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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 actes
S’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió ordinària de 17 de juliol
de 2012 i sessió extraordinària de 2 d’agost de 2012.
2. Acceptació de la participació al Fons de Cooperació Local de Catalunya de 2011
i distribució de l'assignació supramunicipal.
ANTECEDENTS DE FET
El 10 d’octubre de 2011, per mitjà de Resolució GRI/2431/2011es va aprovar la
distribució als municipis de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en
el Fons de Cooperació Local de Catalunya per a l’any 2011.
D’acord amb el que disposa la Llei 6/2011, de 27 de juliol, de Pressupostos de la
Generalitat per al 2011, la participació inclou dos capítols: un de lliure disposició i un altra
per a la prestació supramunicipal de serveis. L’assignació que correspon al primer capítol
va ser de 303.183,48 euros i la segona de 21.802,34 euros.
Vist l’informe de la Intervenció municipal i atès que dins dels possibles destinataris de la
participació supramunicipal es troben el Consell Comarcal i els consorcis.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 6/2011, de 27 de juliol, de Pressupostos de la Generalitat per al 2011.

-

Resolució GRI/2431/2011, de deu d’octubre, per la qual es va aprovar la
distribució als municipis dels Fons de Cooperació Local de Catalunya per a l’any
2011.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Acceptar la participació municipal de lliure disposició al Fons de Cooperació
Local de Catalunya de 2011 per 303.183,48 euros.
Segon. Distribuir els 21.802,34 euros de la part supramunicipal del Fons d’aquesta forma:
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O.Reconeguda
Consorci LOCALRET

Data pagament

2.000,00

14.04.2011

802,34

14.06.2011

Consorci Normalitzacio Lingüística
Quota

18.000,00

14.05.2012

Consorci Residus Vallès Occidental

1.000,00

14.04.2011

Consorci Turisme Vallès Occidental

Total

21.802,34

Tercer. Comunicar l’acord a la Direcció General d’Administració Local.

3. Aprovació del programa d'activitats i les condicions pels inscrits a les activitats
esportives municipals per al curs 2012-2013.
ANTECEDENTS DE FET
1. El 3 d’octubre de 2011, per decret d’alcaldia 2011002232, es va adjudicar el contracte
de serveis de monitors per a la conducció d’activitats esportives a l’empresa Iniciatives
per a la Gestió Esportiva, S.L.
2. El plec de condicions recull la pròrroga del contracte que s’executa, així com el
compromís d’elaborar trimestralment informe sobre el desenvolupament de les
activitats i la possibilitat de modificar l’oferta d’activitats en les seves prescripcions
tècniques.
3. D’acord amb l’informe del coordinador d’Esports de data 26 de juliol de 2012, en el
qual es desprèn que des de la unitat d’Esports, es revisa i adjunta el programa
d’activitats pel curs 2012-2013.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, amb les seves
modificacions posteriors d’aplicació.

-

Llei reguladora de les bases de règim local, i en desenvolupament d’aquesta, per
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i, subordinadament i
supletòriament, pel Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.

-

Llei de règim jurídic de les administracions públiques i, subordinadament, pel
Reglament sobre procediments de responsabilitat administrativa.

-

Ordenança fiscal 4.11, que regula la taxa per la utilització dels béns, instal·lacions
municipal i prestació de serveis d’esports i cursets, que contempla l’obligació del
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pagament en sol·licitar la inscripció a qualsevol de les activitats esportives
municipals que hi queden recollides.
-

Contracte administratiu de serveis de monitors per a la conducció d’activitats
esportives de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’empresa Iniciatives per a
la Gestió Esportiva, S.L. (IGESPORT, S.L.).

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar el programa d’activitats i les condicions pels inscrits a les activitats
esportives municipals per al curs 2012-2013 següent:

a. Activitats esportives municipals per a majors de 15 anys

a.1. PROGRAMA D’ACTIVITATS PER A MAJORS DE 15 ANYS
Activitat
Lloc
Horari
dimarts i dijous
Ioga A
Casal d’Avis
de 09:30 a 10:30
dimarts i dijous
Ioga B
Casal d’Avis
de 15:45 a 16:45
dilluns i dimecres
Ioga C
Casal d’Avis
de 20:00 a 21:00
dilluns i dimecres
Ioga D
Casal d’Avis
de 21:00 a 22:00
dimarts i dijous
Dansa del ventre
CEIP Taula Rodona
de 20:15 a 21:15
dilluns i dimecres
Aeròbic
CEIP Taula Rodona
de 19:10 a 20:10
dimarts i dijous
Pilates A
CEIP Taula Rodona
de 19:10 a 20:10
dilluns i dimecres
Pilates B
CEIP Taula Rodona
de 20:15 a 21:15
dilluns i dimecres
Iogalates
Torre Julià
de 18:30 a 19:30

Taxes
Matrícula de 16,99€
3 trimestres x 38,78€
Matrícula de 16,99€
3 trimestres x 38,78€
Matrícula de 16,99€
3 trimestres x 38,78€
Matrícula de 16,99€
3 trimestres x 38,78€
Matrícula de 16,99€
3 trimestres x 31,33€
Matrícula de 16,99€
3 trimestres x 31,33€
Matrícula de 16,99€
3 trimestres x 38,78€
Matrícula de 16,99€
3 trimestres x 38,78€
Matrícula de 16,99€
3 trimestres x 38,78€

a.2. Condicions per la inscripció al programa d’activitats esportives municipals per majors
de 15 anys

a.2.1. INFORMACIÓ DEL PROCEDIMENT I TERMINIS
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1. El termini per presentar les sol·licituds d’inscripció és del 27 d’agost al 12 de setembre.
Les sol·licituds es faran a 1 sola activitat, tot i que es podrà anotar una segona opció per
poder optar a activitat en cas de no tenir plaça a la primera. Les sol·licituds en primera
opció tindran preferència sobre totes les segones.
2. El dilluns 17 de setembre, en el Taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal
sortiran les llistes, per ordre d’inscripció de totes les sol·licituds a les activitats escollides.
El número de registre és amb el que participarà en el sorteig, si s’escau.
3. A les 12 hores del dimarts 18 de setembre, a l’edifici de l’Àrea de Serveis a les
Persones, carrer Sentmenat, 6, tindrà lloc l’acte públic de la Comissió per l’aprovació de
la llista d’admesos provisionals. Quan el número de sol·licituds sigui superior al de
places oferides, les admissions es realitzaran per sorteig. Si no s’arriba al número mínim
de 10 sol·licituds, l’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar i no impartir el curs
corresponent.
4. D’aquest acte públic, s’aixecarà la corresponent acta, la qual serà publicada en el
Taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal el dimecres 19 de setembre. La
publicació d’aquesta forma serveix a tots els efectes de forma de notificació als
interessats, sense perjudici de les notificacions personals que es puguin considerar
adients des del servei gestor.
5. Del 20 al 22 de setembre, es podran presentar al·legacions a la llista d’admesos
publicada. Transcorregut l’anterior termini sense presentació de reclamacions, la llista
esdevindrà definitiva a tots els efectes. En cas contrari, les reclamacions i l’aprovació de
la llista definitiva seran resoltes per la Tinença d’Alcaldia de l’Àrea, dins del termini dels
tres dies ulteriors a l’últim per a la presentació de reclamacions.
6. En cas de desitjar fer 2 activitats, la sol·licitud de la segona es farà durant el període de
reclamacions o un cop iniciades les activitats. L’acceptació de la mateixa quedarà
condicionada a la disponibilitat de places i s’acceptaran per rigorós ordre d’entrada.
7. El inici de les activitats serà els dies 1 i 2 d’octubre.
8. Els usuaris no admesos passaran automàticament a formar part de la llista d’espera.

a.2.2. CONSIDERACIONS AL PAGAMENT
1. Per participar en cada activitat es pagarà matrícula i 3 trimestres d’acord a l’ordenança
fiscal 4·11.
2. Els pagaments dels cursets i ensenyaments esportius de caire plurimensual, es faran
efectius per domiciliació bancària trimestralment un cop iniciat cada període.
3. En el cas dels cursets i ensenyaments esportius de caire plurimensual i plurianual, es
pagarà la matricula i les quotes vigents d’acord a l’obligació de pagament prevista en el
moment de publicar el programa d’activitats.
4. Quedaran exempts del pagament de la matrícula aquells usuaris que iniciïn l’activitat
durant el tercer trimestre del curs.
5. Les baixes només s’acceptaran amb entrada per registre a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà;
no es poden comunicar telefònicament ni al monitoratge.
a.2.3. BAIXES
1. Les baixes només s’acceptaran amb entrada per registre a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà;
no es poden comunicar telefònicament ni al monitoratge.
2. Si un alumne no assisteix a 4 classes seguides sense causa justificada, pot perdre el dret
sobre la plaça ocupada i aquesta passar a disposició d’altre usuari en llista d’espera,
sense dret a devolució del ja pagat.

a.3. Comissió per aprovar la llista d’admesos provisional: composició
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Titular

Suplent

President

dades protegides, regidor delegat
de la Unitat d’Esports

El regidor que el substitueixi

Vocal

dades protegides, coordinador de la
Regidoria d’Esports

El funcionari que el substitueixi

Vocal

dades protegides, coordinador
d’Esports

El funcionari que el substitueixi

Secretari

dades protegides, funcionària
de la unitat d’Esports

El funcionari que la substitueixi

b. Activitats esportives municipals per a majors de 60 anys
b.1. PROGRAMA D’ACTIVITATS PER A MAJORS DE 60 ANYS
Activitat
Lloc
Horari
Manteniment

Casal d’Avis

dimarts de 16:50 a 17:50

Manteniment

Casal d’Avis

dijous 16:50 a 17:50

Aiguagim

Piscina coberta

dimarts 11:00 a 12:00

Aiguagim

Piscina coberta

dimecres 11:00 a 12:00

Aiguagim

Piscina coberta

dijous 11:00 a 12:00

Manteniment

Torre Julià

dilluns 16:30 a 17:30

Manteniment

Torre Julià

dimecres 16:30 a 17:30

Taxes

Matrícula
de 15,00€

b.2. Condicions per la inscripció al programa d’activitats esportives municipals per majors
de 60 anys
b.2.1. INFORMACIÓ DEL PROCEDIMENT I TERMINIS
1. El termini per presentar les sol·licituds d’inscripció és del 27 d’agost al 12 de setembre.
Les sol·licituds es faran a 2 hores d’activitat entre les oferides.
2. El dilluns 17 de setembre, en el Taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal
sortiran les llistes, per ordre d’inscripció de totes les sol·licituds a les activitats
escollides. El número de registre és amb el que participarà en el sorteig, si s’escau.
3. A les 12 hores del dimarts 18 de setembre, a l’edifici de l’Àrea de Serveis a les
Persones, carrer Sentmenat, 6, tindrà lloc l’acte públic de la Comissió per l’aprovació de
la llista d’admesos provisionals. Si no s’arriba al número mínim de 10 sol·licituds,
l’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar i no impartir el curs corresponent.
4. D’aquest acte públic, s’aixecarà la corresponent acta, la qual serà publicada en el
Taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal el dimecres 19 de setembre. La
publicació d’aquesta forma serveix a tots els efectes de forma de notificació als
interessats, sense perjudici de les notificacions personals que es puguin considerar
adients des del servei gestor.
5. Del 20 al 22 de setembre, es podran presentar al·legacions a la llista d’admesos
publicada. Transcorregut l’anterior termini sense presentació de reclamacions, la llista
esdevindrà definitiva a tots els efectes. En cas contrari, les reclamacions i l’aprovació de
la llista definitiva seran resoltes per la Tinença d’Alcaldia de l’Àrea, dins del termini dels
tres dies ulteriors a l’últim per a la presentació de reclamacions.
6. El inici de les activitats serà el dia 1 d’octubre.

b.2.2. CONSIDERACIONS AL PAGAMENT
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1. Per participar en les activitats es pagarà una matrícula d’acord a l’ordenança fiscal 4·11.
2. Els pagaments dels cursets i ensenyaments esportius de caire plurimensual, es faran
efectius per domiciliació bancària un cop iniciats.
3. Les baixes només s’acceptaran amb entrada per registre a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà;
no es poden comunicar telefònicament ni al monitoratge.
b.2.3. BAIXES
1. Les baixes només s’acceptaran amb entrada per registre a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà;
no es poden comunicar telefònicament ni al monitoratge.
2. Si un alumne no assisteix a 4 classes seguides sense causa justificada, pot perdre el dret
sobre la plaça ocupada i aquesta passar a disposició d’altre usuari en llista d’espera,
sense dret a devolució del ja pagat.

b.3. Comissió per aprovar la llista d’admesos provisional: composició
Titular

Suplent

President

dades protegides, regidor delegat
de la Unitat d’Esports

El regidor que el substitueixi

Vocal

dades protegides, coordinador de la
Regidoria d’Esports

El funcionari que el substitueixi

Vocal

dades protegides, coordinador
d’Esports

El funcionari que el substitueixi

Secretari

dades protegides, funcionària
de la unitat d’Esports

El funcionari que la substitueixi

Segon .- Autoritzar la comissió per aprovar la llista d’admesos provisional, composada
per les persones que es relacionen en el punt primer.

Tercer .- Publicar l’oferta i condicions de les activitats esportives municipals al taulell
d’anuncis municipal i a la web municipal.

4. Llicència d'obres majors. Exp. número OMA2012/09 per a la legalització
d'habitatge en planta baixa i planta coberta
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 24 de febrer de 2012, dades protegides ha sol·licitat a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE. 2012002689) per a la legalització
d'un habitatge en planta baixa i planta coberta, emplaçat a C dades protegides,
núm.dades protegides , d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 31 de juliol de
2012del qual es desprèn:
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-

La qualificació urbanística és Illes de cases, Illes tradicionals (clau 1a), segons el
text refós de la revisió del PGO aprovat definitivament el 22.03.00 i publicat el
11.05.00. 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.

-

En data 1.02.07 dades protegides va sol·licitar la legalització d’un habitatge
en planta baixa i planta sotacoberta (reg. entrada 2007001773), d’acord amb el
projecte de legalització signat pels arquitectes dades protegides i dades
protegides, amb núm. de visat 2007000338. En data 13 d’abril de 2007 es
va tramitar un requeriment d’esmena de deficiències per justificar el compliment
dels paràmetres urbanístics de la zona i aportar en els plànols de projecte els
elements que estiguessin en volum disconforme.

-

En data 24 de juliol de 2007 (reg. entrada 2007011708), dades protegides en
representació de dades protegides, va presentar documentació relativa
al requeriment, d’acord amb el plànols de projecte visats en data 23 de
juliol de 2007 i amb el mateix numero de visat 2007000338. La tramitació de
l’expedient va quedar aturada en aquesta data.

-

En data 24 de febrer de 2012 dades protegides, amb motiu de la
inspecció realitzada per l’arquitecte tècnic municipal, ha presentat copia de la
documentació tramitada en data 24 de juliol de 2007, sol·licitant que es tingui en
consideració la documentació tornada a presentar per la seva legalització.

-

Consta al arxius municipals expedient de protecció de la legalitat urbanística (exp.
25/06) iniciat en aquesta parcel·la a l’any 2006. Caldrà informe jurídic en relació a
la prescripció de les infraccions urbanístiques segons estableix l’article 207, del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme i l’article 69 de la Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text
refós de la Llei d’Urbanisme, en relació a l’existència dels volums disconformes.
L’interessat aporta còpia d’un vol de l’ Institut cartogràfic de la Generalitat de
Catalunya del any 2000, on ja consta el cobert amb volum disconforme.

-

S’ha aportat la documentació relacionada en el requeriment fet en data 22 de
març de 2012. El projecte i la documentació presentada per legalitzar l’habitatge
en planta baixa i l’ampliació d’habitatge en planta sotacoberta, compleix la
normativa urbanística de la zona i la normativa tècnica d’aplicació.

-

Per tal de donar compliment a l’article 20 del Reial Decret legislatiu 2/2008 de 20
de juny, pel qual s’aprova el text refós de la llei del sòl estatal, modificat pel Reial
Decret Llei 8/2011 d’1 de juliol, s’ha presentat certificació signada pels tècnics
redactors del projecte de legalització, acreditant que a data d’avui la finalització
de les obres està conforme a la descripció del projecte de legalització visat, que
es compleixen els requisits imposats per la legislació reguladora de l’edificació i
que l’edificació reuneix les condicions necessàries per ser destinada a l’ús previst
per la ordenació urbanística aplicable.
S’ha aportat per part dels tècnics redactors del projecte la certificació de la situació
de volum disconforme en la que queda la part de l’edificació que forma la planta
sotacoberta d’acord amb l’ordenament jurídic aplicable (part de la planta
sotacoberta fora de la profunditat edificable d’11.00 m. que fixa el PGO i la resta
de la planta sotacoberta amb alçada superior als 1.80 m que regula l’article 145 de
les Normes Urbanístiques del PGO) i on consta també l’acabament de l’obra en
volum disconforme en data determinada i la delimitació del seu contingut.
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La promulgació del Reial Decret-llei 8/2011 de 1 de juliol, per el que es modifiquin
determinats articles del Text Refós de la llei del sol de 2008, fan extensiu a tot
l’Estat l’exigència de la llicencia de 1a ocupació per la inscripció de qualsevol
edificació acabada. La nova regulació de les obres antigues en l’article 20.4 de la
Llei del sòl, en la seva exposició de motius diu al respecte: “Se permite
igualmente el acceso al Registro de la Propiedad de los edificios fuera de
ordenación, esto es, aquellos respecto de las cuales ya no proceda adoptar
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su
demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes.
De esta manera, se consigue la protección de sus propietarios, en muchos casos
terceros adquirientes de buena fe, sin que ello signifique desconocer su carácter
de fuera de ordenación y las limitaciones que ello implica.”
-

Per tant, en el cas de que el propietari vulgui inscriure l’edificació en el registre de
la propietat, caldrà que sol·liciti la corresponent llicencia de 1a ocupació, un cop
aprovada la legalització de l’habitatge i la declaració en el corresponent acte
administratiu de la situació de fora d’ordenació (volum disconforme), que es
produirà amb la concessió de la llicencia.

-

La inscripció en el Registre haurà de fer constar de manera expressa la
declaració que l’immoble està afectat en situació de volum disconforme (fora
d’ordenació amb la nomenclatura del Decret-llei 8/2001, que modifica la redacció
de l’article 20 de la llei del sòl), identificant les circumstancies que el motiven i el
regim jurídic aplicable al mateix, amb identificació expressa de que solament
podran realitzar-se les obres de reparació i conservació que exigeixi l’estricta
conservació de l’habitabilitat o la utilització conforme al destí establert, fent
constar que en el cas de voler esgotar la edificabilitat total de la parcel·la, s’haurà
d’enderrocar aquest volum disconforme

3. Considerant l’informe jurídic de data 05/09/2012.
FONAMENTS DE DRET
- Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat
mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, sent d’aplicació a aquest efecte l’article 79 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, estableix que
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de
transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o
d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es manifesta l’article 234 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- L’apartat 2.b) de l’esmentat article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina
que resten subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de
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nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis,
construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix
l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, l’article 3 del
Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2012/000009 a dades
protegides per a la legalització d'habitatge en planta baixa i planta coberta emplaçat al
C dades protegides, núm. dades protegides d’aquest municipi amb subjecció a les
condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se li uneix com a annex.
Segon .- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del
Títol IV de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl.
Tercer .tercers.

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

Quart .-

Liquidar els tributs i garanties meritats per aquest atorgament:

Número liquidació

Concepte

Import

201239026 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

2.551,32 €

201239027 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

1.084,31 €

Cinquè .- Notificar el present acord als interessats.

5. Llicència d'obra major. Exp. número OMA2012/036 per a la construcció d'una
piscina
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 16 de juliol de 2012, dades protegides en representació de MAS DURAN SA
ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès llicència urbanística ( N.RGE.
2012009390) per a la construcció d'una piscina, emplaçat a dades protegides,
d’aquest municipi.
2. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 31/07/2012 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 Blocs aïllats, De nova ordenació (clau 4b2-7),
segons el vigent Pla General d’Ordenació, aprovat definitivament per resolució
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de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona del dia 22 de març de 2000 i
publicada al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 11 de maig de
2000. Les normes urbanístiques del Pla General es van publicar, en compliment
de la resolució de la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona de 22 de
setembre de 2005, al diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’11 de gener
de 2006
-

El projecte i la documentació presentada corresponent al projecte d’execució de
la piscina s’ajusten a la normativa urbanística de la zona i a la normativa tècnica
d’aplicació. Durant la realització de les obres no s’alterarà el nivell de terres
actual de la parcel·la i el recinte de la depuradora es construirà enterrat.

-

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 2.090,00 euros.
El gestor de residus haurà d’estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra,
els certificats acreditatius de la gestió realitzada, on s’identifiqui l’obra; aquest
certificat serà necessari per al retorn de la fiança municipal.

Aquesta llicència s’atorgarà salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers d’acord
amb l’article 12.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
3. Considerant l’informe jurídic de data 31/08/2012.
FONAMENTS DE DRET
- Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a la
legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat
mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, sent d’aplicació a aquest efecte l’article 79 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
- L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, estableix que
estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta
Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de
transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o
d’enderrocament d’obres. En aquest sentit també es manifesta l’article 234 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- L’apartat 2.b) de l’esmentat article 187 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme determina
que resten subjectes a la llicència urbanística les obres de construcció i d’edificació de
nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis,
construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
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- Atès que les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar si compleixen les
determinacions de la normativa i el planejament vigent, segons allò que estableix
l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer, l’article 3 del
Reglament de Disciplina Urbanística; i 89.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Atorgar la llicència d’obres majors OMA2012/000036 a MAS DURAN SA per a
la construcció d'una piscina a dades protegides, d’aquest municipi amb subjecció a les
condicions tècniques que consten a l’informe tècnic que se li uneix com a annex.
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

201239028 / 0

Concessió de Plaques i patents

201239029 / 0

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

600,00 €

201239030 / 0

Taxa Tramitació Llicències Urbanístiques

500,74 €

Setè .-

12,18 €

Notificar el present acord als interessats.

6. Memòria valorada per l'execució de diverses actuacions en l'àmbit de
l'avinguda Egara per l'eliminació de barreres arquitectòniques
ANTECEDENTS DE FET
1. L’arquitecta tècnica municipal, en data 15 de juliol de 2012, han redactat la memòria
valorada per l'execució de diverses actuacions en l'àmbit de l'avinguda Egara per
l'eliminació de barreres arquitectòniques.
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FONAMENTS DE DRET
-

-

Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, amb la
incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Aprovar la memòria valorada per l'execució de diverses actuacions en l'àmbit
de l'avinguda Egara per l'eliminació de barreres arquitectòniques redactada
per l’arquitecta tècnica municipal, dades protegides, representant un pressupost total
de l’actuació de 13.500 euros amb l’IVA del 18 % inclòs.

7. Conveni de col·laboració relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge corresponent a
l'any 2012
ANTECEDENTS DE FET
1. Amb l’objectiu de coordinar i desplegar 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 l’any 2012, de l’Oficina local d’Habitatge
d’àmbit territorial municipal.
2. L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, disposa d'una oficina i del personal suficient
per realitzar les funcions que són l’objecte d’aquest conveni, 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 informació 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 dels 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 any 2012 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 2012
REUNITS
D’una banda, el senyor dades protegides Director de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat
amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel
Decret 157/2010, de 2 de novembre.
I d’una altra, la senyora Montserrat Mundi i Mas, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
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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 i següents del Decret 13/2010, de 2 de febrer, recullen les condicions de
les oficines locals d’habitatge, les seves funcions més rellevants i el sistema de
justificació de l’activitat.
5. L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis subscrits entre la
Generalitat i les administracions locals en relació a les oficines locals d’habitatge
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 l’any 2012, de col·laboracó amb
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina local d’Habitatge d’àmbit territorial
municipal.
7. L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, disposa d'una oficina i del personal suficient
per realitzar les funcions que són objecte d’aquest conveni, 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.
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.

15/25

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 informació 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, es
compromet a:
1. Mantenir l’Oficina, durant el termini de vigència del conveni, amb personal suficient que
ha de tenir la formació necessària per realitzar les funcions d’assessorament i atenció
ciutadana, en les matèries relatives a l’habitatge. 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 funcions relacionades amb el
conveni, com ara l’equipament informàtic adequat.
c) Disposar de recursos personals per atendre les funcions de l’Oficina i d’una persona
responsable de les actuacions i de la coordinació amb l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.
2. Realitzar funcions d’informació i atenció ciutadana que inclouen:
a) 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) El registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts que
gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com l’acarament i compulsa de
documentació annexa que es presenta amb les sol·licituds.
c) la comprovació i revisió de la documentació presentada a l’Oficina, amb la informació
als sol·licitants dels requeriments o deficiències documentals.
d) El trasllat de sol·licituds i l’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre
de Sol·licitants d’Habitatge amb protecció oficial.
3. Utilitzar les eines informàtiques que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya posi a
disposició de les oficines locals d’habitatge.
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4. Formalitzar, per part la persona responsable de l’Oficina, un protocol addicional a
aquest conveni, en el qual es concreti la forma en què es duran a terme les funcions
relacionades en el Pacte segon punt 2, 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, on cal especificar també els aspectes relatius al funcionament de
l’Oficina, la seva organització, els horaris d’atenció al públic i la relació del personal
adscrit, entre d’altres.
6. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes o
suggeriments dels ciutadans que s’adrecen a l’Oficina, per tal de millorar la qualitat del
servei.
7. Participar en les sessions i jornades organitzades pels serveis d’Atenció Ciutadana de
l’Agència de l’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.
8. 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.
9. Donar suport a la difusió i a la informació dels programes d’habitatge per a joves que
promou la Generalitat a través de la Direcció General de Joventut.
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.
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. Proporcionar a l’Oficina local d’Habitatge la formació necessària per al correcte
desenvolupament de les funcions d’informació i assessorament al ciutadà, així com les
guies i manuals que s’editen a aquest efecte.
3.Facilitar l'accés als programes informàtics o altres eines de suport que siguin d’utilitat
per dur a terme la col·laboració objecte d’aquest conveni.
4. 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.
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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.
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./431.
a. Pagament fix inicial per serveis bàsics de l'Oficina.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya tramitarà un pagament d’import de 12.000 € en
concepte d’aportació inicial i a compte de l’aportació màxima que s’indica a l’aparat c),
per cobrir les despeses dels serveis bàsics i generals d’atenció ciutadana i
d’assessorament en matèria d’habitatge establert en el pacte Segon, 2.
b. Pagament addicional en funció del nombre d’atenció realitzades.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya tramitarà un pagament addicional a l’anterior que
tindrà en compte el nombre de visites ateses i de gestions registrades per part de l’Oficina
durant la vigència del conveni, d’acord amb els barems especificats en l’annex I.
c. Aportació màxima
L’aportació màxima destinada al pagament de les quantitats esmentades en els apartats
anteriors no pot excedir de 14.000 €, d’acord amb els imports anuals fixats a la taula de
l’annex II, segons zones de població.
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
El primer pagament, per l'import de 12.000 €, en concepte de serveis bàsics d’informació i
atenció ciutadana, es farà un cop signat aquest conveni.
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 en matèria d’atenció
ciutadana, mitjançant la presentació a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya d’una
certificació justificativa on consti el nombre de tasques d’assessorament i informació
desenvolupades, com també el nombre de gestions registrades, d’acord amb les funcions
descrites en el pacte segon 2.
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
l’activitat com 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 2012.
c. Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest conveni es
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
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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 en l’àmbit de l’atenció ciutadana faran el seguiment i l’avaluació de l’execució
del conveni.
Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final de l’activitat prestada
per l’Oficina, seran determinants amb la finalitat de considerar l’oportunitat de la pròrroga
del conveni prevista en el pacte Novè.
Vuitè. Resolució de controvèrsies
En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest
conveni, ambdues parts acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord amb caràcter
previ a la submissió de la qüestió a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Novè. Vigència i efectes
El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2012, amb efectes des del dia 1
de gener, i pot ser prorrogat, per mutu acord, prèvia petició per escrit de qualsevol de les
parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del
termini inicial.
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.

8. Conveni de Cooperació entre el Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès
Occidental i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per la recollida, transport i
tractament dels REPQ de la Deixalleria municipal
FONAMENTS DE FET
1. El 29 de juliol de 2011 es va signar el Conveni de col·laboració entre l’Agència de
Residus de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques per l’establiment d’un acord marc en la prestació del servei de
gestió dels residus especials en petites quantitats (REPQ) que es recullen a les
Deixalleries. L’objectiu era aconseguir les condicions òptimes de prestació del servei per
a totes les deixalleries, independentment de la seva ubicació i de la seva capacitat de
emmagatzematge.
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2. A partir de la signatura del Conveni de col·laboració es va realitzar un Acord Marc per
la gestió dels REPQ, del qual en va sorgir un procés de licitació que va permetre
adjudicar a 8 empreses la gestió dels residus amb unes condicions i uns preus pactats.
3. Els ens locals han d’adherir-se a l’Acord Marc per poder gaudir de les condicions
establertes, ja que a partir de l’1 de juny la despesa per aquesta gestió, assumida fins
llavors per l’ARC, passarà als ajuntaments. Per tant, el cost de transport i el de tractament
que es realitzi a partir d’aquesta data anirà a càrrec de cada municipi.
4. Aquests costos seran compensats a l’exercici següent mitjançant el retorn del cànon de
l’ARC i d’Ecomebes, tot i que es probable que no es cobreixi la totalitat de la despesa
prevista.
5. El Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès Occidental ha presentat una proposta
per a centralitzar el servei de gestió del REPQ, i ofereix a tots els ens locals de la
comarca la signatura d’un Conveni de Cooperació per a que el Consorci realitzi la
recollida, transport i tractament dels REPQ.
L’objectiu és aconseguir una optimització del servei i un preu més ajustat del cost de
transport i tractament d’aquests residus, treballant amb el mateix gestor a tota la
comarca.

6. Els ens locals adherits al Conveni han d’escollir una de les modalitats d’adhesió:
Versió 1
El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental facturarà trimestralment, a
l’Ajuntament el cost del transport d’aquests residus especials de la deixalleria a la seva
planta de tractament corresponent.
Versió 2
El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental es farà càrrec del cost del
transport d’aquests residus especials de la deixalleria a la seva planta de tractament
corresponent. En contrapartida d’aquesta despesa que correspondria a l’ajuntament,
aquest atorga al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental els recursos
derivats del retorn d’Ecoembes per a la gestió dels Residus Especials en Petites
Quantitats recollits a la deixalleria, El Consorci queda facultat per aquest conveni per
adreçar-se a Ecoembes i percebre les quantitats del retorn directament

7. Atès l’informe dels serveis tècnics de l'Àrea de Via Pública, Transports i Serveis
Urbans, en el que es proposa la signatura de l’esmentat Conveni, amb la modalitat de la
versió 2, ja que es compleixen els condicionats següents:
•

Que el Consorci es farà càrrec del cost del tractament i del transport dels REPQ
de la Deixalleria a la planta de tractament corresponent.

•

En contrapartida al cost de tractament l’ajuntament atorga al Consorci els
possibles retorns econòmics per part de l’Agència de Residus de Catalunya o altra
administració competent que s’esdevinguin de la gestió dels REPQ.

•

I en contrapartida de la despesa per transport, i que originàriament correspon a
l’ajuntament, aquest atorga al Consorci els recursos derivats del retorn d’Ecoembes per
aquest concepte.

FONAMENTS DE DRET
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i el Programa de gestió de
residus municipals de Catalunya (PROGREMIC).
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei
reguladora dels residus.
Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya, la Federació
de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques per
l’establiment d’un Acord Marc en la prestació del servei de gestió dels residus especials
en petites quantitats (REPQ) que es recullen a les Deixalleries, signat el 29 de juliol de
2011.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del
govern local.
RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
RD legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
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 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals.
I de conformitat amb la Resolució d'Alcaldia número 2011001514, de 20 de juny.
Vistos els preceptes legals citats i altres de pertinents aplicació.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Aprovar el text i subscriure el Conveni de Cooperació entre el Consorci per la
Gestió dels Residus del Vallès Occidental i l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per a
que el Consorci realitzi la recollida, transport i tractament dels REPQ, següent:
“
CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE
OCCIDENTAL I L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

RESIDUS

DEL

VALLÈS

El Vallès Occidental, A 1 de juliol de 2012.
D’una banda, el senyor dades protegides, en qualitat de president. Actua en nom i en
representació del CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL,
assistit pel secretari senyor dades protegides, que dóna fe de l’acte.
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D’un altra banda, la senyora M. Montserrat Mundi i Mas, Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, actuant en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
assistit per la Secretària d’aquest, senyora Helena Muñoz i Amorós.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal, el caràcter i la representació en
què intervenen, i de manera especial, per l’atorgament d’aquest conveni.

EXPOSEN

I.- El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot
promoure tota mena d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns. Els municipis tenen una amplitud de
competències que venen establertes en la Llei municipal i de règim local de Catalunya, text refós
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i en la legislació sectorial específica.

II.- L’article 52 de la Llei reguladora de Residus, text refós aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de
21 de juliol, disposa que els municipis de més de cinc mil habitants de dret, independentment o
associadament i, si s’escau, els consells comarcals han d’establir el servei de deixalleria
mitjançant la instal·lació de la planta o les plantes necessàries per a la recollida dels residus
especificats en l’annex de l’esmentada norma. A més, l’actual programa de gestió de residus
municipals ha ampliat aquesta fita de manera que preveu la necessitat d’implantar deixalleries a
municipis entre dos mil i cinc mil habitants.
Els residus especials municipals són una tipologia de residus de molt diferent índole, com ara,
pintures, dissolvents, reactius de laboratori, vernissos, olis, etc..., així com els recipients que els
contenen.
Les deixalleries són les instal·lacions on s’han de gestionar els residus especials municipals, cal
tenir en compte que la gestió de residus especials municipals procedents de les deixalleries és
dificultosa pel fet que aquests residus són de diferents tipologies i la quantitat a gestionar de
cadascun d’ells és petita.
Per això, es considera necessària la implantació d’un servei de recollida i reagrupació amb
caràcter previ a la seva tramesa a les instal·lacions encarregades del tractament final.

III.- El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental es constitueix a l’empara dels
articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 269 i
següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, per a la creació, gestió i prestació, de forma unificada, de serveis i
activitats d’interès comú en matèria de residus a la comarca del Vallès Occidental. El Consorci
podrà gestionar, d’acord amb els seus objectius establerts a l’article 5 dels seus estatuts,
concretament a l’apartat 1 c) i d) :
“La construcció, la gestió, l’explotació, la conservació i el manteniment de les deixalleries
municipals com a centres de recepció i emmagatzematge selectiu de residus municipals que no
són objecte de recollida domiciliària.”
“La gestió i explotació del servei de recollida, de recollida selectiva i de transport de residus
municipals i assimilables”.

IV.- Amb l’objecte de facilitar als ens locals que han de disposar del servei de deixalleria la
contractació d’empreses externes per desenvolupar aquesta tasca de gestió de residus especials
municipals procedents de les deixalleries, l’Agència de Residus de Catalunya ha celebrat un
Acord Marc amb les empreses que podran realitzar aquest servei on es fixin les condicions
generals d’adjudicació i execució dels posteriors contractes derivats de l’Acord Marc.
A aquest Acord Marc s’ha adscrit el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
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V.- Per altra banda, el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, preveu a l’article 303, l’establiment de convenis de cooperació entre els
ens ens locals, per a la prestació de serveis o pel desenvolupament de competències legalment
atribuïdes, en la satisfacció dels quals es tingui un interès comú.
D’acord amb l’article 307 del ROAS, constitueix l’objecte del conveni els serveis o les activitats
d’interès comú de les administracions intervinents, de tal manera que en virtut del conveni, una
administració pot gestionar la competència d’una altra sense que aquesta perdi la titularitat.

VI – En aquest sentit, el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha preparat una
sèrie d’actuacions de cooperació que poden ser concertades amb els municipis, i que s’han ofert
als municipis de la comarca, per tal de recollir i transportar els següents residus especials,
detallats en annex 1.

Per tot això, ambdues parts ACORDEN

PRIMER.- Establir el conveni de cooperació entre el Consorci per a la Gestió de Residus del
Vallès Occidental i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, l’objecte del qual és la realització per
part del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, de la recollida, transport i
tractament del residus especials en petites quantitats de la deixalleria municipal. Els residus a
gestionar objecte del servei són els de l’annex I.

SEGON.- El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental adjudicarà a una empresa
la valorització/tractament d’aquests residus especials municipals i el seu transport fins a la planta
de tractament corresponent. El Consorci es farà càrrec del cost de tractament dels residus
especials recollits a les deixalleries. Aquest conveni inclourà l’assessorament i la informació
corresponent a la classificació, manipulació i perillositat dels residus recollits a les deixalleries
municipals a les empreses explotadores del servei de la deixalleria.

TERCER.- L’Ajuntament haurà de subministrar els residus especials en les caixes i contenidors
específics per a cada residu.

QUART – Els contenidors que s’utilitzaran per a la recollida a les deixalleries i posterior transport
seran els mateixos que els que s’utilitzen actualment en totes les deixalleries de Catalunya, que
són caixes de 60 litres pels grups de classificació dels residus especials municipals i caixes palet
de 500 litres per als residus especials voluminosos (pots de pintura, etc...). Aquests contenidors
disposaran de bosses interiors per a la seva protecció i també de les etiquetes corresponents a
cada tipologia de residu.
L’empresa adjudicatària subministrarà els contenidors, segons els models establerts . La reposició
d’aquests contenidors anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. El subministrament de
contenidors extres per optimitzar la gestió anirà a càrrec dels ens locals. Conjuntament amb
aquestes caixes, l’empresa també ha de subministrar les bosses de plàstic que es col·loquen a
l’interior d’aquestes caixes i contenidors, així com, les corresponents etiquetes per a la identificació
de la deixalleria i els residus objecte del contracte.
L’empresa adjudicatària oferirà els serveis específics de manteniment i neteja dels contenidors o
tancs ubicats a les deixalleries, que anirà a càrrec del Consorci.
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Les deixalleries, per una bona correcta gestió dels residus especials municipals, han de disposar
de com a mínim 12 caixes de 60 litres i 4 caixes de 500 litres.
Les condicions de recollida dels residus especials, són les contemplades en els plecs de
condicions de l’Agència de Residus de Catalunya per a licitació de l’Acord Marc per al servei de
gestió de residus especials municipals procedents de les deixalleries de Catalunya.

CINQUÈ – El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental es farà càrrec del cost del
transport d’aquests residus especials de la deixalleria a la seva planta de tractament corresponent.
En contrapartida d’aquesta despesa que correspondria a l’ajuntament, aquest atorga al Consorci
per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental els recursos derivats del retorn d’Ecoembes per a
la gestió dels Residus Especials en Petites Quantitats recollits a la deixalleria. El Consorci queda
facultat per aquest conveni per adreçar-se a Ecoembes i percebre les quantitats del retorn
directament

SISÈ – L’Ajuntament atorga al Consorci els possibles retorns econòmics que s’esdevinguin de la
gestió dels residus especials per part de l’Agència de Residus de Catalunya o altra administració
competent, en contrapartida dels costos de tractament d’aquests residus especials. El Consorci
queda facultat per aquest conveni per adreçar-se a L’ARC o altra administració i percebre les
quantitats d’aquest retorn directament.

SETÈ – El present conveni de cooperació te una durada de dos anys i te la possibilitat de pròrroga
en la mesura que es prorrogui l’Acord Marc establert per l’Agència de Residus de Catalunya
sempre que ambdues parts manifestin els seu consentiment exprés.

-

-

VUITÈ – Obligacions de les parts:
Correspon al Consorci:
Adjudicar el tractament dels residus especials a una empresa incorporada dins l’Acord Marc
establert de l’Agència Residus de Catalunya.
Adjudicar el transport dels residus especials de les deixalleries a les corresponents plantes de
tractament.
Per part de L’Ajuntament:
Subministrar els residus especials en les condicions establertes en aquest conveni.
Informar al Consorci sobre qualsevol incidència relativa als residus especials i mantindrà les
condicions de seguretat corresponents a la deixalleria municipal.

NOVÈ – Es podrà ampliar els productes de recollida especial contemplats en el present conveni ,
o altres residus assimilables com ara l´oli domèstic usat, etc..., mitjançant addendes a subscriure
per les dues parts.

DESÈ- El present Conveni de Cooperació té naturalesa administrativa i es regeix en la seva
interpretació i desenvolupament per l’ordenament jurídic administratiu, i en especial pel marc
normatiu vigent en matèria de regim local, amb expressa submissió de les parts a la jurisdicció
contenciós-administrativa.
I com a prova de conformitat, les part signen el present conveni, per duplicat, en el lloc i la data
indicats a l’encapçalament, juntament amb el secretaris, que donen fe.

ANNEX 1
Tipus de residus que pot gestionar el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès
Occidental.
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Els residus a gestionar objecte del servei són els residus especials municipals que es recullen a
les deixalleries.
Aquests residus es poden associar en els següents grups:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Àcids
Bases
Comburents
Dissolvents líquids
Cosmètics
Reactius de laboratori
Filtres d’oli
Olis lubricants
Olis vegetals contaminats
Aerosols
Sòlids i pastosos (pintures, coles i vernissos)
Envasos a pressió
Fibrociment
I d’altres que es puguin considerar amb característiques similars.
Residus no contemplats
Queden específicament fora del conveni de cooperació els residus que, per llei, han de ser
gestionats pels Sistemes Integrats de Gestió (SIG) o sistemes individuals corresponents, com, per
exemple, els següents residus: envasos domèstics, medicaments caducats, pneumàtics, piles,
acumuladors, productes fitosanitaris, aparells elèctrics o aquells que, en un futur, estableixi la llei.

“
Segon.- Facultar el Tinent d’alcalde de l'Àrea de Via Pública, Transports i Serveis Urbans
perquè pugui signar tots els documents pertinents i dictar els actes que siguin necessaris
per a l’efectivitat dels procedents acords, inclosos els de rectificació i/o esmena per
possibles errors materials, si es donés el cas.
Tercer.- Notificar els acord anteriors al Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès
Occidental i a l’Agència de Residus de Catalunya.

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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