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RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Jordi Vidal Perez
Antoni Rebolleda Calendario
Jaume Cols Petit
Edelmiro Balboa Blanco
Josep Antoni Delgado Rivera

CIU
CIU
PSC-PM
PP
CIU
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Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARI
Pere Gallego Cañizares.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu.

1. Aprovació acta
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 18 d’octubre de
2011.
2. Llicència d'obra major. Núm. Exp. OMA2011/27. Per a la consolidació i reparació
d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 1 de juliol de 2011, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2011010654) per a la
consolidació i reparació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 13/10/2011 del qual
es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica d’aplicació, amb
les condicions fixades següents:
-

La qualificació urbanística és Fronts de cases, Fronts d’ordenació untaria
(clau 2c), segons el vigent Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament
per resolució de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona del dia 22 de març de
2000 i publicada al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 11 de
maig de 2000. Les normes urbanístiques del Pla General es van publicar, en
compliment de la resolució de la Comissió Territorial d’urbanisme de
Barcelona de 22 de setembre de 2005, al diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de l’11 de gener de 2006.

-

El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte bàsic i
d’execució s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa
tècnica d’aplicació.

-

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 597,30 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.

-

Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició dels elements urbanístics
afectats per l’obra (voreres, vorades, mobiliari, serveis), en el tram on està
situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 950,00 €.,
a retornar prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals

-

S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per
col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per
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vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la
calçada del carrer. Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla
de Seguretat ). Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon
estat de conservació les tanques i altres elements de precaució; observar les
normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de
rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres
disposicions de policia aplicables.
-

El titular de la llicència haurà de reparar els danys causats a la via pública.

3. Considerant l’informe jurídic de data 13/10/2011.
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, sent d’aplicació a
aquest efecte l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme estableix que estan subjectes a la llicència urbanística prèvia,
en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les
ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl,
d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es
manifesta l’article 234 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- L’apartat 2.b) de l’esmentat article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina
que resten subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis,
construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix
l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme; l’article 3 del Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors, expedient número OMA2011/000027 a
dades protegides per a la consolidació i reparació d'un habitatge unifamiliar
entre mitgeres, emplaçat a l’ AV dades protegides, d’aquest municipi amb subjecció a
les condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se li uneix com a annex.
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Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .-

Comunicar el dia de l’inici de les obres.

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

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201139912 / 0

Concessió de Plaques i patents

201139913 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

4.668,99 €

201139914 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

1.984,32 €

Setè .-

11,83 €

Notificar el present acord als interessats.

3. Conveni de col·laboració relatiu al l'Oficina Local d'Habitatge corresponent al
segon semestre del 2011
ANTECEDENTS DE FET
1. Amb l’objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i la gestió
d’ajuts del Pla per al dret a l’Habitatge, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha
manifestat l’interès en la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya per al manteniment, l’any 2011, de l’Oficina local d’Habitatge
d’àmbit territorial municipal/comarcal/supramunicipals.
2. L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, disposa d'una oficina i del personal tècnic i
administratiu suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, així com d’una
persona responsable per coordinar les actuacions amb les Direccions de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya competents en la matèria, de conformitat amb l'establert en
l'article 97, apartat b, del Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a
l’Habitatge 2009-2012.
3. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès disposa d’un Pla local d’habitatge, segons el
que preveu l’article 14 de la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, o de
la memòria social amb el contingut que preveu l’article 20 de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l’habitatge.
4. El conveni té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre
les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà
de l’Oficina Local d’Habitatge d’àmbit municipal, situada al municipi Sant Quirze del
Vallès, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis
relatius a l’habitatge
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FONAMENTS DE DRET
La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que la
despleguen i el Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012 constitueixen el marc normatiu de
col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer
social, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura territorial en la
prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de
les gestions a la ciutadania.
La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de la
Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques que en matèria
d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les
actuacions públiques de conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació,
cooperació i col·laboració amb els ens locals.
El Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, dedica el
capítol 5 a les oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació per al lloguer social, i
preveu la subscripció de convenis per a constituir o mantenir oficines locals d’habitatge i
borses de mediació amb les administracions locals que tinguin desplegament territorial.
Els articles 97, 98 i 99 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, recullen les condicions de les
oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l’establiment dels
convenis de col·laboració, les contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació
de l’activitat.
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Decret 13/2010, de 2 de febrer
del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i per
la Llei 26/2010, 3 agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el contingut del conveni de col·laboració relatiu a l’Oficina Local
d’Habitatge, corresponent al segon semestre del 2011 entre l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès i l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya següent:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS RELATIU A
L'OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI.
Barcelona, _____ de ___________ de 2011
REUNITS
D’una banda, el senyor dades protegides, Director de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb
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les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret
157/2010, de 2 de novembre.
I d’una altra, la senyora Montserrat Mundi i Mas, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar
aquest conveni, i a aquest efecte,
EXPOSEN
1. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que
la despleguen i el Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012 constitueixen el marc normatiu
de col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer
social, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura territorial en la
prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de
les gestions a la ciutadania.
2. La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de
la Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques que en matèria
d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les
actuacions públiques de conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació,
cooperació i col·laboració amb els ens locals.
3. El Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, dedica el
capítol 5 a les oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació per al lloguer social, i
preveu la subscripció de convenis per a constituir o mantenir oficines locals d’habitatge i
borses de mediació amb les administracions locals que tinguin desplegament territorial.
4. Els articles 97, 98 i 99 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, recullen les condicions de
les oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l’establiment dels
convenis de col·laboració, les contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació
de l’activitat.
5. L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis de col·laboració i
d’encàrrec de gestions subscrits entre la Generalitat i les administracions locals en relació
a les oficines locals d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, aconsella
mantenir aquestes oficines i borses en el territori per prestar un servei de proximitat a la
ciutadania, en matèria d’habitatge.
6. Amb l’objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i la gestió
d’ajuts del Pla per al dret a l’Habitatge, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha
manifestat l’interès en la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya per al manteniment, l’any 2011, de l’Oficina local d’Habitatge
d’àmbit territorial municipal/comarcal/supramunicipal.
7. L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, disposa d'una oficina i del personal tècnic i
administratiu suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, així com d’una
persona responsable per coordinar les actuacions amb les Direccions de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya competents en la matèria, de conformitat amb l'establert en
l'article 97, apartat b, del Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge
2009-2012.
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8. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès disposa d’un Pla local d’habitatge, segons el
que preveu l’article 14 de la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, o de la
memòria social amb el contingut que preveu l’article 20 de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l’habitatge.
9. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Decret 13/2010, de 2 de febrer del
Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i per la Llei
26/2010, 3 agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord
amb els següents
PACTES
Primer. Objecte
Aquest conveni té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre
les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de
l’Oficina Local d’Habitatge d’àmbit municipal, situada al municipi Sant Quirze del Vallès,
amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a
l’habitatge.
Segon. Obligacions de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a través de l’Oficina Local d’Habitatge del
municipi de Sant Quirze del Vallès, es compromet a:
1. Mantenir l’Oficina, durant el termini de vigència del conveni, amb personal tècnic i
administratiu suficient que ha de tenir la formació necessària per realitzar les funcions que
se li encomanen. En concret s’obliga a:
a) Disposar d’un local/espai adequat per realitzar les funcions pròpies de l’Oficina.
b) Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions
relacionades amb el conveni, com ara l’equipament informàtic adequat.
c) Disposar de recursos personals per atendre les funcions de l’Oficina que, com a mínim,
serà d’una persona responsable de les actuacions del personal de l’Oficina i de la
coordinació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; d’un/a auxiliar administratiu/iva o
administratiu/iva; i d’un/a arquitecte/a o arquitecte/a tècnic/a-aparellador/a, que assumirà
funcions tècniques d’elaboració i avaluació d’informes i d’inspeccions
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d) En tractar-se d’una oficina d’àmbit territorial de menys de 20.000 habitants, s’hi podran
destinar tècnics amb jornades reduïdes, compartint altres serveis.
2. Realitzar les següents funcions:
a) Funcions bàsiques d’atenció ciutadana
La informació i l’assessorament a la ciutadania en totes les matèries relacionades amb
l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i també les línies
d’ajuts del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012.
b) Funcions de gestió d’activitats i serveis
b.1. En matèria de Promoció de l’Habitatge, d’acord amb les directrius de la Direcció de
Promoció de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
b.1.1. La gestió de sol·licituds per a l’accés al Registre de sol·licitants
d’habitatges amb protecció oficial.
b.1.2. La gestió d’ajuts per a l’accés a l’habitatge, d’acord amb les tipologies
d’habitatges amb protecció oficial. La gestió d’autoritzacions de venda i
lloguer i la gestió de revisions de préstecs en habitatges protegits.
b.2. En matèria de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, d’acord amb les
directrius de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
b.2.1. La gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat fins la proposta de
resolució. També inclou les inspeccions tècniques sobre les condicions
d’habitabilitat que siguin planificades amb la Direcció de Qualitat de
l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, i el compromís d’implementar o
mantenir en l’Oficina els sistemes de gestió de qualitat del procés reconegut.
b.2.2. La gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs a les obres de
rehabilitació d’edificis o habitatges, per a les quals es sol·licitin ajuts.
b.2.3. La gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús
residencial i d’habitatges, que inclou l’assessorament sobre els projectes i
solucions tècniques, l’impuls i el seguiment de les actuacions de
rehabilitació, l’elaboració, si s’escau, i valoració dels informes tècnics, com
també les inspeccions tècniques inicials i finals.
3. Utilitzar les eines informàtiques que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya posi a
disposició de les oficines.
4. a) Elaborar un informe on es descriuran els aspectes específics del funcionament de
l’Oficina, en relació amb la seva organització, com són els horaris d’atenció al públic, la
relació del personal adscrit i les previsions pel què fa a l’activitat, entre d’altres.
4. b) Formalitzar, per part del/la responsable de l’Oficina, un protocol addicional a aquest
conveni amb cada Direcció Sectorial de l’Agència que correspongui, en el qual es concreti
la forma en què es duran a terme les funcions, les gestions i els tràmits relacionats en el
Pacte segon, punt 2, d’aquest conveni, el procediment per al seguiment de les activitats i
el sistema d’avaluació de les actuacions de l’Oficina durant l’any.
5. Presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una memòria anual de les
actuacions realitzades i una justificació final sobre la totalitat de les tasques realitzades.
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6. Col·laborar amb els serveis competents en matèria d’habitatge de l’àmbit territorial on
s’ubica l’Oficina, en les tasques de seguiment de les sol·licituds i en les actuacions
tècniques de comprovació necessàries per a la resolució dels expedients.
7. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes o
suggeriments dels ciutadans que s’adrecin a l’Oficina, per tal de millorar la qualitat del
servei.
8. Participar en les sessions i jornades organitzades pels serveis competents en matèria
d’habitatge amb motiu de la formació del seu personal i per a la coordinació de les
tasques de col·laboració a efectuar per l’Oficina.
9. Col·locar en un lloc visible un rètol identificador de l’Oficina, que haurà de seguir les
pautes de disseny i normativa gràfica proposades per la Generalitat, i fer constar
clarament a totes les publicacions, impresos i altres materials gràfics que es puguin editar
que les tasques realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge es fan en col·laboració amb
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
10. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui
requerida en relació a les activitats que són objecte del present conveni.
11. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:
11.1 L’obtenció d’altres aportacions o finançament que l’Oficina rebi, procedents d’altres
administracions o entitats públiques o privades.
11.2 Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni
Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a:
1. Facilitar a l’Oficina Local d’Habitatge informació actualitzada sobre les polítiques
d’habitatge en tots els àmbits, com són els programes d’accés a l’habitatge, els
programes de rehabilitació i condicions d’habitabilitat i els programes socials que es
despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012, i sobre les normatives
relacionades amb l’habitatge per a les quals s’estableix la col·laboració.
2. Facilitar l'accés als programes informàtics que siguin d’utilitat per dur a terme la
col·laboració objecte d’aquest conveni.
3. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a l'Oficina i promoure
programes d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les tasques assignades,
pel que fa a les línies de col·laboració convingudes.
4. Donar suport i formació al personal tècnic de l’Oficina amb la finalitat de desenvolupar
les tasques que es deriven d’aquest conveni, com ara són l’elaboració d’informes tècnics,
avaluacions i inspeccions, o sobre el procediment.
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5. Fer el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de l’Oficina que posi de relleu les
bones pràctiques i permeti detectar, si és el cas, mancances o qüestions a millorar.
6. Compensar les despeses de gestió de les diverses línies d’actuació objecte d'aquest
conveni, segons els paràmetres i imports que s'estableixen en el pacte següent. Aquestes
aportacions resten condicionades a l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar
les obligacions derivades d’aquest conveni de col·laboració.
Quart. Finançament
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, tramitarà el pagament de la despesa originada
pels serveis que presti l’Oficina d’Habitatge del municipi de Sant Quirze del Vallès,
d’acord amb els càlculs que s’estableixen a continuació, amb recursos pressupostaris a
càrrec de la partida D/251.0001.
a. Pagament fix inicial per serveis bàsics de l'Oficina
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya tramitarà un pagament d’import de 4.800 € pel
segon semestre de 2011, per cobrir les despeses dels serveis bàsics i generals d’atenció
ciutadana i d’assessorament en matèria d’habitatge establerts en el pacte segon, 2. a),
d’acord amb l’estructura de personal acreditada i en funció del nombre d’habitants als què
l’Oficina Local d’Habitatge dóna servei.
b. Pagament en funció del nombre d’expedients tramitats de conformitat amb els
compromisos derivats del protocol anual
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya tramitarà un pagament addicional a l’anterior que
tindrà en compte el nombre d’expedients tramitats en relació amb les tasques que es
deriven de les funcions específiques que l’Oficina Local d’Habitatge es compromet a dur a
terme.
Aquestes gestions es valoraran d’acord amb els barems que s’especifiquen en el catàleg
de serveis de l’Annex II.
L’avaluació de la qualitat de la gestió es farà a partir de l’informe de la corresponent
Direcció Sectorial de l’Agència, d’acord amb el protocol previst en el Pacte segon, punt
4b). El compliment de les obligacions contingudes al protocol serà determinant per al
càlcul de la quantia d’aquest pagament. La xifra final de l’aportació es podrà ajustar en
funció del grau de compliment amb els compromisos específics i de qualitat fixats.
c. Aportació màxima
L’aportació màxima destinada al pagament de les quantitats esmentades en els apartats
anteriors no pot excedir dels imports màxims anuals fixats a la taula de l’Annex III, segons
zones de població.
Per al segon semestre del 2011, s’estableix una aportació màxima de 6.000 €, que es
podrà incrementar en el cas que es justifiqui una activitat superior per part de l’Oficina, en
funció de les disponibilitats pressupostàries.
Cinquè. Tramitació dels pagaments
La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es realitzarà
de la següent manera:
a. Primer pagament
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El primer pagament, per l'import de 4.800 €, en concepte de serveis bàsics d’informació i
atenció ciutadana, es farà un cop signat aquest conveni en el segon semestre de l’any
2011.
En cas que es produeixi la pròrroga prevista en el pacte Novè, el primer pagament es
realitzarà un cop signada l’addenda de pròrroga.
b. Pagament final
El pagament final es farà un cop acreditada l'activitat de l'Oficina, corresponent al segon
semestre de 2011, mitjançant la presentació a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
d’una certificació justificativa de les activitats realitzades on es farà constar el nombre de
tasques d'assessorament i d’informació desenvolupades, com també les dels altres
serveis relacionats al conveni gestionats per l’Oficina, i un cop contrastada la certificació
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb les dades que aquesta disposi i un cop
valorada l’activitat per la Direcció Sectorial de l’Agència competent en la matèria que ha
desenvolupat l’Oficina.
La certificació ha de ser signada per l’interventor/a o, de forma excepcional, pel
secretari/a de l’ens local, i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a
les activitats i gestions referents als expedients tramitats, com pel que fa al cost dels
serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’Oficina durant la vigència del conveni.
Aquesta certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb data 31
de desembre de 2011.
c. Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest conveni es
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Sisè. Resolució per incompliment
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni,
facultarà l’altra part per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es
produeixi, la seva resolució.
Setè. Control i Seguiment conveni
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels serveis
objecte d’aquest conveni. Les unitats i serveis de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
competents per la matèria en els diferents àmbits sectorials i territorials faran el
seguiment i l’avaluació de l’execució del conveni.
Els expedients de les sol·licituds d’ajuts seran lliurats a la Direcció competent de l’Agència
quan així ho estableixi, per a la seva revisió i, si s’escau, aprovació inicial i final de la
convocatòria corresponent.
Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final dels serveis prestats i
justificats per l’Oficina, seran determinants amb la finalitat de considerar l’oportunitat de la
pròrroga del conveni prevista en el pacte Novè.
La gestió i costos de l’Oficina Local d’Habitatge han de ser justificats tal com es preveu al
pacte Cinquè b). Per a la pròrroga i manteniment del conveni, es valorarà el nombre de
serveis prestats i d’activitats realitzades, les potencialitats de continuïtat i de creixement
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de les actuacions, els nivells de qualitat oferta a la ciutadania i el servei d’atenció
ciutadana que s’ha prestat a la població.
Vuitè. Resolució de controvèrsies
En cas de controvèrsia, l’òrgan jurisdiccional competent és el Tribunal Superior de
Justícia, Sala del contenciós - administratiu.
Novè. Vigència i efectes
El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2011, amb efectes des del dia 1
de juliol de 2011, i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit
de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes
del venciment del termini inicial.
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per triplicat, en el lloc i la
data expressats en l’encapçalament.
Segon .-

Facultar a l’alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni

4. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consorci per l'Ocupació i la
Promoció Econòmica del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès per al desenvolupament dels programes del Pla d'Acció 2010-2011
ANTECEDENTS DE FET
Atès que el Plenari del Consorci, en sessió de data 29 de gener, aprovà el Document
d’Acord del Pla Estratègic Vallès Avança 2008-2013.
Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze, com a organisme consorciat, participa activament
en aquestes accions.
Atès que el Pla Estratègic Vallès Avança 2008-2013, es desenvolupa progressivament
amb els plans d’acció específics, i que amb la participació de les institucions membres i a
partir dels components del Pla Estratègic s’ha elaborat el Pla d’Acció 2010-2011.
Atès que el model d’intervenció definit en el Pla d’Acció 2010-2011 del Consorci prioritza
la coordinació i treball en xarxa al territori, per tal d’optimitzar i redistribuir recursos i
garantir els serveis ocupacionals. En aquest sentit el desenvolupament dels programes
inclosos en el Pla d’Acció es preveu en tres nivells d’intervenció complementaris: Accions
locals, de gestió municipal, Accions en xarxa supralocal, de gestió supramunicipal i
accions en Xarxa Comarcal, de gestió comarcal.
Atès que en el marc d’aquests objectius des del Consorci s’ha elaborat la programació
d’actuacions a desenvolupar en els municipis, mitjançant la xarxa de serveis tècnics
itinerants.

FONAMENTS DE DRET
1. Resolució TRE/2665/2010, de 30 de juliol, per la que s’obre la convocatòria per a la
presentació de sol·licituds de concessió de subvencions per a la realització d’accions
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per a l’ocupació amb entitats locals, dins el Projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011,
que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el “Conveni de col·laboració entre el Consorci per l'Ocupació i la
Promoció Econòmica del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per al
desenvolupament dels programes del Pla d'Acció 2010-2011”, que s’annexa a aquesta
proposta.
Segon .-

Comunicar l’acord als interessats.

5. Revisió del Protocol de violència de gènere
ANTECEDENTS DE FET
L’any 2002 la Regidoria de Benestar Social i el Servei de la Dona va preparar un primer
protocol de Violència de gènere, treballat amb la Policia Local i l’ Àrea bàsica de Salut.
L’any 2008 aquest protocol es va modificar a proposta dels serveis tècnics implicats, que
van manifestar dos inquietuds: la formació continua tant dels components del protocol i la
prevenció com objectiu bàsic per evitar la violència.
L’experiència dels darrers anys en l’aplicació del protocol, la incorporació d’altres serveis
tècnics al circuït de violència i l’aprovació d’altres protocols relacionats, han fet necessària
una redefinició del circuit d'atenció i del mateix protocol d’actuació en casos de violència
masclista. En aquest sentit s’han redefinit les funcions de cada unitat i dels agents que
actualment formen part del circuit, s’ha inclòs el circuit d’actuació en casos d'urgència, i
s’han incorporat les accions que fan altres agents que no estan a la comissió però que
intervenen en algun moment del procés. Tot això en base a la normativa existent i als
diferents protocols específics relacionats, i amb l’objectiu de millorar els mecanismes de
coordinació i poder donar la resposta més adequada i eficaç als casos de violència
masclista al municipi.
FONAMENTS DE DRET
Llei 1/2004, de 28 de desembre, de protecció integral contra la violència de gènere.
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
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Primer.- Aprovar la revisió del “Protocol municipal per a l’abordatge de la violència
masclista a Sant Quirze del Vallès” que s’annexa a aquesta proposta.

6. Contractació complementària dels serveis de conservació i millora dels parcs,
dels jardins públics i de l'arbrat viari del municipi de nous espais que
s'incorporen a l'àmbit d'actuació inclòs al lot 2.
ANTECEDENTS DE FET
En data 3 de maig de 2010, la Junta de Govern Local, va aprovar l’expedient de
contractació, de tramitació ordinària, i l’inici del procediment obert per a l’adjudicació del
contracte administratiu per a l’adjudicació del servei de conservació i millora dels parcs i
jardins públics i de l’arbrat viari del municipi, i la seva publicació al DOUE, BOE, DOGC,
BOP, al perfil del contractant i al tauler municipal d’anuncis,
En data 7 d’octubre de 2010, mitjançant decret d’Alcaldia núm. 2010002230, es va
adjudicar, el contracte de serveis de conservació i millora dels parcs, dels jardins públics
i de l’arbrat viari del municipi (Lot 2) a l’empresa, Jordi l’Espígol Jardiner, SL, NIF
B62945365, per un import anual de 138.763,34€, dels quals, 117.596,05€ corresponien al
preu del contracte i 21.167,29€ a l’impost sobre el valor afegit. El termini del contracte era
de quatre anys, amb una possible pròrroga d’un any,
En aquest any 2011, s’incorporaran, durant el mes de novembre, dos nous espais verds i
es preveu la incorporació d’un altre espai per al mes de març de l’any 2012, les tres
zones verdes a incorporar es troben ubicades dins de l’àmbit d’actuació inclòs dins de la
zona que comprèn l’anomenat lot 2 de jardineria,
Atès que el cap de la Via pública en informe emès el 3 d’agost d’enguany, considera que
l’empresa que fa el manteniment de l’àmbit comprès dins del lot 2 és la més adequada
per dur a terme els serveis de conservació i millora d’aquests nous espais, i
que, consultat el Sr. dades protegides, representant de l’empresa adjudicatària de
l’esmentat lot, Jordi l’Espígol Jardiner, SL, ha mostrat la seva conformitat en dur a terme
aquests serveis en les mateixes condicions estipulades al plec de
clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques, aprovats per
la Junta de Govern Local de data 3 de maig de 2010, que regeixen el contracte
principal,
Atès que l’article 158.b) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, en la redacció donada per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible,
recull l’adjudicació, mitjançant procediment negociat, d’un contracte complementari, en
els casos següents: “es podrà adjudicar un contracte complementari quan es tracti de
serveis complementaris, que no figurin al projecte ni al contracte però que a causa d’una
circumstància que no es podia preveure per un poder adjudicador diligent passin a ser
necessaris per a executar el servei tal i com estava descrit al projecte o contracte sense
modificar-lo, que l’execució del qual es confiï a l’empresa adjudicatari del contracte
principal d’acord amb els preus que el regeixen, o que, es fixin contradictòriament,
sempre que els serveis no es puguin separar tècnicament o econòmica del contracte
primitiu sense que causi inconvenients a l’òrgan de contractació o que, tot i que es puguin
separar, siguin estrictament necessaris per al seu perfeccionament i que l’import
acumulat dels serveis complementaris no superi el 50% de l’import del contracte primitiu.”
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.
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Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. Llei 2/2011, de 4 de març,
que la modifica.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica, entre d’altres, la LCSP.
Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, que modifica, entre d’altres la LCSP
DISPOSICIÓ:
S’adopta l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient tramitat per a la contractació complementària, mitjançant
procediment negociat, del Servei de conservació i millora dels parcs, dels jardins públics i
de l’arbrat viari del municipi de tres nous espais verds, ubicats a la zona que comprèn
l’actual lot 2. La contractació esmentada es duu a terme mitjançant procediment negociat
en concepte de treballs complementaris que aconsellen, d’acord amb l’informe dels
Serveis Tècnics, la seva execució pel contractista principal sense necessitat d’acudir a un
nou procediment de consulta, conforme a allò previst a l’article 158.b) de la LCSP.
2. El preu mensual del contracte complementari, desglossat per espais, és el següent:
ESPAI VERD (Lot 2)
Av del Camp
Plaça de Can Tuset
Vorals de Can Pallàs

Inici del servei
01/11/2011
01/11/2011
01/03/2012

Preu contracte
578,88
1.355,56
252,75

18% IVA
104,20
244,00
45,50

Pressupost total
683,08
1.599,56
298,25

El pressupost anual del contracte complementari, és el següent:
ESPAI VERD (Lot 2)
Av del Camp
Plaça de Can Tuset
Vorals de Can Pallàs
TOTAL

Import anual
Import anual
Import anual

Preu contracte
6.946,56
16.266,72
3.033,00
26.246,28

18% IVA
1.250,40
2.928,00
546,00
4.724,40

Pressupost total
8.196,96
19.194,72
3.579,00
30.970,68

El valor estimat d’aquest contracte complementari, incloses possibles pròrrogues, és de
104.479,62€ (IVA exclòs).
3. El plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques que regiran aquest
contracte complementari són els que regeixen el principal, aprovats per la Junta de
Govern Local en sessió de data 3 de maig de 2010.
4. Incorporar a l’expedient els següents documents:
- Informe Servei Tècnic Municipal.
- Relació dels treballs complementaris a realitzar.
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5. Aprovar els documents comptables inherents a aquesta contractació.
6. Adjudicar el contracte per al manteniment dels espais descrits a la relació que figura a
l’expedient, a l’empresa Jordi L’Espígol per un import anual de 30.970,68€, dels quals
26.246,28€ corresponen al preu del contracte i 4.724,40€ al de l’impost del valor afegit,
en els mateixos termes i condicions previstos al plec de clàusules administratives
particulars i al de prescripcions tècniques, aprovats per Junta de Govern Local de data 3
de maig de 2010, plecs que regeixen el principal i que regiran també la present
contractació. Aquest contracte complementari tindrà la mateixa durada que el contracte
principal i ambdós acabaran el dia 31/10/2014, amb possibilitat d’una única pròrroga per
un termini total d’un any.
7. Requerir l’adjudicatari perquè dipositi la garantia definitiva corresponent, per un import
de 1.312,31€.
8. Notificar el present acord a l’adjudicatari i procedir a la publicació d’aquesta
contractació complementària al perfil del contractant.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Pedro Gallego Cañizares, secretari accidental 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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