D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les
indicacions de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat),
les actes de la Junta de Govern Local publicades no incorporen dades identificades
o identificables. No obstant això, podeu exercir els vostres drets que s’en derivin a
través dels tràmits específics publicats a http://www.santquirzevalles.cat
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CONVOCATÒRIA
Primera.
ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu.
1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 12 d’abril de 2016.
2. Exp. resp. pat. 114-15-003 – dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 10 de desembre de 2014, dades protegides va presentar escrit de reclamació per
responsabilitat de l’administració pels danys materials soferts a la seva propietat per la
caiguda de dos arbres, com a conseqüència del fort vent del dia 9 de desembre.
Atès que el sol·licitant no aportava cap prova ni valoració dels danys, en data 3 de febrer
de 2015 se li va requerir que reparés els defectes . En data 19 de febrer el senyor dades
protegides va aportar valoració dels danys per import de 728,82€.
Mitjançant resolució núm. 2015000549 de la regidora delegada de Serveis Interns de 3 de
març de 2015, es va admetre a tràmit la reclamació i iniciar l’expedient de responsabilitat
patrimonial núm. 114-15-003.
A petició del tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament, el dia 19 de gener de 2015, el
Servei Meteorològic de Catalunya emet informe dient que no gestiona cap estació
automàtica al terme municipal de Sant Quirze del Vallès de manera que es basa en les
dades registrades a l’estació més propera, ubicada al municipi de Sabadell: XF SabadellParc Agrari, essent la ratxa màxima de 101.9 km/h.
En data 14 de setembre de 2015, el cap del Servei de Parcs, Jardins i Via Pública,
Mobilitat i Serveis a petició de la Companyia d’Assegurances, amplia l’informe emès el 20
de gener, del qual s’extrau:
“El dia 9 de desembre de 2014, es va produir una ventada al municipi de Sant Quirze del
Vallès, que va provocar grans danys materials amb motiu de la caiguda d’arbrat a la via
pública. Es va activar, en fase d’emergència, el Pla d’actuació municipal de protecció civil
i es van haver de fer més de 40 actuacions tant amb empreses externes com a personal
de la brigada d’obres”.
Entre d’altres danys, a la zona del dades protegides van caure varis pins, i concretament
un d’ells va caure sobre la tanca mitgera de la propietat del Sr. dades protegides que
probablement va fer caure un altre pi dins de la seva propietat. A banda un segon pi
també va caure envaint part de la propietat i a sobre del primer pi que havia caigut sobre
la tanca.
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Els dos arbres en qüestió no estan inclosos en cap contracte de manteniment i explotació
d’arbrat, ni tenen cap calendari d’esporga establert.
En quan a l’estat vegetatiu dels mateixos, i segons inspecció que es va fer el dia que van
caure, tenien un molt bon estat vegetatiu i de conservació, es pot concloure que no
presentaven cap malaltia o patologia prèvia.”
El dia 29 de gener de 2016, en tràmit d’audiència, el senyor Sala va presentar les
al·legacions següents:
1,- Que les entitats locals responen directament dels danys i perjudicis causats als
particulars en els seus béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis
públics (...) Aporta una nova valoració per import de 1.842,54€.
2.- Que els danys ocasionats han quedat sobradament acreditats pels informes tècnics i
que l’Ajuntament va assumir la seva culpabilitat a l’entrar a la seva finca per retirar els
pins caiguts.
3,- Que els arbres en qüestió no estan inclosos en cap contracte de manteniment i
explotació d’arbrat, ni tenen cap calendari d’esporga establert.
4.- Que els informes tècnics integrats a l’expedient, no diuen la velocitat del vent a Sant
Quirze del Vallès, i presumeix que va ser inferior als 101.9 Km de Sabadell en tant que
els danys globals van ser molt superiors a la localitat de Sabadell. Es remet al Reial
decret 300/2004, de 20 de febrer per qualificar de força major solament els vents que
superin els 120 km/h.
FONAMENTS DE DRET
I.- Els principis que regeixen la figura de la responsabilitat patrimonial per culpa
extracontractual o objectiva de les Administracions Públiques es troben regulats
bàsicament a l’article 106.2 de la Constitució, als articles 139 i següents de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i, quan al procediment, al RD 429/93 de 26 de març, que aprova el
reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, i altra normativa concordant.
II.- L’article 139 de la Llei 30/1992, disposa que els particulars tenen dret a ser
indemnitzats de tota lesió contra els seus béns i drets llevat dels supòsits de força major,
sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics i que els
dany al·legat sigui efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat. Finalment també ha
de concórrer un nexe causal directe entre el funcionament del servei públic i el dany
causat.
III.- Pel que fa referència al concepte de força major, la jurisprudència (entre altres, STSJ
de Catalunya 164/2006 de 9 de febrer i sentència 337/2013 del 15 de novembre del Jutjat
Contenciós administratiu 10 de Barcelona) ha distingit entre supòsits de cas fortuït i de
força major, aquest darrer, exoneraria la responsabilitat patrimonial de l’Administració.
Segons aquesta jurisprudència, per força major han d’entendres aquells fets realment
insòlits i estranys al camp normal de previsions típiques de cada activitat o servei,
segons la seva naturalesa, i per cas fortuït els esdeveniments o fets imprevisibles però
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inserits en el funcionament intern de cada activitat o servei, segons la seva naturalesa.
Concloent, són supòsits de força major els esdeveniments imprevisibles e inevitables en
cas de ser previstos.
En el cas que ens ocupa queda provat, amb l’informe del cap del Servei de Parcs, Jardins
i Via Pública, Mobilitat i Serveis, que el dia dels fets hi va haver-hi fortes ventades que
van obligar a fer més de 40 actuacions, que els serveis municipals van quedar desbordats
per la situació, la qual cosa va obligar a contractar empreses externes per a fer front als
danys, i que es va activar, en fase d’emergència, el Pla d’actuació de protecció civil.
En relació a les al·legacions presentades pel senyor Sala, aquesta Administració no posa
en entredit que els fets van ocórrer, ni els danys que li van ocasionar, tot i les diferents
valoracions econòmiques que ha presentat l’interessat i que implicaria, en darrer terme,
una valoració real i veraç dels mateixos, però no es pot acceptar que la causa de la
caiguda dels arbres fos deguda a una manca de manteniment en tant que l’informe del
tècnic municipal diu que els arbres caiguts tenien molt bon estat vegetatiu i de
conservació i que no presentaven cap malaltia o patologia prèvia. L’ al·legant no ha
aportat cap prova ni peritatge que demostri el mal estat de l’arbrat.
Tanmateix, quan fa referència a que presumeix que les ràfegues de vent van ser inferiors
a Sant Quirze del Vallès que a Sabadell on es troba l’estació meteorològica, perquè a
Sabadell es van produir més danys, tampoc aporta cap prova fefaent i fa meres
suposicions no emparades per cap informe tècnic. Tenint en compte que la velocitat i la
força del vent ho és a ràfegues de forma intermitent per la qual cosa pot incidir en
determinats punts amb major o menor incidència, el fet que es tingués d’activar en fase
d’emergència el Pla d’actuació municipal de protecció civil i contractar serveis externs a
l’Ajuntament per la quantitat d’actuacions d’emergència, prova que es van produir uns
esdeveniments imprevisibles i inevitables.
Concloent, queda acreditat el dany efectiu, no així la valoració del mateix, i individualitzat,
però no pot imputar-se a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès pel funcionament normal
o anormal dels serveis públics atès que el requisit indispensable per a donar dret a un
rescabalament dels danys és l’existència d’un nexe casual directe entre el funcionament
del servei públic i el dany causat que en aquest cas es produeix la ruptura del mateix per
la concurrència d’un supòsit de força major.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per dades
protegides per no concórrer els elements i requisits que configuren la responsabilitat
patrimonial al no existir el nexe causal directe i exclusiu entre el funcionament del servei
públic i el dany causat al quedar acreditada la interferència d’un element estrany,
imprevisible i inevitable, que va conformar un esdeveniment de força major.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat i a la Companyia d’Assegurances de
l’Ajuntament.

3. Exp. resp. pat. 114-15-015 - dades protegides

4/50

ANTECEDENTS DE FET
En data 6 d’octubre de 2015, dades protegides va presentar escrit de reclamació per
responsabilitat de l’administració pels danys físics soferts per la seva filla el dia dades
protegides de juny, quan segons les seves manifestacions, anava en patinet pel carrer
dades protegides, i es va entrebancar amb una llamborda que estava enfonsada. Aporta
fotografies del lloc dels fets, informe Policia local, informes mèdics i informe pericial dels
danys.
Mitjançant resolució núm. 2015003244 de l’alcaldessa, es va admetre a tràmit la
reclamació i iniciar l’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 114-15-015 i es va
acordar traslladar l’expedient a la Companyia d’Assegurances.
Segons consta a l’informe de la Policia local, el dia dades protegides de juny, el senyor
dades protegides es va presentar a les dependencies de la Policia local i els va informar
que el dia abans la seva filla havia patit un accident al carrer dades protegides mentre
anava amb el patinet.
Consta a l’expedient l’acta de la Policia local 5581/2015 del dades protegides de juny,
d’inspecció al carrer Nou on diu que s’observen dues llambordes divisòries entre la
calçada i la vorera enfonsades parcialment i adjunten fotografies del lloc dels fets.
Mitjançant provisió de la instructora de data 26 de gener, es va atorgar tràmit d’audiència
a l’interessat, el qual, va examinar l’expedient el 17 de febrer de 2016.
En data 25 de febrer, dades protegides, en representació dades protegides, (no consta
fefaentment la representació) presenta al·legacions dient que de l’informe de la Policia
Local es desprèn que al carrer dades protegides hi havia dues peces del paviment
enfonsades de 4 a 5 cm i que l’informe de l’arquitècta tècnica municipal del dia 27
d’octubre ho corrobora al reconèixer que es va procedir a reparar les peces del tram.
Relaciona jurisprudència sobre l’obligació de l’Administració de manteniment de les vies
públiques i la responsabilitat objectiva de les mateixes.
FONAMENTS DE DRET
En relació a les al·legacions presentades, no es discuteix en aquest procediment si hi
havia dues llambordes enfonsades, que dels informes tècnics es desprèn que sí perquè
es va fer una reparació, sinó si els fets es van produir al lloc on manifesta el senyor
Guerrero atès que no ha aportat cap prova que així ho demostri. No hem d’obviar, que tal
com diu l’informe de la Policia Local, l’interessat acudeix el dia següent a les seves
dependències per informar que la seva filla havia tingut un accident el dia anterior mentre
anava amb el patinet pel carrer Nou.
En aquests sentit, la sentència 270/2015 de 17 de setembre del jutjat del Contenciós
administratiu núm. 8 de Barcelona al parlar de la càrrega de la prova diu: és pacífica la
consideració de que cada part suporta la càrrega de provar les dades que no sent
notòries ni negatives constitueixen el supòsit de fet de la norma quina conseqüència
jurídica invoca al seu favor. Concretament, en els supòsits dels danys causats als usuaris
de la via pública, és la part actora qui correspon en principi la càrrega de la prova de la
realitat dels fets per ella descrita (...)
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I.- Els principis que regeixen la figura de la responsabilitat patrimonial per culpa
extracontractual o objectiva de les Administracions Públiques es troben regulats
bàsicament a l’article 106.2 de la Constitució, als articles 139 i següents de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i, quan al procediment, al RD 429/93 de 26 de març, que aprova el
reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, i altra normativa concordant.
II.- L’article 139 de la Llei 30/1992, disposa que els particulars tenen dret a ser
indemnitzats de tota lesió contra els seus béns i drets, quan el danys sigui efectiu,
avaluable econòmicament i individualitzat i que sigui conseqüència del funcionament dels
serveis públics en una relació directa, exclusiva e immediata de causa efecte.
La STSJ de Cantàbria 336/2015, de 4 de setembre de 2015, en relació al nexe casual, fa
les apreciacions següents: és doctrina jurisprudencial consolidada que, perquè existeixi
relació de causalitat el dany ha de derivar del funcionament normal o anormal del servei
públic en relació directa, immediata i exclusiva de causa efecte, sense intervenció
estranya que pugui influir en el nexe casual (...) però que no es pot acceptar que
l’Administració pugui considerar-se asseguradora universal per qualsevol contratemps
ocorregut a les vies públiques quan no ha tingut participació indirecta, immediata o
mediata (...)
En el mateix sentit, la sentència 270/2015 de 17 de setembre del jutjat del Contenciós
administratiu núm. 8 de Barcelona: no n’hi ha prou en afirmar que la calçada o la vorera
no és regular o es troba en mal estat per apreciar l’existència de la responsabilitat
patrimonial, per quan aquesta responsabilitat només es dóna quan l’obstacle supera el
que és el normal límit d’atenció exigible al deambular, per no poder-se exigir una total
uniformitat en la via pública, sinó que l’estat de la mateixa sigui el suficient uniforme como
perquè resulti fàcilment superable amb un nivel d’atenció exigible socialment perquè
perquè d’altra forma s’estaria fent una crida a la falta de responsabilitat individual malgrat
a constituir aquesta responsabilitat un dels fonament de la vida social”
En el supòsit que ens ocupa, d’haver-se produït els danys al lloc que diu el reclamant, cal
ressaltar que la persona accidenta és una infant de 7 anys i que no va caminat, sinó en
patinet, el què obligaria a un plus d’atenció per part dels seus cuidadors. A més a més, a
les 11 h. del matí, hora que segons manifestacions pròpies van ocórrer els fets, l’estat
del paviment era perfectament visible i per altra banda, no hi ha constància de cap altre
accident a aquest carrer, el que demostraria que els desperfectes no tenien identitat
suficient per produir accidents en el deambular normal.
Concloent, no queda acreditat que el dany es produís on manifesta el reclamant i per altra
banda, no es pot considerar que hi ha una relació directa, exclusiva e immediata de
causa efecte, no pot imputar-se a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès pel
funcionament normal o anormal dels serveis públics atès que el requisit indispensable per
a donar dret a un rescabalament dels danys és l’existència d’un nexe casual directe entre
el funcionament del servei públic i el dany causat que en aquest cas, quedaria desvirtuat
atès que en el resultat de danys ha intervingut, d’alguna manera, la manca de diligència
dels reclamants, donat que l’ús de patins, per se, en les vies públiques no habilitades a
aquesta finalitat, ja implica l’obligació d’un plus d’atenció i precaució.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per dades
protegides atès que no han quedat provats els fets, i que en el supòsit que s’haguessin
produït, tal com manifesta el reclamant, no es podrien atribuir al funcionament del servei
públic, atesa l’obligació que tenen els vianants de tenir cura en el deambular per les vies
públiques.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat i a la Companyia d’Assegurances de
l’Ajuntament.

4. Exp. resp. pat. 114-15-002 - dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
En data 19 de gener de 2015, dades protegides va presentar escrit de reclamació per
responsabilitat de l’administració pels danys físics soferts quan caminava el dia dades
protegides de gener i, segons les seves manifestacions, se li va enganxar la bamba a
una vorera aixecada. Aporta fotografia de la vorera (no es pot identificar l’adreça dels lloc
dels fets), fotografia de la lesió i informe mèdic.
Mitjançant resolució núm. 2015000547 de la regidora delegada de Serveis Interns, es va
admetre a tràmit la reclamació, iniciar l’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 11415-002 i demanar informes als serveis tècnics de l’Ajuntament.
En data 26 de març de 2015, la Policia local emet informe del qual s’extrau: que el dades
protegides de gener de 2015, sobre les 16:30 h. es va presentar a la Prefectura la
senyora dades protegides qui va explicar que el dia abans, quan caminava per l’avinguda
Egara a l’alçada del carrer Vallcorba havia ensopegat amb un panot de la vorera i havia
caigut a terra.
El caporal li va preguntar a l’afectada si en el moment de la caiguda havia requerit els
serveis de la Policia o d’una ambulància, la qual va manifestar que no havia trucat a
ningú, que en aixecar-se havia marxat al seu domicili. Es van dirigir amb la senyora
dades protegides al lloc segons manifestava haver caigut i observen que hi ha un ampli
tram de vorera aixecat, possiblement com a conseqüència de les arrels dels arbres.
FONAMENTS DE DRET
De la documentació que consta a l’expedient, es constata en primer lloc, que la reclamant
no deixa constància del lloc on diu que va caure, és desprès davant la Policia que
concreta que va ser a dades protegides i en segon lloc no coincideix la descripció que fa
la Policia dels desperfectes de la vorera amb la fotografia aportada per la senyora dades
protegides, donat que en aquesta no s’observa un ampli tram de vorera aixecada sinó
simplement una junta de separació entre els panots que conformen la pavimentació de la
vorera.
En relació a les proves, la sentència 270/2015 de 17 de setembre del jutjat del
Contenciós administratiu núm. 8 de Barcelona al parlar de la càrrega de la prova diu: és

7/50

pacífica la consideració de que cada part suporta la càrrega de provar les dades que no
sent notòries ni negatives constitueixen el supòsit de fet de la norma quina conseqüència
jurídica invoca al seu favor. Concretament, en els supòsits dels danys causats als usuaris
de la via pública, és la part actora qui correspon en principi la càrrega de la prova de la
realitat dels fets per ella descrita (...)
I.- Els principis que regeixen la figura de la responsabilitat patrimonial per culpa
extracontractual o objectiva de les Administracions Públiques es troben regulats
bàsicament a l’article 106.2 de la Constitució, als articles 139 i següents de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i, quan al procediment, al RD 429/93 de 26 de març, que aprova el
reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, i altra normativa concordant.
II.- L’article 139 de la Llei 30/1992, disposa que els particulars tenen dret a ser
indemnitzats de tota lesió contra els seus béns i drets, quan el danys sigui efectiu,
avaluable econòmicament i individualitzat i que sigui conseqüència del funcionament dels
serveis públics en una relació directa, exclusiva e immediata de causa efecte.
La STSJ de Cantàbria 336/2015, de 4 de setembre de 2015, en relació al nexe casual, fa
les apreciacions següents: és doctrina jurisprudencial consolidada que, perquè existeixi
relació de causalitat el dany ha de derivar del funcionament normal o anormal del servei
públic en relació directa, immediata i exclusiva de causa efecte, sense intervenció
estranya que pugui influir en el nexe casual (...) però que no es pot acceptar que
l’Administració pugui considerar-se asseguradora universal per qualsevol contratemps
ocorregut a les vies públiques quan no ha tingut participació indirecta, immediata o
mediata (...)
En el mateix sentit, la sentència 270/2015 de 17 de setembre del jutjat del Contenciós
administratiu núm. 8 de Barcelona: no n’hi ha prou en afirmar que la calçada o la vorera
no és regular o es troba en mal estat per apreciar l’existència de la responsabilitat
patrimonial, per quan aquesta responsabilitat només es dóna quan l’obstacle supera el
que és el normal límit d’atenció exigible al deambular, per no poder-se exigir una total
uniformitat en la via pública, sinó que l’estat de la mateixa sigui el suficient uniforme como
perquè resulti fàcilment superable amb un nivell d’atenció exigible socialment perquè
perquè d’altra forma s’estaria fent una crida a la falta de responsabilitat individual malgrat
a constituir aquesta responsabilitat un dels fonament de la vida social”
Concloent, no queda provat el lloc exacte i com es va produir els danys i, en cas que
s’hagués produït tal com manifesta la interessada davant la Policia local, el desnivell de la
vorera no tenia la suficient entitat com per no poder-lo superar amb la deguda atenció.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per dades
protegides atès que no han quedat provats els fets, i que en el supòsit que s’haguessin
produït, no es podrien atribuir al funcionament del servei públic, atesa l’obligació que
tenen els vianants de tenir cura en el deambular per les vies públiques.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat i a la Companyia d’Assegurances de
l’Ajuntament.
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5. Subvenció corresponent a la instal·lació d'energia solar tèrmica a l'habitatge del
C. Nesprer dades protegides
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 9 de desembre de 2015 N/E 2015014095, el senyor dades protegides amb
DNI número dades protegides, va sol·licitar una subvenció per a la instal·lació
d’energia solar tèrmica (2,84 m2 de captadors) al seu habitatge particular, situat al
carrer Nesprer dades protegides, d’aquest municipi.
2. Atès l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient de data 11 de març de 2016, 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 i es considera d’interès públic perquè suposa l’estalvi global d’emissions
contaminants i la reducció de l’ús de fonts energètiques no renovables.
FONAMENTS DE DRET
Bases d’atorgament de subvencions municipals per energia solar tèrmica aprovades pel
Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès del 7 de maig de 1998 i publicades al BOP
núm. 117 del 16 de maig de 1998.
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 .- Atorgar la subvenció per a la instal·lació d’energia solar tèrmica a l’habitatge
del carrer Nesprer dades protegides d’aquest municipi, dades protegides, amb DNI
dades protegides.
Segon .- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació
corresponent, per un import de 597,39€ a càrrec de la partida 5003/1700/7800000 del
pressupost vigent.
Tercer .-

Notificar el present acord als interessats.

6. Llicència d'obra major, Exp. OMA2015/000033, per a la construcció d'un
habitatge unifamiliar aïllat
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ANTECEDENTS DE FET
1. En data 15 de juliol de 2015, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE.:2015008753) per a la construcció d'un
habitatge unifamiliar aïllat, emplaçat al dades protegides, de EL CASTELLET,
PARCEL·LA 4.F.50 , d’aquest municipi.
2. En data 28 de juliol de 2015, es va requerir l’esmena de deficiències que presentava la
sol·licitud segons informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 27 de juliol de 2015.
Aquest requeriment amb núm. de registre de sortida 2015004448, va ser notificat a
l’interessat en data 11 d’agost de 2015.
3. En data 2 d’octubre de 2015, amb núm. de registre d’entrada 2015011194, l’interessat
aporta documentació sol·licitada.
4. En data 6 de novembre de 2015, amb núm. de registre d’entrada 2015012818,
l’interessat aporta la documentació necessària per tramitar la sol·licitud d’autorització
al Ministeri de Foment (Direcció general d’Aviació Civil).
5. En data 19 de novembre de 2015, mitjançant document de registre de sortida núm.
2015006011, es sol·licita autorització a la Direcció General d’Aviació civil, el qual va
ser notificat en data 26 de novembre de 2015.
6. En data 18 de gener de 2016, amb núm. de registre d’entrada 2016000606, l’interessat
aporta la resta de documentació requerida.
7. En data 17 de març de 2015, amb núm. de registre d’entrada 2016003932, l’interessat
aporta informe aeronàutic de seguretat per enviar-lo a AESA (servidumbres
aeronàticas), el qual s’envia mitjantçant document de registre de sortida núm.
2016001836, de data 30 de març de 2016.
8. En data 7 d’abril de 2016, mitjançant document de registre d’entrada núm.
2016004840, l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, envia resolució favorable per a la
construcció d’habitatge unifamiliar aïllat.
9. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 12/04/2016, 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,
el Pla Parcial El Castellet aprovat pel Ple de l’Ajuntament el dia 27-7-00 i la Modificació
Puntual del Pla Parcial sector Castellet aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 30 d’abril de 2008.
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.
1. L’ Agencia Estatal de Seguridad Aérea (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
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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 física corresponent a la superfície
cònica, superfície que s’estén a partir del límit de l’horitzontal interna, amb una
pendent ascendent del 5% fins una alçada de 55 metres per sobre de l’horitzontal
interna. S’ha aportat en el projecte presentat la documentació necessària per
sol·licitar l’autorització de servitud aeronàutica per l’edifici mitjançant el formulari de
sol·licitud (disponible a la pagina web de l’agència estatal, www.seguridadaerea.es en
l’apartat “Aeropuertos, subapartado Servidumbres aeronauticas” convenientment
omplert i acompanyat de la documentació sol·licitada per AENA.
En la resolució de 1 d’abril de 2016, emesa per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria
(Ministeri de foment) s’autoritza la sol·licitud que va ser presentada pel Sr. Oriol
Batalla Sanchez, per a la construcció d’una vivenda unifamiliar aïllada al carrer
Cremat núm. 5, parcel·la 4.F.50 del Castellet, 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 deu metres
(10,00 m.). L’alçada màxima de la grua no excedirà de catorze metres (14,00
m.), en ambdós casos inclosos tots els seus elements com antenes, parallamps,
xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes d’ascensors, cartels, remats
decoratius (cartells, il·luminació, etc) o qualsevol afegit sobre la construcció, així
com els mitjans electromecànics que puguin ser necessaris durant la construcció.

−

Donada la situació i alçada de la construcció projectada i del camió grua, si és
necessària la utilització de mitjans electromecànics (grues fixes o mòbils,
qualsevol element elevador amb mitjans electromecànics) que superin l’alçada
autoritzada, s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització de forma prèvia i
preceptiva a la seva instal·lació, fent referència a aquests acord d’autorització i al
numero de servitud aeronàutica indicada en l’expedient (Autorització expedient
E15-1840).

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.
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3. Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram
de vorera del carrer Cremat, en el tram on està situada la parcel·la, amb el dipòsit
d’una fiança d’un import de 900,00 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 3.386,65 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. S’ha aportat 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 basic i executiu en suport informàtic.
6. S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la
tanca de protecció de l’obra, les grues mòbils, els containers, saques i sitges o
qualsevol tipus de material o maquinaria 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
(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)

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.

7. D’acord amb el projecte d’urbanització del Pla Parcial del Castellet 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.
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−

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 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.

8. S’hauran de realitzar els guals d’acord amb l’esquema que se li facilitarà amb la
sol.licitud de llicència de guals i sol·licitar 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.
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”

10.

Considerant l’informe jurídic de data 13/04/2016.

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 ( en endavant
TRLUC), modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment modificada
per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
- 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 TRLUC,
modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer i posteriorment modificada per la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
- L’article 187.1.c. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, en la seva redacció en vigor, estableix que estan subjectes a la llicència
urbanística prèvia la construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis
ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen
l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
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- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el
que estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, segons
allò que estableix l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual
s’aprova el TRLUC, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2015/000033 a dades protegides per a
la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al dades protegides, de El Castellet,
Parcel·la 4.F.50 d’aquest municipi amb subjecció a les condicions tècniques relacionades
a l’apartat 2 dels antecedents.
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 .obres.

Informar al titular de la llicència que haurà de comunicar el dia de l’inici de les

Quart .En defecte d’assenyalament específic, els terminis són d’un any per començar
les obres i de tres per acabar-les. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de
la notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels
terminis fixats si la persona titular de llicència urbanística ho sol·licita justificadament
abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.
Cinquè .- Advertir que transcorregut el termini per començar o finalitzar les obres, sense
que hagin estat iniciades o finalitzades la present llicència es declararà caducada.
Sisè .tercers.

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

Setè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201630058 / 0

Concessió de Plaques i patents

201630059 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

6.450,35 €

201630060 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

2.741,40 €

Vuitè .-

12,56 €

Notificar el present acord als interessats.

7. Llicència d'obra major, Exp. OMA2014/000021, per el canvi de titularitat de
llicència per a la construcció de 4 habitatges unifamiliars adossats
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ANTECEDENTS DE FET
1. En data 17 de juliol de 2015, INMOBILIARIA F. CUEVAS, SL., en escrit amb registre
d’entrada núm. 2015008810, va sol·licitar el canvi de titularitat de la llicència d’obres
amb núm. d’expedient OMA2014/00021,atorgada per acord de Junta de Govern Local
de 12 de maig de 2015, per a la Construcció de 4 habitatges unifamiliars adossats, al
C/ dades protegides, número dades protegides.
2. El dia 24/11/2015 l’arquitecte municipal ha emès informe tècnic que literalment indica
que “no hi ha impediment tècnic a la transmissió”.
3. Considerant l’informe jurídic de data 26/11/2015.
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 (en endavant TRLUC),en
la seva redacció vigent a la data de la sol·licitud de transmissió.
- L’article 86.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals estableix que les llicències o autoritzacions
són transmissibles llevat que el nombre de les que es puguin atorgar es trobi limitat, o
quan s’hagin concedit tenint en compte les característiques particulars del subjecte
autoritzat.
- Atès l’article 70 de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del
sòl, publicada al Butlletí Oficial de la Província número 90, de 15 abril de 1998.
- Donat que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el
que estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, 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 i
l’article 4 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
- Ateses les previsions del Capítol II del Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de
les llicències d’obres i ús del sòl, en quant a la constitució de garanties, les quals es
concreten en l’informe de l’arquitecte municipal de 26 de març de 2015.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Declarar l’eficàcia de la transmissió de la llicència d’obres amb número
d’expedient OMA2014/000021 comunicada per INMOBILIARIA F. CUEVAS, S.L., i
relativa a la construcció de 4 habitatges unifamiliars adossats al dades protegides,
d’aquest municipi amb subjecció a les mateixes condicions tècniques que constaven a
l’informe tècnic que se li unia com a annex a la resolució d’atorgament inicial a favor de
TECNOTEGMEN, S.L.U.
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Segon .- Condicionar el present atorgament a l’anul·lació de les liquidacions tributàries
aprovades en relació amb la llicència inicial a nom de TECNOTEGMEN, S.L.U , números:
201527651, 201527652 i 201527653 i l’aprovació de les liquidacions tributàries
corresponents a nom de INMOBILIARIA F. CUEVAS, S.L
Tercer .- Condicionar el present atorgament a la devolució de les garanties dipositades
per
TECNOTEGMEN, S.L.U i la constitució de noves garanties per part de
INMOBILIARIA F. CUEVAS, S.L.
Quart .Imposar al nou titular de la llicència la resta d’obligacions que regula el Capítol
II del Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Cinquè .- Informar al titular de la llicència que haurà de comunicar el dia de l’inici de les
obres.
Sisè .En defecte d’assenyalament específic, els terminis són d’un any per començar
les obres i de tres per acabar-les. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de
la notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels
terminis fixats si la persona titular de llicència urbanística ho sol·licita justificadament
abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.
Setè .Advertir que transcorregut el termini per començar o finalitzar les obres, sense
que hagin estat iniciades o finalitzades la present llicència es declararà caducada.
Vuitè .tercers.

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

Novè .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201630319 / 0

Concessió de Plaques i patents

12,56 €

201630320 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

29.010,17 €

201630321 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

12.329,32 €

Desè.- Notificar el present acord als interessats.

8. Acceptació del Programa complementari de finançament de les llars d'infants
per al curs 2014-2015, 2a. edició, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals
2016-2019".
ANTECEDENTS DE FET
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar el
Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal
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per al curs 2014-2015, 2a. edició, en el marc del Pla “xarxa de Governs Locals 20162019.
2. En data 31 de març de 2016, la Diputació de Barcelona ens comunica l’acord de la
Junta de Govern de data 10 de març de 2016 de la aprovació de l’ajut concedida dintre
del Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat
municipal per al curs 2014-2015, 2a. Edició, per la nostra llars d’infant, El Patufet, per
la quantitat de 54.062,24 euros.
FONAMENTS DE DRET
- L’acord del Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat
municipal per al curs 2014-2015, 2a. edició, en el marc del Pla “xarxa de Governs Locals
2016-2019.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals.
- Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals.
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
modificada per la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre i per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar l’import de 54.062,24 euros de l’ajut concedit per a la nostra llar
d’infants, El Patufet, del Programa complementari de finançament de les llars d’infants per
al curs 2014-2015, 2a. edició, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Segon .- Notificar aquest acord al Servei d’Economia i Finances de l’Ajuntament i a la
Diputació de Barcelona.
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9. Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona, del programa d'arts
escèniques, dirigit a l'alumnat dels centres educatius, per al curs 2015-2016.
ANTECEDENTS DE FET
1. Les escoles públiques de Sant Quirze participen des del curs 2002-2003 en la
campanya escolar de teatre, dansa i música, junt amb diversos ajuntaments del Vallès
Occidental, promoguda per la Diputació de Barcelona.
2. Aquesta programació d’arts escèniques té com a finalitat, impulsar la promoció, difusió
i formació de les arts per a infants i joves a l’àmbit dels centres educatius, en
col·laboració amb altres ajuntaments, donada la coincidència d’objectius, criteris i
metodologia.
3. Pel curs 2015-2016, en data 7 de gener de 2016, la Diputació de Barcelona, ens
comunica que la Junta de Govern Local de la Diputació, de data 17 de desembre de
2015, ha acordat concedir la quantitat de 1.070,00 €, per al nostre Ajuntament a
l’objecte de fer front a la despesa derivada de les programacions d’arts escèniques i
musicals adreçades als escolars del nostre municipi.
4. Vist que l’Ajuntament valora aquesta activitat com a molt positiva i d’interès públic.
FONAMENTS DE DRET
- Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a programacions d’arts
escèniques i musicals, adreçades a escolars en els municipis de la província de
Barcelona, aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, amb data 23
de setembre de 2015.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.
- Articles 239 i 241 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.
- Capítol I, Títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Acceptar l’aportació econòmica de 1.070,00 €, per al nostre Ajuntament a
l’objecte de fer front a la despesa derivada de les programacions d’arts escèniques i
musicals adreçades als escolars del nostre municipi.
Segon .- Comunicar aquest acord al Servei d’Economia i Finances de l’Ajuntament i a
l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona.

10. Acceptació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i l'Ajuntament de Terrassa per contribuir en les despeses de
funcionament de l'escola Pilarín Bayés.
ANTECEDENTS DE FET
1. L’escola Pilarín Bayés té una zonificació aprovada per la Direcció de Serveis
Territorials d’Ensenyament del Vallès Occidental, en el sentit que els habitants de Les
Fonts de Terrassa puguin gaudir de la puntuació per proximitat de residència.
2. Aquest fet motiva la col·laboració entre l’Ajuntament de Tarrassa i Sant Quirze del
Vallès, pel qual s’ha establert un conveni de col·laboració entre els dos ajuntaments
per contribuir en les despeses de funcionament de l’escola Pilarín Bayés, pel qual
l’Ajuntament de Terrassa contribuirà amb una aportació econòmica distribuïda com
segueix:
Curs 2015-2016:
Curs 2016-2017:
Curs 2017-2018:
Curs 2018-2019:
Curs 2019-2020:

17.520,00 €.
35.040,00 €.
35.040,00 €.
17.520,00 €.
17.520,00 €.

3. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a destinar l’import aportat per
l’Ajuntament de Terrassa per al manteniment i millora de l’escola Pilarín Bayés.
FONAMENTS DE DRET
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer .- Acceptar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i l’Ajuntament de Terrassa per contribuir en les despeses de funcionament de
l’escola Pilarín Bayés, pel qual l’Ajuntament de Terrassa contribuirà amb els imports
següents:
Curs 2015-2016:
Curs 2016-2017:
Curs 2017-2018:
Curs 2018-2019:
Curs 2019-2020:

17.520,00 €.
35.040,00 €.
35.040,00 €.
17.520,00 €.
17.520,00 €.

El conveni queda redactat de la següent manera:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL
VALLÈS I L’AJUNTAMENT DE TERRASSA, SERVEI D’EDUCACIÓ, PER A
CONTRIBUIR EN LES DESPESES DE FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA PILARIN
BAYÉS AL NUCLI DE LES FONTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
A Terrassa, 15 de gener de 2016

REUNITS
D’una part, la senyora Elisabeth Oliveras i Jorba, amb DNI núm.: dades protegides,
alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb domicili plaça de la Vila, 6,
amb el NIF: P0823800H,
D’altra part, la senyora Maria Rosa Ribera Mitjavila, DNI núm.: dades protegides, tinent
d’alcalde de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Terrassa,
amb domicili al Raval de Montserrat, 14 de la ciutat de Terrassa, amb el NIF: P0827900B
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a la signatura i
eficàcia del present Conveni i conjuntament,
MANIFESTEN
Que, un cop aprovada per la Direcció de Serveis Territorials d’Educació del Vallès
Occidental la zona d’influència de l’escola Pilarín Bayés, en el sentit que els habitants de
Les Fonts de Terrassa puguin gaudir de la mateixa puntuació per residència que els
habitants de Les Fonts de Sant Quirze, a l’hora de poder accedir a una plaça a l’escola
Pilarín Bayés, els dos ajuntaments decideixen contribuir en les despeses de
funcionament de l’esmentat centre, ubicat al nucli de Les Fonts de Sant Quirze i que
comparteixen, en el seu funcionament, indistintament alumnes del municipi de Sant
Quirze i del municipi de Terrassa.
Que l’objectiu d’aquest conveni és que l’Ajuntament de Terrassa, Servei d’Educació,
contribueixi en les despeses de funcionament de l’escola Pilarín Bayés durant els cursos
escolars 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 i 2019-20.
I en virtut de l’anterior, ambdues parts formalitzen en el present document els següents:
ACORDS
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Primer. L’Ajuntament de Terrassa, Servei d’Educació, contribuirà en les despeses de
funcionament de l’escola Pilarín Bayés amb l’ajut econòmic per al període 20162020 que serà d’un total de 122.640,00 €, distribuït com segueix:
Curs 2015-2016

17.520,00 €

Curs 2016-2017

35.040,00 €

Curs 2017-2018

35.040,00 €

Curs 2018-2019

17.520,00 €

Curs 2019-2020

17.520,00 €

Aquests imports es faran efectius durant els anys corresponents: 2016, 2017,
2018, 2019, 2020, els quals aniran a càrrec de la partida que per tal efecte
s’habiliti en el seu moment. Durant els cursos 2016-2017 i 2017-2018 s’ha
incrementat l’import corresponent, per tal de compensar els cursos 2013-2014 i
2014-2015, durant els quals, no ha subscrit conveni.
Segon. Que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a destinar l’import
aportat per l’Ajuntament de Terrassa, al funcionament de l’escola Pilarín Bayés,
en els conceptes següents: servei de consergeria, manteniment,
subministraments i neteja.
Tercer. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a facilitar al Servei
d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa un llistat a l’inici de cada curs, on
s’incloguin els noms, les adreces, el curs on estan matriculats i la data
d’incorporació al centre, de tots els alumnes matriculats a l’escola Pilarín Bayés
que siguin residents a Les Fonts de Terrassa.
Quart.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a lliurar al Servei
d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa una certificació del seu interventor
municipal, amb el vistiplau de l’Alcalde president on s’acrediti que l’aportació
econòmica de l’Ajuntament de Terrassa s’ha destinat a la despesa de
funcionament de l’escola Pilarín Bayés, un cop hagi rebut les aportacions de
cada curs escolar.

Cinquè. La vigència d’aquest conveni serà pels cursos acadèmics 2015-16, 2016-17,
2017-18, 2018-19 i 2019-20. D’igual forma, la vigència d’aquest conveni resta
condicionada a la possible creació d’un nou centre al barri de Les Fonts de
Terrassa, si el creixement demogràfic d’aquesta zona així ho determinés.
Sisè.

Setè.

L’Ajuntament de Terrassa i l’Ajuntament de Sant Quirze acorden formar una
comissió tècnica, integrada per un representant de cada entitat i que serà la
responsable de vetllar pel seguiment i compliment dels acords fixats al present
conveni, així com de proposar les modificacions adients per tal de garantir-ne la
seva adaptació a noves realitats que es puguin plantejar. Aquesta comissió es
reunirà, com a mínim dos cops a l’any i, a la darrera reunió es farà una valoració
del conveni, proposant-se o no les modificacions que garanteixin un millor
compliment del conveni, mitjançant el corresponent informe que haurà de ser
aprovat o no pels responsables polítics de la signatura d’aquest conveni.
L’efectivitat dels pactes continguts en aquest conveni quedarà condicionada a
l’aprovació i/o ratificació del mateix per l’òrgan de govern competent de
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l’Ajuntament de Terrassa, prèvia la tramitació del procediment i la incorporació
dels informes facultatius que siguin preceptius.
I en prova de conformitat es signen dos originals d’aquest conveni a un sol efecte en el
lloc i data assenyalats a l’encapçalament.”
Segon .- Comunicar aquest acord als serveis econòmics de l’Ajuntament i a
l’Ajuntament de Terrassa.

11. Acceptació subvenció "Programa complementari de foment de l'ocupació i de
suport a la integració social" en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 20162019
ANTECEDENTS DE FET
En data 10 de març de 2016 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona acorda
l’aprovació del “Programa Complementari de foment de l’ocupació i de suport a la
integració social” en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
Que l’11 d’abril de 2016, l’Ajuntament de Sant Quirze rep la comunicació de l’atorgament
de 184.360,96 €, en el marc d’aquest programa.
FONAMENTS DE DRET
Aprovació del “Programa Complementari de foment de l’ocupació i de suport a la
integració social” en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. BOPB, dilluns
21 de març de 2016.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar la subvenció atorgada en el marc del “Programa Complementari de
foment de l’ocupació i de suport a la integració social” per un import de 184.360,96 €.
Segon .-

Comunicar l’acord als interessats.

12. Aprovació de l'expedient i inici de la licitació per a l'adjudicació del contracte
d'obres de reparació i conservació de la masia de Can Feliu
ANTECEDENTS DE FET.
Instruït l’expedient per a l’adjudicació del contracte d’obres de reparació i conservació de
la masia de Can Feliu de Sant Quirze del Vallès.
FONAMENTS DE DRET
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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 l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i procediment obert
per a l’adjudicació del contracte administratiu per a l’execució de les obres de reparació i
conservació de la masia de Can Feliu de Sant Quirze del Vallès, 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 3
mesos.
Segon. Aprovar l’inici de la licitació per a l’adjudicació de l’esmentat contracte, mitjançant
publicació al Butlletí Oficial de la Província, al perfil de contractant 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.
Tercer. Aprovar el document comptable d’autorització de la despesa (fase A), per un
import total de 219.967,97€, amb càrrec a les partides del pressupost vigent que es
detallen a continuació:
1301 2322 6220000 (Millora construcció centre cívic de Can Feliu), import: 100.000,00€
1301 2322 6230000 (Millora instal·lacions centre cívic de Can Feliu), import: 119.967,97€

13. Aprovació de l'expedient i inici del procediment per a l'adjudicació del contracte
del servei de manteniment de les instal·lacions contra incendis, de l'enllumenat
d'emergència i dels sistemes de seguretat contra intrusió
ANTECEDENTS DE FET.
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Instruït l’expedient per a l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei la
prestació del servei de manteniment de les instal·lacions contra incendis, de l’enllumenat
d’emergència i dels sistemes de seguretat contra intrusió.
FONAMENTS DE DRET
Atesos els informes de Secretaria i Intervenció, el que es disposa al plec de clàusules
administratives particular i al de generals aplicables als contractes de serveis i a altres
contractes administratius i als privats de la Corporació, publicats al BOP núm. 172 de
data 19 de juliol de 2002, en tot allò que no contradiguin l’actual legislació en matèria de
contractes, amb el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic i la legislació posterior que el modifica, el
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la LCSP, el
Reglament general de la LCAP, en tot allò que aquestes normes reglamentàries no
contravinguin les previsions de rang legal vigents, amb la Llei reguladora de les bases de
règim local i, en desenvolupament d’aquesta i amb la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i procediment
negociat, per a l’adjudicació del contracte administratiu per a la prestació del servei de
manteniment de les instal·lacions contra incendis, de l’enllumenat d’emergència i dels
sistemes de seguretat contra intrusió, contractació que es regeix per les condicions
definides al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques, i
que tindrà una durada de dos anys amb previsió de dues possibles pròrrogues d’un any
cadascuna.
Segon. Convidar, atès que se les considera qualificades per a dur a terme l’objecte del
contracte, les empreses següents:
PUNTO Y CONTROL, SAU
isabel@puntoycontrol.es
PLANA FABREGA
jvidal@planafabrega.com
ASTRA

astra@astrasistemas.com

DIGITECNIC
info@digittecnic.com
SEVIP
online@sevip.com
Els licitadors convidats disposaran d’un termini de 15 dies naturals, per a la presentació
de la seva oferta, comptadors a partir de l’endemà de la data de recepció de la notificació.
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Podran presentar ofertes tots aquells empresaris no convidats prèviament, que reuneixin
els requisits sol·licitats al PCAP i, per tant, es considerin capacitats per dur a terme
l'objecte del contracte. El termini per a la presentació de proposicions serà de 15 dies
naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta licitació al Perfil del
Contractant.
La proposta es lliurarà d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives que
regeix aquesta contractació i que s’aprova en aquest acte.
Tercer. Aprovar els documents comptables d’autorització de la despesa per a l’exercici
vigent i els de compromís de la despesa per als exercicis futurs que es detallen a
continuació:

Fase A
Any
Import (€)

Fase A-Fut

Fase A-Fut

Fase A-Fut

Fase A-Fut

2016

2017

2018

2019

2020

5.172,75

20691,00

20.691,00

20.691,00

15.518,25

Quart. Comunicar aquests acords als interessats.

14. Pròrroga del contracte principal i del complementari formalitzats per a la
prestació dels serveis d'assistència psicològica a les dones
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.
Arran de l’informe de la tècnica d’Igualtat en la relació a l’increment de la demanda de la
prestació, la Junta de Govern Local, de data 16 de desembre de 2014, va adjudicar un
contracte administratiu complementari de serveis d’atenció psicològica a les dones, a la
raó social amb la qual s’havia formalitzat el contracte que es modificava, d’acord amb la
clàusula 106.1 del TRLCSP, en els mateixos termes de l’acord d’adjudicació aprovat per
la Junta de Govern Local, de data 19 de març de 2013, dels plecs administratius i tècnics
aprovats per l’Administració i de l’oferta que el contractista va presentar a la licitació del
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contracte principal. El mateix acord, va aprovar alhora, la pròrroga del servei, per un
termini d’un any, possibilitat que el plec recollia.
Per continuar amb la prestació del servei, atès que la demanda es manté, la técnica
d’Igualtat, Sra. Soledad Rodríguez Carmona, ha emès informe on proposa prorrogar, un
any més, el contracte principal i el complementari.
El crèdit necessari per fer front a la despesa derivada de la pròrroga del contracte
principal, des de l’1 d’abril de 2016 fins al 31 de març del 2017, està aprovat, mitjançant
autorització i compromís (AD), segons consta al pressupost municipal.
La despesa per front a la pròrroga derivada del contracte complementari, contràriament,
no està consignada, en conseqüència cal aprovar el document comptable complementari
d’autorització i disposició de la despesa, per un import de 4.140,00€.
Atès que, segons informa l’Àrea gestora, la totalitat de la prestació del servei
d’assistència psicològica per a dones (contracte principal i complementari) s’ha dut a
terme durant tot el mes d’abril sense interrupció i que els pagaments, que ho són a mes
vençut, es faran puntualment i sense cap demora.
Vist que el Servei va iniciar el procediment per a l’aprovació de la pròrroga en temps i
forma, constatat que per problemes en el programa informàtic de comptabilitat, el
document comptable complementari d’autorització i compromís de la despesa que
correspon al contracte addicional no va poder ser fiscalitzat fins el dia 19 d’abril de 2016,
la pròrroga d’aquests contractes que es presenta a aprovació, té caràcter retroactiu.
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:
Primer. Aprovar la pròrroga del contracte principal i del complementari per a la prestació
del servei d’atenció psicològica a les dones, formalitzats amb la fundació privada
Assistència i Gestió Integral (AGI) per un termini d’un any, des de l’1 d’abril de 2016 al 31
de març de 2017, per un preu anual total de 13.800,00€, import del contracte principal
que consta consignat i compromès al pressupost i de 4.140,00€, import del contracte
complementari, pendent de contreta definitiva.
Segon. Aprovar el document comptable d’autorització i compromís addicional de la
despesa (fase AD-C) per fer front als dèbits derivats del contracte complementari

26/50

d’atenció psicològica per a les dones, per un import de 4.140,00€, amb càrrec a la partida
pressupostària 1900 2313 2279900.
Tercer. Notificar el present acord als interessats.

15. Formalitzar contractes lloguer amb la COMU i aprovar docs. comptables
provisió de fons pels lloguers socials dels 3 habitatges cedits pel 2016, 2017,
2018 i 2019
ANTECEDENTS DE FET
La crisi financera i econòmica que, des de l'any 2008, ha afectat les economies europees
ha comportat que determinades problemàtiques socials i antics factors de vulnerabilitat,
els quals podien conduir a situacions de risc i exclusió social, s'hagin generalitzat i, fins i
tot, ampliat. En efecte, la crisi financera i econòmica ha posat de manifest nous riscos de
vulnerabilitat i d'exclusió social.
Un d’aquests son el risc d’exclusió residencial per motius econòmics, d’emergència social
i per aquelles situacions especials derivades de la pèrdua, o risc de pèrdua, de l’habitatge
habitual.
A Sant Quirze del Vallès son cada vegada mes famílies que es troben en aquesta
situació. Actualment hi ha famílies amb recursos econòmics insuficients, i en alguns
casos sense recursos econòmics, que no poden fer front a les despeses del seu
habitatge i es troben en procés de desnonament sense possibilitat d’accedir al mercat de
lloguer. Davant d’aquestes situacions socials greus o emergències socials d’exclusió
residencial cal disposar de mesures, i una d’elles és l’accés a un habitatge de lloguer
social.
Atès que l’empresa municipal COMU Sant Quirze del Vallès, SL disposava de cinc
habitatges de lloguer buits, quatre a la Promoció de Mas Duran III (ha-bxs-01, ha-bsx-02,
ha-bxs-06, ha-bxs-07) i un a la Promoció de Les Fonts (1º 6º) , i vist que el consell
d’administració d’aquesta societat va acordar destinar aquests immobles a lloguer per a
situacions socials greus o emergències socials d’exclusió residencial.
En consideració al fet que ja es van formalitzar aquests contractes en relació a dos dels
habitatges, i restaven pendents per formalitzar tres de la Promoció de Mas Duran III (habxs-01, ha-bsx-02 i ha-bxs-06)
Atès que s’ha creat la partida 2200/1520/2020000 anomenada Lloguer pisos en caràcter
social destinada a les despesa dels cinc habitatges en concepte de lloguer i
subministraments inicials.
FONAMENTS DE DRET
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.
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Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la formalització dels contractes de lloguer dels tres habitatges de la
Promoció de Mas Duran III (ha-bxs-01, ha-bsx-02, ha-bxs-06) de la COMU Sant Quirze
del Vallès, SL per part de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, el contingut literal dels
quals, és el següent:
“A) LLOC I DATA DEL CONTRACTE: SANT QUIRZE VALLÉS 1 de març de 2016
B) DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'HABITATGE I ESPAIS VINCULATS: MAS DURAN III
Adreça

Clementina Arderiu, 6, Bxs 1a

Població

Sant Quirze del Vallès

M2 útil habitatge

68,51m2

Aparcament

Núm. 1

Traster

Núm. 1

M2 útil traster

4,00 m2

C) DADES DE L'ARRENDADOR:
La Sra. Marta Baldrich Caselles, amb DNI núm. dades protegides, intervé en nom i
representació de l’entitat COMU SANT QUIRZE VALLÉS SL. (en endavant COMU ),
domiciliada a l’ Av. de Pau Casals núm.72-82, SANT QUIRZE VALLÈS, apoderada
mitjançant escriptura pública autoritzada pel notari Sr. Alfonso Carbonell Aguilar en data
06 d’agost 2.015, amb número 1.120 del seu protocol.
La societat es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tomo 33.790, al foli 200,
volum B, full número 233.537, amb C.I.F. número B-62561618.
La Sra. Marta Baldrich Casellas actua en la seva condició de Consellera Delegada de la
societat COMU Sant Quirze del Vallès S.L.
D) DADES DE L'ARRENDATARI:
La Sra. Elisabeth Oliveras Jorba, amb DNI núm. dades protegides, intervé en nom i
representació de l’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE VALLES (en endavant serà
denominat com L´AJUNTAMENT), domiciliada a Plaça de la Vila, nº 6, SANT QUIRZE
VALLÈS, en la seva codició d’alcaldessa del esmentat ajuntament, segons acord plenari
del 13 de juny del 2015.
E) DADES DE L’ARRENDAMENT
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Data d’inici
Lloguer mensual inicial de l’habitatge

1 de març de 2016
624,36€

Despeses de comunitat
Compte corrent de la transferència

25€
ES84 0049 2186 3521 1422 0325

L’arrendatari/s actua/en en nom del Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
F) QUALIFICACIÓ DEFINITIVA D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL
Qualificat com Habitatge amb Protecció Oficial
Núm. d’expedient: 08-B-0078-10
Data de qualificació: 3 març 2.014
G) PERSONES AUTORITZADES A OCUPAR L'HABITATGE
Aquelles persones autoritzades per L’AJUNTAMENT a l'accés i utilització dels
habitatges de inserció social que L’AJUNTAMENT disposa a cada moment, destinades a
l’allotjament alternatiu de persones o d'unitats familiars en risc d'exclusió social, quan es
justifiqui el seu caràcter d'urgència pels Serveis Socials municipals.
Reunides les parts contractants en el lloc i data indicats, es reconeixen mútuament
capacitat legal necessària per atorgar el present contracte, les dades de referència i
circumstàncies del qual es consignen anteriorment, i, a aquest efecte.
E X P O S E N

PRIMER.- Que COMU SANT QUIRZE VALLÉS SL. (en endavant també es denominarà
COMU) és propietària de l’entitat, i els annexes inseparables, la identificació i
característiques de la qual s’especifiquen a l’apartat B de l’encapçalament d’aquest
contracte.
SEGON.- Que l’Ajuntament ha reservat una sèrie d’habitatges per ser destinats al
allotjament de persones o unitats familiars en risc de exclusió social, entre les quals es
troba l'habitatge objecte del present contracte.
TERCER .- Que la legislació aplicable als habitatges amb Protecció Oficial d’aquesta
promoció està regulada pel Real Decret 2066/2008, de 12 de desembre de 2008 publicat
al BOE núm. 309 de 24 de desembre de 2008, i pel Decret 13/2010, de 2 de febrer, del
Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012 publicat al DOGC núm. 5565 de 11 de febrer de
2010. També per la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge publicada al
DOGC 5044 de 9 de gener de 2008 i els reglaments que la desenvolupin.
Amb independència de l'anterior, la entitat COMU ha sigut informada per l’ajuntament que
l'habitatge objecte del present contracte s'emmarca dins als programes socials de la
esmentada Corporació Local, d’acord amb el previst en els articles 1.3, 8 c), 9, 10, i 22
del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla para el dret a l’habitatge, publicat al DOGC
núm. 6633, de 29 de maig de 2014.
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QUART.- Que COMU procedirà a tramitar el visat d’aquest contracte per la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb l’article 15.1 del Decret 13/2010, de 2 de febrer i l’article 85.1 de
la Llei 18/2007, essent aquest visat condició indispensable per a la validesa del contracte.
CINQUÈ.- Que ambdues parts convenen la formalització del present contracte
d'arrendament amb subjecció a les següents:
CLÀUSULES:
Primera.- L'arrendador lloga a l'arrendatari l'habitatge i annexos, identificats a l’apartat B
del present contracte a l’arrendatari/a identificat/da a l’apartat D.
L'arrendador cedeix en aquest acte les claus de l'habitatge, el qual es lliurat en correctes
condicions d’ús, excepte en aquells temes que depenen del nivell d’exigència particular
del propi arrendatari, com pot ser la neteja inicial de l’habitatge, obligant-se l’arrendatari a
retornar l’habitatge en les mateixes condicions, especialment pel que fa a pintura de
l’habitatge i la neteja dels elements de cuina, armaris i elements sanitaris es refereix.

Segona.- [Objecte de l’arrendament] És objecte de l’arrendament, exclusivament la
superfície situada dins de les parets de l’habitatge i dels espais vinculats -aparcament i
traster-, quedant especialment excluida la façana, parts laterals de l’entrada, del terrat i
vestíbul de l’escala. En conseqüència, l’arrendament al que es refereix aquest contracte,
no donará dret a entrar ni fer servir el terrat de la finca, en cas que per alguna raó es
tingués que utilitzar haurà de demanar consentiment a l’arrendador que és la persona que
guarda les claus d’aquest espai.
També s’inclou en l’arrendament el mobiliari de cuina i electrodomèstics, els quals han
estat comprovats el seu bon estat en el moment de la signatura del contracte per part de
l’arrendatari. Aquests béns no podran sortir de l’habitatge sense previ consentiment per
escrit de la propietat i hauran de destinar-se a l’ús que els hi correspongui, segons les
seves característiques.

Tercera.-[Estat Actual de l’immoble] La part arrendatària declara conéixer i acceptar les
característiques i estat -cost cert- de conservació de l’habitatge i annexos, el mobiliari de
cuina i dels electrodomèstics objecte de l’arrendament, els accepta expressament i
s’obliga a conservar-los en aquest mateix estat. Així mateix, ambdues parts declaren que
l’habitatge es troba en les condicions necessàries d’habitabilitat per a servir a l’ús
convingut.
Quarta.- [Règim legal aplicable] L'arrendament es regirà pel present contracte, el títol II de
la Llei d'Arrendaments Urbans, per al Decret 75/2014, de 27 de maig i per la normativa
reguladora dels habitatges amb protecció oficial.
Cinquena.- [Destí l’habitatge] L’arrendatari destinarà
l’habitatge objecte d’aquest
contracte a:
•

A les persones en risc d'exclusió social que tenen dificultats al moment d'accedir a
un habitatge o de pagar el lloguer o les quotes d'amortització hipotecàries, la qual
cosa les podria situar en l'exclusió social residencial o dificultar el seu procés
d'inserció social.

•

Atendre a persones que presenten problemes d'inserció i que requereixen una
atenció especial, seguiment i tutela especialitzats durant un període de temps.
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S'entén per persones que requereixen una atenció especial les persones que
formen part dels següents col·lectius:
a) persones sense llar.
b) les dones afectades per la violència masclista,
c) les persones amb drogodependències i les persones amb trastorn
mental.
d) les persones perceptores de prestacions molt baixes.
e) altres en situacions anàlogues que requereixen una especial atenció,
tutela o suport especialitzat.
D'acord amb la finalitat i destinació de l'habitatge objecte del present contracte,
l’Ajuntament podrà cedir l'ús de la mateixa, sota la forma jurídica i condicions que estimi
per convenient.
Sisena.- [Duració] La durada de l’arrendament és per tres anys, prorrogables fins a tres
(3) anys més, previ acord entre L´AJUNTAMENT i el COMU.
El termini començarà a comptar des de la signatura del present contracte.
Setena.- [Renda] La renda pactada es fixa en la quantia de 624,36€ mensuals, que es
pagarà per mesos avançats dins els cinc primers dies de cada mes per rebut domiciliat al
compte corrent de l’entitat bancària que l’arrendatari assenyali.
Vuitena.- [Rebut mensual] El rebut mensual estarà format pels següents conceptes:
•
Lloguer mensual de l’habitatge, que inclou les despeses de l’ IBI
•
Despeses generals i de manteniment de l’edifici
Excepte el lloguer que s’actualitzarà segons s’especifica a la clàusula desena del present
contracte, la resta de conceptes que integren el rebut mensual es regularitzaran en funció
del seu cost real al tancar l’exercici anual.
Novena.- [Subministraments d’electricitat, gas i aigua] L’habitatge es lloga sense els
serveis d’electricitat, gas i aigua que el llogater donarà d’alta i abonarà els consums.
Desena.- [Actualització de la renda] Les parts contractants convenen que la renda que en
cada moment satisfaci l’arrendatari, durant la vigència del contracte, s’acomodarà cada
any a la variació percentual experimentada per l’IPC que fixi l’Institut Nacional
d’Estadística (o l’organisme que el substitueixi) aplicant sobre aquella renda el
percentatge que representi la diferència existent entre els índex que corresponguin al
període de revisió. Per l’aplicació de les actualitzacions envers l’import incial
d’arrendament es pendrà sempre com a mes de referència l’1 de gener de cada any. En
cap cas, la demora en aplicar la revisió suposarà renúncia o caducitat de la mateixa.
El lloguer i les previsions a compte de les despeses de manteniment de l’edifici es
notificaran per escrit a l'arrendatari, preferentment mitjançant nota en el rebut de la
mensualitat precedent.
Onzena.- [Obligacions dineràries] Les obligacions dineràries de la part arrendatària,
dimanants d'aquest contracte, vençudes i no satisfetes, devengaran a partir del primer
venciment el tipus d'interès de demora fixat a la vigent Llei de Pressupostos de la
Generalitat de Catalunya.
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Així mateix, es pacta expressament que l’incompliment del pagament dels rebuts
suposarà un cost per l’arrendatari en concepte de despesa per la gestió de cobrament de
tots els càrrecs financers i d’administració generats per import minim de 20 € per rebut
impagat.

Dosena.- [Obres de millora] La realització d'obres de millora practicades pel llogater, previ
vist-i-plau de la propietat, autoritzarà a l'arrendador a elevar la renda en les condicions
que preveu l'article 19 de la Llei d'Arrendaments Urbans.

Tretzena.- [Obres de l’arrendatari] L'arrendatari, a no ser que tingui permís per escrit de
l’arrendador, no podrà fer obres que modifiquin la configuració de l’habitatge. En tot cas,
les obres així autoritzades seran a càrrec i compte de la part arrendatària, i quedaran en
benefici de la finca, sense dret a indemnització o reclamació en cap cas. El permís
municipal serà també a compte i càrrec de la part arrendatària, així com la direcció
tècnica o facultativa en el seu cas.
En cap cas, es podran fer obres que provoquin una disminució en la seva estabilitat o
seguretat.
Aquesta norma servirà també per a la resta d’elements i instal·lacions de l’habitatge i pels
elements i zones comunes.
A la finalització del contracte, l'arrendatari posarà a disposició de l’arrendador l’habitatge
objecte de contracte en les mateixes condicions que com es lliura, sense haver variat la
forma, disseny o color dels elements arquitectònics o les instal·lacions que s’incorporen.
Abans de donar de baixa un contracte, es portarà a terme una revisió tècnica de l’estat de
l’habitatge. En cas d’haver-se produït qualsevol desperfecte (vidres trencats,
instal·lacions que no funcionin, color diferent de pintura de l’existent al lliurament de
l’habitatge, etc.), es procedirà al retorn parcial i/o retenció definitiva de la part proporcional
de la fiança dipositada. Si l’import de la garantia no és suficient per pagar el cost de la
reparació, l’arrendatari pagarà l’import que resti, en el termini màxim de 10 dies, per
qualsevol dels mitjans admesos en dret.

Catorzena.- [Altres obligacions de la part arrendatària] Són obligacions de la part
arrendatària, les previstes al present contracte i a la Llei d’Arrendaments Urbans:
a) La part arrendatària es compromet, a la finalització del contracte, a reintegrar
l’habitatge i annexos en el mateix estat i condicions de conservació en les que el
reb, d’acord al document annex NÙM. 1 que s’incorpora al present contracte.
b) L'arrendatari autoritzarà i permetrà que l’arrendador i/o en qui aquest delegui,
accedeixin a l’habitatge a fi de verificar els compliment de les seves obligacions,
en especial les de manteniment i ocupació de l'habitatge. Així mateix, la part
arrendatària s’obliga a facilitar l’accés a l’habitatge del personal i tècnics de
COMU o a qui aquest pogues designar, per tal de realitzar les obres de reparació
que siguin necessàries per conservar instal.lacions i serveis generals o elements
comuns de l’immoble en les condicions d'habitabilitat per l'ús convingut en l’horari
que aquests poguessin determinar.
En aquest mateix ordre de qüestions, l’arrendador podrà establir una inspecció
tècnica d’habitatge per tal d’emetre informe envers el bon ús i estat de
conservació i manteniment de l’habitatge i els seus annexos.
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c) La part arrendatària haurà de permetre en l'habitatge les servituds imprescindibles
requerides per a la creació de serveis comuns d'interès general de la Comunitat
de l'immoble i el seu manteniment.
d) La part arrendatària podrà tenir animals de companyia, sempre i quan els
mantingui en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat per
als propis animals, així com per a la resta del veïns de l’immoble. Serà preceptiu
l’absència de reclamacions fundades a criteri de COMU o representants dels
veins. per part de cap propietari i/o arrendatari d’habitatge en l’edifici per causa de
molèsties provocades per aquests.
e) Conservar l’habitatge amb la diligència deguda d’acord a les característiques del
seu lliurament segons document annex que s’incorpora al present contracte.
Seran al seu càrrec exclusiu les reparacions que exigeixi el desgast produït per
l’ús ordinari de l’habitatge i les seves instal·lacions.
f) A posar en coneixement a la propietat en el termini més breu possible, la
necessitat de portar a terme les reparacions necessàries per a conservar
l'habitatge en condicions d’habitabilitat.
g) A utilitzar el servei d’ascensor, conforme a la normativa d’aparells elevadors i a les
demés disposicions que es dictin.
h) A no tenir o manipular en l’habitatge matèries explosives, inflamables, incòmodes
o insalubres i observar en tot moment les disposicions vigents.
i) A no tenir comportaments que impliquin un deteriorament de l’habitatge i/o
d’elements comuns ni a tenir comportament que suposin una molèstia per a la
resta de veïns.
L'incompliment de les regles d’utilització previstes en aquesta clàusula suposarà la
resolució automàtica del contracte i facultarà a l’arrendador a reclamar els danys i
perjudicis que se’n derivin.
Quinzena.- [Responsabilitat de la part arrendatària per danys als béns arrendats i a
tercers] L'arrendatari es fa responsable i allibera de tota responsabilitat a la propietat i a
l'administrador, pels danys que es puguin produir a persones o béns i que es derivin de
l’ús de les instal.lacions, serveis, subministraments, activitats o accions que tinguin lloc al
propi habitatge i espais vinculats. En cas que la part arrendatària no assumeixi el
mateniment, la reparació i despeses que corresponguin, l'arrendador podrà dur-les a
terme a càrrec de l'arrendatari.
Disisena.- [Causes de finalització del contracte] El contracte d'arrendament finalitzarà per
qualsevol de les causes següents:
• Desistiment de l’arrendatari, un cop hagin transcorreguts almenys sis mesos de
vigència del contracte.
• Incompliment per l’arrendatari de les seves obligacions
• Venciment pactat en el present contracte.
• Denegació del visat del contracte per part de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya o Institut Català del Sòl.
Quan la finalització del contracte es produeixi per desistiment de l'arrendatari, aquest
haurà d’avisar per escrit a l’arrendador de manera que en quedi deguda constància, amb
un mínim de 30 dies naturals d’antelació. En tot cas, l’arrendatari haurà d’indemnitzar a
l’arrendador per tal desistiment amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la
renda en vigor per cada any del contracte que resti per complir, o la part proporcional que
correspongui en cas de períodes de temps inferiors a una anualitat.
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En tots els casos la data de finalització del contracte coincidirà amb el darrer dia del mes,
excepte en el supòsit de desistiment de l’arrendatari en que el contracte finalitzarà
transcorreguts 30 dies des de la seva notificació a l’arrendador.

Dissetena.- [Jurisdicció competent] Ambdues parts acorden sotmetre les divergències
que poguessin sorgir de la interpretació i compliment d’aquest contracte a la Jurisdicció
dels Jutjats i Tribunal de Sabadell, amb renúncia expressa al seu propi fur cas que fos un
altre.
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, ambdues parts el
signen per quintuplicat en exemplars del mateix valor i efecte, en el lloc i la data que a
l'inici s'indiquen.
Arrendador
Arrendatari
CONDICIONS ADDICIONALS ALS CONTRACTES D’ARRENDAMENT, D’OBLIGAT
COMPLIMENT PELS ARRENDATARIS, QUE MANIFESTEN EL SEU CONEIXEMENT
MITJANÇANT LA SIGNATURA DEL PRESENT DOCUMENT.
Quan el llogater sol·liciti donar de baixa el contracte d’arrendament abans de finalitzar el
termini natural de duració pactat entre les parts, aquest haurà d’indemnitzar a l’arrendador
amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any del
contracte que resti per complir, o la part proporcional que correspongui en cas de períodes
de temps inferiors a una anualitat.
El llogater haurà d’avisar com a mínim amb UN MES d’antelació de la seva intenció de
donar de baixa el contracte.
Abans de donar de baixa un contracte, es portarà a terme una revisió tècnica de l’estat de
l’habitatge. En cas de haver-se produït qualsevol desperfecte (vidres trencats,
instal·lacions que no funcionin, color diferent de pintura de l’existent a la entrega de
l’habitatge, etc.), es procedirà al retorn parcial o retenció definitiva de la part proporcional
de la fiança dipositada. Si l’import de la garantia no és suficient per pagar el cost de la
reparació, l’arrendatari pagarà, en el termini màxim de 10 dies, l’import que resti per
qualsevol dels mitjans admesos en dret.
El llogater que no atengui el pagament d’un rebut domiciliat, serà penalitzat amb la
desdomiciliació definitiva dels rebuts de lloguer, havent d’acudir a les oficines de COMU o
de qui designi per fer efectiu el seu pagament i els posteriors rebuts mensuals.
Cas d’existir rebuts impagats, COMU reclamarà judicialment el pagament dels mateixos,
sigui quin sigui l’import adeutat o el número de rebuts pendents.
DOCUMENTACIÓ LLIURADA
Planta: Bxs-porta 1a
Traster: 1
Plaça pàrking: 1
√

Claus:
 4 porta entrada pis
 1 porta entrada escala
 2 bústia
 2 porta trasters
 1 porta accés aparcament des de la rampa
 1 porta accés aparcament des de el carrer
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√
√
√

 1 comandament aparcament
Manual de manteniment dels electrodomèstics
Manual i garantia de la caldera
Com donar d’alta els subministraments

√
√
√

Butlletí elèctric
Qualificació definitiva
Plànol de l’habitatge”

√ Sol·licitud de subministrament de l’aigua
√ Butlletí del gas

“
“A) LLOC I DATA DEL CONTRACTE: SANT QUIRZE VALLÉS 1 de març de 2016
B) DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'HABITATGE I ESPAIS VINCULATS: MAS DURAN III
Adreça
Població
M2 útil habitatge
Aparcament
Traster
M2 útil traster

Clementina Arderiu, 6, Bxs 2a
Sant Quirze del Vallès
44,94m2
Núm. 21
Núm. 20
3,42 m2

C) DADES DE L'ARRENDADOR:
La Sra. Marta Baldrich Caselles, amb DNI núm. dades protegides, intervéen nom i
representació de l’entitat COMU SANT QUIRZE VALLÉS SL. (en endavant COMU ),
domiciliada a l’ Av. de Pau Casals núm.72-82, SANT QUIRZE VALLÈS, apoderada
mitjançant escriptura pública autoritzada pel notari Sr. Alfonso Carbonell Aguilar en data
06 d’agost 2.015, amb número 1.120 del seu protocol.
La societat es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tomo 33.790, al foli 200,
volum B, full número 233.537, amb C.I.F. número B-62561618.
La Sra. Marta Baldrich Casellas actua en la seva condició de Consellera Delegada de la
societat COMU Sant Quirze del Vallès S.L.

D) DADES DE L'ARRENDATARI:
La Sra. Elisabeth Oliveras Jorba, amb DNI núm. dades protegides, intervé en nom i
representació de l’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE VALLES (en endavant serà
denominat com L´AJUNTAMENT), domiciliada a Plaça de la Vila, nº 6, SANT QUIRZE
VALLÈS, en la seva codició d’alcaldessa del esmentat ajuntament, segons acord plenari
del 13 de juny del 2015.

E) DADES DE L’ARRENDAMENT
Data d’inici

1 de març de 2016
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Lloguer mensual inicial de l’habitatge
Despeses de comunitat
Compte corrent de la transferència

450,32€
10€
ES84 0049 2186 3521 1422 0325

L’arrendatari/s actua/en en nom del Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

F) QUALIFICACIÓ DEFINITIVA D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL
Qualificat com Habitatge amb Protecció Oficial
Núm. d’expedient: 08-B-0078-10
Data de qualificació: 3 març 2.014

G) PERSONES AUTORITZADES A OCUPAR L'HABITATGE
Aquelles persones autoritzades per L’AJUNTAMENT a l'accés i utilització dels
habitatges de inserció social que L’AJUNTAMENT disposa a cada moment, destinades a
l’allotjament alternatiu de persones o d'unitats familiars en risc d'exclusió social, quan es
justifiqui el seu caràcter d'urgència pels Serveis Socials municipals.
Reunides les parts contractants en el lloc i data indicats, es reconeixen mútuament
capacitat legal necessària per atorgar el present contracte, les dades de referència i
circumstàncies del qual es consignen anteriorment, i, a aquest efecte,
E X P O S E N
PRIMER.- Que COMU SANT QUIRZE VALLÉS SL. (en endavant també es denominarà
COMU) és propietària de l’entitat, i els annexes inseparables, la identificació i
característiques de la qual s’especifiquen a l’apartat B de l’encapçalament d’aquest
contracte.
SEGON.- Que l’Ajuntament ha reservat una sèrie d’habitatges per ser destinats al
allotjament de persones o unitats familiars en risc de exclusió social, entre les quals es
troba l'habitatge objecte del present contracte.
TERCER .- Que la legislació aplicable als habitatges amb Protecció Oficial d’aquesta
promoció està regulada pel Real Decret 2066/2008, de 12 de desembre de 2008 publicat
al BOE núm. 309 de 24 de desembre de 2008, i pel Decret 13/2010, de 2 de febrer, del
Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012 publicat al DOGC núm. 5565 de 11 de febrer de
2010. També per la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge publicada al
DOGC 5044 de 9 de gener de 2008 i els reglaments que la desenvolupin.
Amb independència de l'anterior, la entitat COMU ha sigut informada per l’ajuntament que
l'habitatge objecte del present contracte s'emmarca dins als programes socials de la
esmentada Corporació Local, d’acord amb el previst en els articles 1.3, 8 c), 9, 10, i 22
del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla para el dret a l’habitatge, publicat al DOGC
núm. 6633, de 29 de maig de 2014.
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QUART.- Que COMU procedirà a tramitar el visat d’aquest contracte per la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb l’article 15.1 del Decret 13/2010, de 2 de febrer i l’article 85.1 de
la Llei 18/2007, essent aquest visat condició indispensable per a la validesa del contracte.
CINQUÈ.- Que ambdues parts convenen la formalització del present contracte
d'arrendament amb subjecció a les següents:
CLÀUSULES:
Primera.- L'arrendador lloga a l'arrendatari l'habitatge i annexos, identificats a l’apartat B
del present contracte a l’arrendatari/a identificat/da a l’apartat D.
L'arrendador cedeix en aquest acte les claus de l'habitatge, el qual es lliurat en correctes
condicions d’ús, excepte en aquells temes que depenen del nivell d’exigència particular
del propi arrendatari, com pot ser la neteja inicial de l’habitatge, obligant-se l’arrendatari a
retornar l’habitatge en les mateixes condicions, especialment pel que fa a pintura de
l’habitatge i la neteja dels elements de cuina, armaris i elements sanitaris es refereix.

Segona.- [Objecte de l’arrendament] És objecte de l’arrendament, exclusivament la
superfície situada dins de les parets de l’habitatge i dels espais vinculats -aparcament i
traster-, quedant especialment excluida la façana, parts laterals de l’entrada, del terrat i
vestíbul de l’escala. En conseqüència, l’arrendament al que es refereix aquest contracte,
no donará dret a entrar ni fer servir el terrat de la finca, en cas que per alguna raó es
tingués que utilitzar haurà de demanar consentiment a l’arrendador que és la persona que
guarda les claus d’aquest espai.
També s’inclou en l’arrendament el mobiliari de cuina i electrodomèstics, els quals han
estat comprovats el seu bon estat en el moment de la signatura del contracte per part de
l’arrendatari. Aquests béns no podran sortir de l’habitatge sense previ consentiment per
escrit de la propietat i hauran de destinar-se a l’ús que els hi correspongui, segons les
seves característiques.
Tercera.-[Estat Actual de l’immoble] La part arrendatària declara conéixer i acceptar les
característiques i estat -cost cert- de conservació de l’habitatge i annexos, el mobiliari de
cuina i dels electrodomèstics objecte de l’arrendament, els accepta expressament i
s’obliga a conservar-los en aquest mateix estat. Així mateix, ambdues parts declaren que
l’habitatge es troba en les condicions necessàries d’habitabilitat per a servir a l’ús
convingut.
Quarta.- [Règim legal aplicable] L'arrendament es regirà pel present contracte, el títol II de
la Llei d'Arrendaments Urbans, per al Decret 75/2014, de 27 de maig i per la normativa
reguladora dels habitatges amb protecció oficial.
Cinquena.- [Destí l’habitatge] L’arrendatari destinarà
contracte a:
•

l’habitatge objecte d’aquest

A les persones en risc d'exclusió social que tenen dificultats al moment d'accedir a
un habitatge o de pagar el lloguer o les quotes d'amortització hipotecàries, la qual
cosa les podria situar en l'exclusió social residencial o dificultar el seu procés
d'inserció social.
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•

Atendre a persones que presenten problemes d'inserció i que requereixen una
atenció especial, seguiment i tutela especialitzats durant un període de temps.
S'entén per persones que requereixen una atenció especial les persones que
formen part dels següents col·lectius:
f) persones sense llar.
g) les dones afectades per la violència masclista,
h) les persones amb drogodependències i les persones amb trastorn
mental.
i) les persones perceptores de prestacions molt baixes.
j) altres en situacions anàlogues que requereixen una especial atenció,
tutela o suport especialitzat.

D'acord amb la finalitat i destinació de l'habitatge objecte del present contracte,
l’Ajuntament podrà cedir l'ús de la mateixa, sota la forma jurídica i condicions que estimi
per convenient.

Sisena.- [Duració] La durada de l’arrendament és per tres anys, prorrogables fins a tres
(3) anys més, previ acord entre L´AJUNTAMENT i el COMU.
El termini començarà a comptar des de la signatura del present contracte.

Setena.- [Renda] La renda pactada es fixa en la quantia de 450,32€ mensuals, que es
pagarà per mesos avançats dins els cinc primers dies de cada mes per rebut domiciliat al
compte corrent de l’entitat bancària que l’arrendatari assenyali.
Vuitena.- [Rebut mensual] El rebut mensual estarà format pels següents conceptes:
•
Lloguer mensual de l’habitatge, que inclou les despeses de l’ IBI
•
Despeses generals i de manteniment de l’edifici
Excepte el lloguer que s’actualitzarà segons s’especifica a la clàusula desena del present
contracte, la resta de conceptes que integren el rebut mensual es regularitzaran en funció
del seu cost real al tancar l’exercici anual.
Novena.- [Subministraments d’electricitat, gas i aigua] L’habitatge es lloga sense els
serveis d’electricitat, gas i aigua que el llogater donarà d’alta i abonarà els consums.
Desena.- [Actualització de la renda] Les parts contractants convenen que la renda que en
cada moment satisfaci l’arrendatari, durant la vigència del contracte, s’acomodarà cada
any a la variació percentual experimentada per l’IPC que fixi l’Institut Nacional
d’Estadística (o l’organisme que el substitueixi) aplicant sobre aquella renda el
percentatge que representi la diferència existent entre els índex que corresponguin al
període de revisió. Per l’aplicació de les actualitzacions envers l’import incial
d’arrendament es pendrà sempre com a mes de referència l’1 de gener de cada any. En
cap cas, la demora en aplicar la revisió suposarà renúncia o caducitat de la mateixa.
El lloguer i les previsions a compte de les despeses de manteniment de l’edifici es
notificaran per escrit a l'arrendatari, preferentment mitjançant nota en el rebut de la
mensualitat precedent.
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Onzena.- [Obligacions dineràries] Les obligacions dineràries de la part arrendatària,
dimanants d'aquest contracte, vençudes i no satisfetes, devengaran a partir del primer
venciment el tipus d'interès de demora fixat a la vigent Llei de Pressupostos de la
Generalitat de Catalunya.
Així mateix, es pacta expressament que l’incompliment del pagament dels rebuts
suposarà un cost per l’arrendatari en concepte de despesa per la gestió de cobrament de
tots els càrrecs financers i d’administració generats per import minim de 20 € per rebut
impagat.
Dotzena.- [Obres de millora] La realització d'obres de millora practicades pel llogater,
previ vist-i-plau de la propietat, autoritzarà a l'arrendador a elevar la renda en les
condicions que preveu l'article 19 de la Llei d'Arrendaments Urbans.

Tretzena.- [Obres de l’arrendatari] L'arrendatari, a no ser que tingui permís per escrit de
l’arrendador, no podrà fer obres que modifiquin la configuració de l’habitatge. En tot cas,
les obres així autoritzades seran a càrrec i compte de la part arrendatària, i quedaran en
benefici de la finca, sense dret a indemnització o reclamació en cap cas. El permís
municipal serà també a compte i càrrec de la part arrendatària, així com la direcció
tècnica o facultativa en el seu cas.
En cap cas, es podran fer obres que provoquin una disminució en la seva estabilitat o
seguretat.
Aquesta norma servirà també per a la resta d’elements i instal·lacions de l’habitatge i pels
elements i zones comunes.
A la finalització del contracte, l'arrendatari posarà a disposició de l’arrendador l’habitatge
objecte de contracte en les mateixes condicions que com es lliura, sense haver variat la
forma, disseny o color dels elements arquitectònics o les instal·lacions que s’incorporen.
Abans de donar de baixa un contracte, es portarà a terme una revisió tècnica de l’estat de
l’habitatge. En cas d’haver-se produït qualsevol desperfecte (vidres trencats,
instal·lacions que no funcionin, color diferent de pintura de l’existent al lliurament de
l’habitatge, etc.), es procedirà al retorn parcial i/o retenció definitiva de la part proporcional
de la fiança dipositada. Si l’import de la garantia no és suficient per pagar el cost de la
reparació, l’arrendatari pagarà l’import que resti, en el termini màxim de 10 dies, per
qualsevol dels mitjans admesos en dret.
Catorzena.- [Altres obligacions de la part arrendatària] Són obligacions de la part
arrendatària, les previstes al present contracte i a la Llei d’Arrendaments Urbans:
j)

La part arrendatària es compromet, a la finalització del contracte, a reintegrar
l’habitatge i annexos en el mateix estat i condicions de conservació en les que el
reb, d’acord al document annex NÙM. 1 que s’incorpora al present contracte.
k) L'arrendatari autoritzarà i permetrà que l’arrendador i/o en qui aquest delegui,
accedeixin a l’habitatge a fi de verificar els compliment de les seves obligacions,
en especial les de manteniment i ocupació de l'habitatge. Així mateix, la part
arrendatària s’obliga a facilitar l’accés a l’habitatge del personal i tècnics de
COMU o a qui aquest pogues designar, per tal de realitzar les obres de reparació
que siguin necessàries per conservar instal.lacions i serveis generals o elements
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l)

m)

n)

o)

p)
q)
r)

comuns de l’immoble en les condicions d'habitabilitat per l'ús convingut en l’horari
que aquests poguessin determinar.
En aquest mateix ordre de qüestions, l’arrendador podrà establir una inspecció
tècnica d’habitatge per tal d’emetre informe envers el bon ús i estat de
conservació i manteniment de l’habitatge i els seus annexos.
La part arrendatària haurà de permetre en l'habitatge les servituds imprescindibles
requerides per a la creació de serveis comuns d'interès general de la Comunitat
de l'immoble i el seu manteniment.
La part arrendatària podrà tenir animals de companyia, sempre i quan els
mantingui en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat per
als propis animals, així com per a la resta del veïns de l’immoble. Serà preceptiu
l’absència de reclamacions fundades a criteri de COMU o representants dels
veins. per part de cap propietari i/o arrendatari d’habitatge en l’edifici per causa de
molèsties provocades per aquests.
Conservar l’habitatge amb la diligència deguda d’acord a les característiques del
seu lliurament segons document annex que s’incorpora al present contracte.
Seran al seu càrrec exclusiu les reparacions que exigeixi el desgast produït per
l’ús ordinari de l’habitatge i les seves instal·lacions.
A posar en coneixement a la propietat en el termini més breu possible, la
necessitat de portar a terme les reparacions necessàries per a conservar
l'habitatge en condicions d’habitabilitat.
A utilitzar el servei d’ascensor, conforme a la normativa d’aparells elevadors i a les
demés disposicions que es dictin.
A no tenir o manipular en l’habitatge matèries explosives, inflamables, incòmodes
o insalubres i observar en tot moment les disposicions vigents.
A no tenir comportaments que impliquin un deteriorament de l’habitatge i/o
d’elements comuns ni a tenir comportament que suposin una molèstia per a la
resta de veïns.

L'incompliment de les regles d’utilització previstes en aquesta clàusula suposarà la
resolució automàtica del contracte i facultarà a l’arrendador a reclamar els danys i
perjudicis que se’n derivin.
Quinzena.- [Responsabilitat de la part arrendatària per danys als béns arrendats i a
tercers] L'arrendatari es fa responsable i allibera de tota responsabilitat a la propietat i a
l'administrador, pels danys que es puguin produir a persones o béns i que es derivin de
l’ús de les instal.lacions, serveis, subministraments, activitats o accions que tinguin lloc al
propi habitatge i espais vinculats. En cas que la part arrendatària no assumeixi el
mateniment, la reparació i despeses que corresponguin, l'arrendador podrà dur-les a
terme a càrrec de l'arrendatari.
Setzena.- [Causes de finalització del contracte] El contracte d'arrendament finalitzarà per
qualsevol de les causes següents:
• Desistiment de l’arrendatari, un cop hagin transcorreguts almenys sis mesos de
vigència del contracte.
• Incompliment per l’arrendatari de les seves obligacions
• Venciment pactat en el present contracte.
• Denegació del visat del contracte per part de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya o Institut Català del Sòl.
Quan la finalització del contracte es produeixi per desistiment de l'arrendatari, aquest
haurà d’avisar per escrit a l’arrendador de manera que en quedi deguda constància, amb
un mínim de 30 dies naturals d’antelació. En tot cas, l’arrendatari haurà d’indemnitzar a
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l’arrendador per tal desistiment amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la
renda en vigor per cada any del contracte que resti per complir, o la part proporcional que
correspongui en cas de períodes de temps inferiors a una anualitat.
En tots els casos la data de finalització del contracte coincidirà amb el darrer dia del mes,
excepte en el supòsit de desistiment de l’arrendatari en que el contracte finalitzarà
transcorreguts 30 dies des de la seva notificació a l’arrendador.
Dissetena.- [Jurisdicció competent] Ambdues parts acorden sotmetre les divergències
que poguessin sorgir de la interpretació i compliment d’aquest contracte a la Jurisdicció
dels Jutjats i Tribunal de Sabadell, amb renúncia expressa al seu propi fur cas que fos un
altre.
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, ambdues parts el
signen per quintuplicat en exemplars del mateix valor i efecte, en el lloc i la data que a
l'inici s'indiquen.

Arrendador

Arrendatari

CONDICIONS ADDICIONALS ALS CONTRACTES D’ARRENDAMENT, D’OBLIGAT
COMPLIMENT PELS ARRENDATARIS, QUE MANIFESTEN EL SEU CONEIXEMENT
MITJANÇANT LA SIGNATURA DEL PRESENT DOCUMENT.
Quan el llogater sol·liciti donar de baixa el contracte d’arrendament abans de finalitzar el
termini natural de duració pactat entre les parts, aquest haurà d’indemnitzar a l’arrendador
amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any del
contracte que resti per complir, o la part proporcional que correspongui en cas de períodes
de temps inferiors a una anualitat.
El llogater haurà d’avisar com a mínim amb UN MES d’antelació de la seva intenció de
donar de baixa el contracte.
Abans de donar de baixa un contracte, es portarà a terme una revisió tècnica de l’estat de
l’habitatge. En cas de haver-se produït qualsevol desperfecte (vidres trencats,
instal·lacions que no funcionin, color diferent de pintura de l’existent a la entrega de
l’habitatge, etc.), es procedirà al retorn parcial o retenció definitiva de la part proporcional
de la fiança dipositada. Si l’import de la garantia no és suficient per pagar el cost de la
reparació, l’arrendatari pagarà, en el termini màxim de 10 dies, l’import que resti per
qualsevol dels mitjans admesos en dret.
El llogater que no atengui el pagament d’un rebut domiciliat, serà penalitzat amb la
desdomiciliació definitiva dels rebuts de lloguer, havent d’acudir a les oficines de COMU o
de qui designi per fer efectiu el seu pagament i els posteriors rebuts mensuals.
Cas d’existir rebuts impagats, COMU reclamarà judicialment el pagament dels mateixos,
sigui quin sigui l’import adeutat o el número de rebuts pendents.
DOCUMENTACIÓ LLIURADA
Planta: Bxs-porta 2a
Traster: 20
Plaça pàrking: 21
√ Claus:
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√
√
√
√
√
√
√
√

 4 porta entrada pis
 1 porta entrada escala
 2 bústia
 2 porta trasters
 1 porta accés aparcament des de la rampa
 1 porta accés aparcament des de el carrer
 1 comandament aparcament
Manual de manteniment dels electrodomèstics
Manual i garantia de la caldera
Com donar d’alta els subministres
Sol·licitud de subministrament de l’aigua
Butlletí del gas
Butlletí elèctric
Qualificació definitiva
Plànol de l’habitatge”

“A) LLOC I DATA DEL CONTRACTE: SANT QUIRZE VALLÉS 1 de març de 2016
B) DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'HABITATGE I ESPAIS VINCULATS: MAS DURAN III
Adreça
Població
M2 útil habitatge
Aparcament
Traster
M2 útil traster

Clementina Arderiu, 6, Bxs 6a
Sant Quirze del Vallès
57,30m2
Núm. 4
Núm. 4
3,07 m2

C) DADES DE L'ARRENDADOR:
La Sra. Marta Baldrich Caselles, amb DNI núm. dades protegides, intervéen nom i
representació de l’entitat COMU SANT QUIRZE VALLÉS SL. (en endavant COMU ),
domiciliada a l’ Av. de Pau Casals núm.72-82, SANT QUIRZE VALLÈS, apoderada
mitjançant escriptura pública autoritzada pel notari Sr. Alfonso Carbonell Aguilar en data
06 d’agost 2.015, amb número 1.120 del seu protocol.
La societat es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tomo 33.790, al foli 200,
volum B, full número 233.537, amb C.I.F. número B-62561618.
La Sra. Marta Baldrich Casellas actua en la seva condició de Consellera Delegada de la
societat COMU Sant Quirze del Vallès S.L.
D) DADES DE L'ARRENDATARI:
La Sra. Elisabeth Oliveras Jorba, amb DNI núm. dades protegides, intervé en nom i
representació de l’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE VALLES (en endavant serà
denominat com L´AJUNTAMENT), domiciliada a Plaça de la Vila, nº 6, SANT QUIRZE
VALLÈS, en la seva codició d’alcaldessa del esmentat ajuntament, segons acord plenari
del 13 de juny del 2015.
E) DADES DE L’ARRENDAMENT
Data d’inici
Lloguer mensual inicial de l’habitatge

1 de març de 2016
538.73€
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Despeses de comunitat
Compte corrent de la transferència

20€
ES84 0049 2186 3521 1422 0325

L’arrendatari/s actua/en en nom del Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
F) QUALIFICACIÓ DEFINITIVA D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL
Qualificat com Habitatge amb Protecció Oficial
Núm. d’expedient: 08-B-0078-10
Data de qualificació: 3 març 2.014
G) PERSONES AUTORITZADES A OCUPAR L'HABITATGE
Aquelles persones autoritzades per L’AJUNTAMENT a l'accés i utilització dels
habitatges de inserció social que L’AJUNTAMENT disposa a cada moment, destinades a
l’allotjament alternatiu de persones o d'unitats familiars en risc d'exclusió social, quan es
justifiqui el seu caràcter d'urgència pels Serveis Socials municipals.

Reunides les parts contractants en el lloc i data indicats, es reconeixen mútuament
capacitat legal necessària per atorgar el present contracte, les dades de referència i
circumstàncies del qual es consignen anteriorment, i, a aquest efecte,
E X P O S E N
PRIMER.- Que COMU SANT QUIRZE VALLÉS SL. (en endavant també es denominarà
COMU) és propietària de l’entitat, i els annexes inseparables, la identificació i
característiques de la qual s’especifiquen a l’apartat B de l’encapçalament d’aquest
contracte.
SEGON.- Que l’Ajuntament ha reservat una sèrie d’habitatges per ser destinats al
allotjament de persones o unitats familiars en risc de exclusió social, entre les quals es
troba l'habitatge objecte del present contracte.
TERCER .- Que la legislació aplicable als habitatges amb Protecció Oficial d’aquesta
promoció està regulada pel Real Decret 2066/2008, de 12 de desembre de 2008 publicat
al BOE núm. 309 de 24 de desembre de 2008, i pel Decret 13/2010, de 2 de febrer, del
Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012 publicat al DOGC núm. 5565 de 11 de febrer de
2010. També per la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge publicada al
DOGC 5044 de 9 de gener de 2008 i els reglaments que la desenvolupin.
Amb independència de l'anterior, la entitat COMU ha sigut informada per l’ajuntament que
l'habitatge objecte del present contracte s'emmarca dins als programes socials de la
esmentada Corporació Local, d’acord amb el previst en els articles 1.3, 8 c), 9, 10, i 22
del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla para el dret a l’habitatge, publicat al DOGC
núm. 6633, de 29 de maig de 2014.
QUART.- Que COMU procedirà a tramitar el visat d’aquest contracte per la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb l’article 15.1 del Decret 13/2010, de 2 de febrer i l’article 85.1 de
la Llei 18/2007, essent aquest visat condició indispensable per a la validesa del contracte.
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CINQUÈ.- Que ambdues parts convenen la formalització del present contracte
d'arrendament amb subjecció a les següents:
CLÀUSULES:
Primera.- L'arrendador lloga a l'arrendatari l'habitatge i annexos, identificats a l’apartat B
del present contracte a l’arrendatari/a identificat/da a l’apartat D.
L'arrendador cedeix en aquest acte les claus de l'habitatge, el qual es lliurat en correctes
condicions d’ús, excepte en aquells temes que depenen del nivell d’exigència particular
del propi arrendatari, com pot ser la neteja inicial de l’habitatge, obligant-se l’arrendatari a
retornar l’habitatge en les mateixes condicions, especialment pel que fa a pintura de
l’habitatge i la neteja dels elements de cuina, armaris i elements sanitaris es refereix.

Segona.- [Objecte de l’arrendament] És objecte de l’arrendament, exclusivament la
superfície situada dins de les parets de l’habitatge i dels espais vinculats -aparcament i
traster-, quedant especialment excluida la façana, parts laterals de l’entrada, del terrat i
vestíbul de l’escala. En conseqüència, l’arrendament al que es refereix aquest contracte,
no donará dret a entrar ni fer servir el terrat de la finca, en cas que per alguna raó es
tingués que utilitzar haurà de demanar consentiment a l’arrendador que és la persona que
guarda les claus d’aquest espai.
També s’inclou en l’arrendament el mobiliari de cuina i electrodomèstics, els quals han
estat comprovats el seu bon estat en el moment de la signatura del contracte per part de
l’arrendatari. Aquests béns no podran sortir de l’habitatge sense previ consentiment per
escrit de la propietat i hauran de destinar-se a l’ús que els hi correspongui, segons les
seves característiques.
Tercera.-[Estat Actual de l’immoble] La part arrendatària declara conéixer i acceptar les
característiques i estat -cost cert- de conservació de l’habitatge i annexos, el mobiliari de
cuina i dels electrodomèstics objecte de l’arrendament, els accepta expressament i
s’obliga a conservar-los en aquest mateix estat. Així mateix, ambdues parts declaren que
l’habitatge es troba en les condicions necessàries d’habitabilitat per a servir a l’ús
convingut.
Quarta.- [Règim legal aplicable] L'arrendament es regirà pel present contracte, el títol II de
la Llei d'Arrendaments Urbans, per al Decret 75/2014, de 27 de maig i per la normativa
reguladora dels habitatges amb protecció oficial.
Cinquena.- [Destí l’habitatge] L’arrendatari destinarà
contracte a:

l’habitatge objecte d’aquest

•

A les persones en risc d'exclusió social que tenen dificultats al moment d'accedir a
un habitatge o de pagar el lloguer o les quotes d'amortització hipotecàries, la qual
cosa les podria situar en l'exclusió social residencial o dificultar el seu procés
d'inserció social.

•

Atendre a persones que presenten problemes d'inserció i que requereixen una
atenció especial, seguiment i tutela especialitzats durant un període de temps.
S'entén per persones que requereixen una atenció especial les persones que
formen part dels següents col·lectius:
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k) persones sense llar.
l) les dones afectades per la violència masclista,
m) les persones amb drogodependències i les persones amb trastorn
mental.
n) les persones perceptores de prestacions molt baixes.
o) altres en situacions anàlogues que requereixen una especial atenció,
tutela o suport especialitzat.
D'acord amb la finalitat i destinació de l'habitatge objecte del present contracte,
l’Ajuntament podrà cedir l'ús de la mateixa, sota la forma jurídica i condicions que estimi
per convenient.
Sisena.- [Duració] La durada de l’arrendament és per tres anys, prorrogables fins a tres
(3) anys més, previ acord entre L´AJUNTAMENT i el COMU.
El termini començarà a comptar des de la signatura del present contracte.
Setena.- [Renda] La renda pactada es fixa en la quantia de 538,73€ mensuals, que es
pagarà per mesos avançats dins els cinc primers dies de cada mes per rebut domiciliat al
compte corrent de l’entitat bancària que l’arrendatari assenyali.
Vuitena.- [Rebut mensual] El rebut mensual estarà format pels següents conceptes:
•
Lloguer mensual de l’habitatge, que inclou les despeses de l’ IBI
•
Despeses generals i de manteniment de l’edifici
Excepte el lloguer que s’actualitzarà segons s’especifica a la clàusula desena del present
contracte, la resta de conceptes que integren el rebut mensual es regularitzaran en funció
del seu cost real al tancar l’exercici anual.
Novena.- [Subministraments d’electricitat, gas i aigua] L’habitatge es lloga sense els
serveis d’electricitat, gas i aigua que el llogater donarà d’alta i abonarà els consums.

Desena.- [Actualització de la renda] Les parts contractants convenen que la renda que en
cada moment satisfaci l’arrendatari, durant la vigència del contracte, s’acomodarà cada
any a la variació percentual experimentada per l’IPC que fixi l’Institut Nacional
d’Estadística (o l’organisme que el substitueixi) aplicant sobre aquella renda el
percentatge que representi la diferència existent entre els índex que corresponguin al
període de revisió. Per l’aplicació de les actualitzacions envers l’import incial
d’arrendament es pendrà sempre com a mes de referència l’1 de gener de cada any. En
cap cas, la demora en aplicar la revisió suposarà renúncia o caducitat de la mateixa.
El lloguer i les previsions a compte de les despeses de manteniment de l’edifici es
notificaran per escrit a l'arrendatari, preferentment mitjançant nota en el rebut de la
mensualitat precedent.
Onzena.- [Obligacions dineràries] Les obligacions dineràries de la part arrendatària,
dimanants d'aquest contracte, vençudes i no satisfetes, devengaran a partir del primer
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venciment el tipus d'interès de demora fixat a la vigent Llei de Pressupostos de la
Generalitat de Catalunya.
Així mateix, es pacta expressament que l’incompliment del pagament dels rebuts
suposarà un cost per l’arrendatari en concepte de despesa per la gestió de cobrament de
tots els càrrecs financers i d’administració generats per import minim de 20 € per rebut
impagat.
Dotzena.- [Obres de millora] La realització d'obres de millora practicades pel llogater,
previ vist-i-plau de la propietat, autoritzarà a l'arrendador a elevar la renda en les
condicions que preveu l'article 19 de la Llei d'Arrendaments Urbans.

Tretzena.- [Obres de l’arrendatari] L'arrendatari, a no ser que tingui permís per escrit de
l’arrendador, no podrà fer obres que modifiquin la configuració de l’habitatge. En tot cas,
les obres així autoritzades seran a càrrec i compte de la part arrendatària, i quedaran en
benefici de la finca, sense dret a indemnització o reclamació en cap cas. El permís
municipal serà també a compte i càrrec de la part arrendatària, així com la direcció
tècnica o facultativa en el seu cas.
En cap cas, es podran fer obres que provoquin una disminució en la seva estabilitat o
seguretat.
Aquesta norma servirà també per a la resta d’elements i instal·lacions de l’habitatge i pels
elements i zones comunes.
A la finalització del contracte, l'arrendatari posarà a disposició de l’arrendador l’habitatge
objecte de contracte en les mateixes condicions que com es lliura, sense haver variat la
forma, disseny o color dels elements arquitectònics o les instal·lacions que s’incorporen.
Abans de donar de baixa un contracte, es portarà a terme una revisió tècnica de l’estat de
l’habitatge. En cas d’haver-se produït qualsevol desperfecte (vidres trencats,
instal·lacions que no funcionin, color diferent de pintura de l’existent al lliurament de
l’habitatge, etc.), es procedirà al retorn parcial i/o retenció definitiva de la part proporcional
de la fiança dipositada. Si l’import de la garantia no és suficient per pagar el cost de la
reparació, l’arrendatari pagarà l’import que resti, en el termini màxim de 10 dies, per
qualsevol dels mitjans admesos en dret.

Catorzena.- [Altres obligacions de la part arrendatària] Són obligacions de la part
arrendatària, les previstes al present contracte i a la Llei d’Arrendaments Urbans:
s) La part arrendatària es compromet, a la finalització del contracte, a reintegrar
l’habitatge i annexos en el mateix estat i condicions de conservació en les que el
reb, d’acord al document annex NÙM. 1 que s’incorpora al present contracte.
t) L'arrendatari autoritzarà i permetrà que l’arrendador i/o en qui aquest delegui,
accedeixin a l’habitatge a fi de verificar els compliment de les seves obligacions,
en especial les de manteniment i ocupació de l'habitatge. Així mateix, la part
arrendatària s’obliga a facilitar l’accés a l’habitatge del personal i tècnics de
COMU o a qui aquest pogues designar, per tal de realitzar les obres de reparació
que siguin necessàries per conservar instal.lacions i serveis generals o elements
comuns de l’immoble en les condicions d'habitabilitat per l'ús convingut en l’horari
que aquests poguessin determinar.
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En aquest mateix ordre de qüestions, l’arrendador podrà establir una inspecció
tècnica d’habitatge per tal d’emetre informe envers el bon ús i estat de
conservació i manteniment de l’habitatge i els seus annexos.
u) La part arrendatària haurà de permetre en l'habitatge les servituds imprescindibles
requerides per a la creació de serveis comuns d'interès general de la Comunitat
de l'immoble i el seu manteniment.
v) La part arrendatària podrà tenir animals de companyia, sempre i quan els
mantingui en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat per
als propis animals, així com per a la resta del veïns de l’immoble. Serà preceptiu
l’absència de reclamacions fundades a criteri de COMU o representants dels
veins. per part de cap propietari i/o arrendatari d’habitatge en l’edifici per causa de
molèsties provocades per aquests.
w) Conservar l’habitatge amb la diligència deguda d’acord a les característiques del
seu lliurament segons document annex que s’incorpora al present contracte.
Seran al seu càrrec exclusiu les reparacions que exigeixi el desgast produït per
l’ús ordinari de l’habitatge i les seves instal·lacions.
x) A posar en coneixement a la propietat en el termini més breu possible, la
necessitat de portar a terme les reparacions necessàries per a conservar
l'habitatge en condicions d’habitabilitat.
y) A utilitzar el servei d’ascensor, conforme a la normativa d’aparells elevadors i a les
demés disposicions que es dictin.
z) A no tenir o manipular en l’habitatge matèries explosives, inflamables, incòmodes
o insalubres i observar en tot moment les disposicions vigents.
aa) A no tenir comportaments que impliquin un deteriorament de l’habitatge i/o
d’elements comuns ni a tenir comportament que suposin una molèstia per a la
resta de veïns.
L'incompliment de les regles d’utilització previstes en aquesta clàusula suposarà la
resolució automàtica del contracte i facultarà a l’arrendador a reclamar els danys i
perjudicis que se’n derivin.

Quitzena.- [Responsabilitat de la part arrendatària per danys als béns arrendats i a
tercers] L'arrendatari es fa responsable i allibera de tota responsabilitat a la propietat i a
l'administrador, pels danys que es puguin produir a persones o béns i que es derivin de
l’ús de les instal.lacions, serveis, subministraments, activitats o accions que tinguin lloc al
propi habitatge i espais vinculats. En cas que la part arrendatària no assumeixi el
mateniment, la reparació i despeses que corresponguin, l'arrendador podrà dur-les a
terme a càrrec de l'arrendatari.

Setzena.- [Causes de finalització del contracte] El contracte d'arrendament finalitzarà per
qualsevol de les causes següents:
• Desistiment de l’arrendatari, un cop hagin transcorreguts almenys sis mesos de
vigència del contracte.
• Incompliment per l’arrendatari de les seves obligacions
• Venciment pactat en el present contracte.
• Denegació del visat del contracte per part de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya o Institut Català del Sòl.
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Quan la finalització del contracte es produeixi per desistiment de l'arrendatari, aquest
haurà d’avisar per escrit a l’arrendador de manera que en quedi deguda constància, amb
un mínim de 30 dies naturals d’antelació. En tot cas, l’arrendatari haurà d’indemnitzar a
l’arrendador per tal desistiment amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la
renda en vigor per cada any del contracte que resti per complir, o la part proporcional que
correspongui en cas de períodes de temps inferiors a una anualitat.
En tots els casos la data de finalització del contracte coincidirà amb el darrer dia del mes,
excepte en el supòsit de desistiment de l’arrendatari en que el contracte finalitzarà
transcorreguts 30 dies des de la seva notificació a l’arrendador.

Dissetena.- [Jurisdicció competent] Ambdues parts acorden sotmetre les divergències
que poguessin sorgir de la interpretació i compliment d’aquest contracte a la Jurisdicció
dels Jutjats i Tribunal de Sabadell, amb renúncia expressa al seu propi fur cas que fos un
altre.
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, ambdues parts el
signen per quintuplicat en exemplars del mateix valor i efecte, en el lloc i la data que a
l'inici s'indiquen.
Arrendador

Arrendatari

CONDICIONS ADDICIONALS ALS CONTRACTES D’ARRENDAMENT, D’OBLIGAT
COMPLIMENT PELS ARRENDATARIS, QUE MANIFESTEN EL SEU CONEIXEMENT
MITJANÇANT LA SIGNATURA DEL PRESENT DOCUMENT.
Quan el llogater sol·liciti donar de baixa el contracte d’arrendament abans de finalitzar el
termini natural de duració pactat entre les parts, aquest haurà d’indemnitzar a l’arrendador
amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any del
contracte que resti per complir, o la part proporcional que correspongui en cas de períodes
de temps inferiors a una anualitat.
El llogater haurà d’avisar com a mínim amb UN MES d’antelació de la seva intenció de
donar de baixa el contracte.
Abans de donar de baixa un contracte, es portarà a terme una revisió tècnica de l’estat de
l’habitatge. En cas de haver-se produït qualsevol desperfecte (vidres trencats,
instal·lacions que no funcionin, color diferent de pintura de l’existent a la entrega de
l’habitatge, etc.), es procedirà al retorn parcial o retenció definitiva de la part proporcional
de la fiança dipositada. Si l’import de la garantia no és suficient per pagar el cost de la
reparació, l’arrendatari pagarà, en el termini màxim de 10 dies, l’import que resti per
qualsevol dels mitjans admesos en dret.
El llogater que no atengui el pagament d’un rebut domiciliat, serà penalitzat amb la
desdomiciliació definitiva dels rebuts de lloguer, havent d’acudir a les oficines de COMU o
de qui designi per fer efectiu el seu pagament i els posteriors rebuts mensuals.
Cas d’existir rebuts impagats, COMU reclamarà judicialment el pagament dels mateixos,
sigui quin sigui l’import adeutat o el número de rebuts pendents.

48/50

DOCUMENTACIÓ LLIURADA
Planta: Bxs-porta 6a
Traster: 4
Plaça pàrking: 4
√

√
√
√
√
√
√
√
√

Claus:
 4 porta entrada pis
 1 porta entrada escala
 2 bústia
 2 porta trasters
 1 porta accés aparcament des de la rampa
 1 porta accés aparcament des de el carrer
 1 comandament aparcament
Manual de manteniment dels electrodomèstics
Manual i garantia de la caldera
Com donar d’alta els subministraments
Sol·licitud de subministrament aigua
Butlletí del gas
Butlletí elèctric
Qualificació definitiva
Plànol de l’habitatge

Segon .- Per fer front a la despesa dels lloguers i comunitats: aprovar el document
comptable d’autorització i disposició per import de 5.194,88 € amb càrrec a la partida
2200/1520/2020000 corresponent al lloguer i comunitat de l’habitatge (ha bxs. 01) pel
període de l’1 de maig al 31 de desembre de l’exercici 2016.
Tercer .- Aprovar el document comptable d’autorització i disposició per import de
7.792,32 € amb càrrec a la partida 2200/1520/2020000 corresponent al lloguer i
comunitat de l’habitatge (ha bxs. 01) per l’exercici 2017 i 2018.
Quart .Aprovar el document comptable d’autorització i disposició per import de
2.597,44€ amb càrrec a la partida 2200/1520/2020000 corresponent al lloguer i comunitat
de l’habitatge (ha bxs. 01) pel període de l’1 de gener al 30 d’abril de l’exercici 2019.
Cinquè .- Aprovar el document comptable d’autorització i disposició per import de
3.682,56 € amb càrrec a la partida 2200/1520/2020000 corresponent al lloguer i
comunitat de l’habitatge (ha bxs. 02) pel període de l’1 de maig al 31 de desembre de
l’exercici 2016.
Sisè .Aprovar el document comptable d’autorització i disposició per import de
5.523,84 € amb càrrec a la partida 2200/1520/2020000 corresponent al lloguer i
comunitat de l’habitatge (ha bxs. 02) per l’exercici 2017 i 2018.
Setè .Aprovar el document comptable d’autorització i disposició per import de
1.841,28 € amb càrrec a la partida 2200/1520/2020000 corresponent al lloguer i
comunitat de l’habitatge (ha bxs. 02) pel període de l’1 de gener al 30 d’abril de l’exercici
2019.
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Vuitè .Aprovar el document comptable d’autorització i disposició per import de
4.469,84 € amb càrrec a la partida 2200/1520/2020000 corresponent al lloguer i
comunitat de l’habitatge (ha bxs. 06) pel període de l’1 de maig al 31 de desembre de
l’exercici 2016.
Novè .Aprovar el document comptable d’autorització i disposició per import de
6.704,76 € amb càrrec a la partida 2200/1520/2020000 corresponent al lloguer i
comunitat de l’habitatge (ha bxs. 06) per l’exercici 2017 i 2018.
Desè .Aprovar el document comptable d’autorització i disposició per import de
2.234,92 € amb càrrec a la partida 2200/1520/2020000 corresponent al lloguer i
comunitat de l’habitatge (ha bxs. 06) pel període de l’1 de gener al 30 d’abril de l’exercici
2019.

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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