Ref. Exp.: 43/2019/SQTER
Certificat d’acord de Ple
PERE GALLEGO CAÑIZARES, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès,
CERTIFICO
Que la sessió Ordinària de Ple que va tenir lloc el dia 30/12/2019, va adoptar l’acord que
literalment transcriu a continuació:

ANTECEDENTS

L’article 66.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC),
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que el municipi té
competències pròpies, entre d’altres, en matèria de protecció del medi, d’acord amb allò
establert a l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, que determina les competències pròpies que el municipi exerceixen els termes de la
legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes.
La Junta de Portaveus del 24 de setembre de 2019 va aprovar per unanimitat donar suport
a la declaració d’emergència climàtica promoguda pels moviments socials que a
Catalunya promou la plataforma “Fridays for Future”.
El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat inicialment en el ple de 28
de març de 2019 té el fil conductor en la protecció ambiental en tots els àmbits urbanístics
com són la mobilitat, l’edificació i els espais lliures.
La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic estableix la participació dels ens locals en
les polítiques climàtiques i la seva contribució a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.
El 25 de juny de 2009l’Ajuntament es va adherir al Pacte d’Alcaldes/ses per al Clima i
l’Energia amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle de Sant
Quirze del Vallès en un 26,57% per a l'any2020, amb una reducció de 5,41 tones de CO2
per habitant l'any 2005 a 3,98 tones per habitant l'any 2020.
D’acord amb allò establert a l’article 62 de la LMRLC, per acord del Ple, es poden crear
òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d'actuació pública municipal que
per llur naturalesa ho permetin, amb la finalitat d'integrar la participació dels ciutadans i de
llurs associacions en els assumptes municipals.
En aquest marc normatiu i amb aquesta finalitat, es proposa la creació de la Mesa
d’Ecologia Urbana de Sant Quirze del Vallès, com a un òrgan de participació sectorial
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d’assessorament i informació en matèria de política municipal de territori, ecologia urbana i
espai públic.
L’objectiu que persegueix la creació d’aquest nou òrgan és el d’integrar la participació de
la ciutadania i de les associacions del poble en els assumptes municipals que tinguin a
veure amb l’àmbit de l’Urbanisme, la Sostenibilitat, l’Energia, l’Ecologia, la Mobilitat,
l’Arquitectura, el Paisatge i la lluita contra el canvi climàtic.
D’acord amb l’informe del tècnic de Medi Ambient de data 4 de desembre de 2019.

FONAMENTS DE DRET
-

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
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,aprovat
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Reglament Orgànic Municipal (ROM)
Reglament de Participació
Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer.- Aprovar la Creació de l’òrgan sectorial de participació anomenat “Mesa
d’Ecologia Urbana” de Sant Quirze del Vallès, el qual és un òrgan col·legiat, de caràcter
fonamentalment tècnic, amb funcions d’assessorament, emissió i formulació de propostes
i suggeriments en relació amb les actuacions municipals en matèria territori, ecologia
urbana i espai públic.
Segon.- Aprovar la composició de la Mesa següent:
Membres permanents:
a) President/a: l’Alcaldessa o membre de l’equip de Govern en qui delegui.
b) Sots president/a: Tinent d’Alcaldessa de Territori, Ecologia Urbana i Espai Públic
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c) Vocals de la Mesa (amb veu i vot):
-

Un/a representant de cadascun dels grups polítics amb representació municipal

-

Un/a representant delegat per cadascuna de les entitats o associacions dels
sectors de l’Urbanisme, la Sostenibilitat, l’Energia, l’Ecologia, la Mobilitat,
l’Arquitectura, el Paisatge, la lluita contra el canvi climàtic i els centres educatius
que tinguin el seu àmbit d’actuació al terme municipal de Sant Quirze del Vallès i
que mostrin el seu interès en formar part d’aquesta Mesa, sol·licitant-ho a
l’Ajuntament per escrit

-

Un/a representant delegat de les meses municipals creades i adscrites a altres
àmbits o àrees municipals, sempre que així ho sol·liciti la Mesa corresponent

d) Tres treballadors/es municipals, amb veu i sense vot, adscrites als serveis de Territori i
Comerç, un de les quals actuarà com a secretaria de la Mesa.
Membres no permanents (amb veu i sense vot):
a) Podran assistir a la Mesa aquelles persones la participació de les quals es pugui
considerar d’interès per la seva finalitat, capacitat o nivell professional, ja sigui a títol
individual o en representació d’entitats.
b) Responsables polítics o tècnics d’altres àmbits o àrees municipals.
Tercer.- Facultar a l’alcaldessa per a la designació de les persones representants a la
Mesa d’Ecologia Urbana, un cop rebudes les propostes corresponents.
Quart.- Encarregar a la Mesa d’Ecologia Urbana que, un cop constituïda, procedeixi a la
redacció i aprovació d’un Reglament de funcionament que se sotmetrà a l’aprovació del
Ple de l’Ajuntament.
Cinquè.- Publicar la constitució de la Mesa al web municipal i a l’Informem.

I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra.
Elisabeth Oliveras i Jorba.

Vist i plau,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 13/01/2020 a les 15:00:58

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 13/01/2020 a les 18:37:13
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