aquest sentit, si en algun moment es constatés
que aquesta situació es produeix, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès promourà
les accions necessàries per evitar aquest efecte.
2.8.

En cap cas, pot constar cap missatge o menció amb caràcter publicitari.

2.9.
L’autor o autors dels graffities exposats únicament mantindran relacions i
assumiran drets i obligacions amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès quedant
exempt el Departament de Territori i Sostenibilitat de qualsevol responsabilitat al
respecte o en relació, en el seu cas, amb els drets de propietat intel·lectual.
3. Tercera. – Finançament
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès assumirà tots els costos econòmics derivats de la
intervenció objecte d’aquest Conveni, així com de les mesures provisionals i senyalització
necessàries derivades de les possibles afectacions al trànsit en la data de la jornada.
D’igual manera, assumirà els possibles costos derivats del manteniment i reposició dels
graffitis, d’acord amb el que s’ha exposat a les clàusules 2.1 i 2.2.
Aquestes despeses aniran a càrrec de la partida pressupostària 1103/4910/2400000 del
pressupost de l’Ajuntament.
4. Quarta – Execució
4.1.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a habilitar i higienitzar els
espais destinats al concurs de graffities amb l’objectiu de deixar-los en les condicions
òptimes per la intervenció.
4.2.
Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès garantirà la seguretat de tots els
participants i organitzadors i habilitarà l’espai i l’entorn durant la realització de la
jornada. A tal efecte, presentarà al Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, de
forma prèvia per la seva valoració i aprovació, un pla d’afectacions al trànsit i la
corresponent senyalització provisional, si escau.
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4.3.
Que la data de realització del concurs serà confirmada prèviament i comunicada al
Servei Territorial de Carreteres de Barcelona.
4.4.
Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a fer divulgació pública
del concurs mitjançant mitjans propis, mitjans de comunicació, pàgines web i xarxes
socials.
5. Cinquena.- Responsabilitats
L´Ajuntament de Sant Quirze del Vallès serà l’únic responsable dels danys i perjudicis
que es puguin derivar de les actuacions previstes en aquest Conveni, tant pel que fa a la
Generalitat de Catalunya, com terceres persones, especialment pel que fa als danys i
perjudicis que es puguin derivar de qualsevol possible incidència dels graffitis sobre la
seguretat viària.
6. Sisena. – Vigència del conveni
Aquest Conveni tindrà una vigència d’un any des de la data de la seva subscripció.
Sense perjudici d’aquest termini de vigència inicial, les parts podran acordar perllongar-lo,
per períodes d’un any. A aquests efectes, qualsevol de les parts podrà comunicar a l’altra
la seva intenció de prorrogar el Conveni, la qual cosa haurà de notificar abans de la data
de venciment del termini de vigència, amb un termini d’antelació mínim de 30 dies. Un
cop rebuda la notificació, les parts disposaran d’un termini de 15 dies per tal de negociar i
acordar, per escrit, si escau, la pròrroga del Conveni.
7. Setena. – Extinció
8.
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció anticipada
d’aquest Conveni:
1. la resolució acordada per comú acord entre les parts que l’han subscrit;
2. la resolució unilateral per part que qualsevol de les parts signants; també la
resolució per part de l’Administració per motius d’interès públic o de seguretat
viària;
3. la invalidesa, tant per motius de nul·litat com d’anul·labilitat, quan no es reuneixin
els requisits de forma o els requisits de caràcter material, declarada judicialment;
4. l’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos
contrets en aquest Conveni.
9. Jurisdicció
Les parts resoldran de comú acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i
interpretació del present conveni. En cas que es puguin plantejar qüestions litigioses es
resoldran per la jurisdicció contenciós-administrativa.
I per tal que consti i, en prova de conformitat signen el present document, per duplicat
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
El director general d’Infraestructures
de Mobilitat Terrestre

L’alcaldessa de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès

F. Xavier Flores Garcia

Montserrat Mundi i Mas
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ANNEXOS:
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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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