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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
Sessió   18 de Juny de 2014  

 
 
Matadepera, 18 de  juny de 2014  
 
Essent les 09:15 de la tarda, a la Sala de Junta de Govern de l'Ajuntament de 
Matadepera, sota la presidència de l'alcaldessa, senyora Mireia Solsona i Garriga, 
assistida de la  sotasignat secretària de la Corporació senyora Rosa Castellà Mata, 
que dóna fe de l’acte, es reuní, prèvia citació en forma, la Junta de Govern Local amb 
l'objecte de celebrar la sessió ordinària, en primera convocatòria convocada per al dia 
d'avui a aquesta hora. 
 
Hi són presents els tinents d’alcalde senyors/es Jordi Roca Llongueras, Christian 
Codony Castell,  i M. Carme Querol i Badosa. 

Excusa la seva assistència el tinent d'alcalde senyor Carles Iribarren i Donadeu. 

De conformitat amb l'article 113.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel 
qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, assisteixen també, a efectes d'informació  sobre assumptes dels seus 
departaments, els regidors/es: 

Marcel Sayol Quadres (Salut i Cultura), Joan Figueras i Peña (Obres i Serveis), 
Francesc Sala i Soriano (Esports i Comunicació) i Montserrat Royes i Vila (Participació 
i Atenció ciutadana i Comerç). 
 
Assisteix també el senyor Santiago Vaamonde i Juanatey, interventor municipal. 
 
Vist que s'ha obtingut el quorum d'un terç del nombre legal de membres que formen la 
Junta de Govern Local, per la Presidència es declarada oberta la sessió, que te 
competència delegada per l'Alcaldia segons decret de data 26 de juny de 2007, 
passant-se a tractar els punts de l'ordre del dia següents: 
 
 
01 ACTA ANTERIOR 
 
01.01 APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
El president pregunta als assistents si han de formular cap objecció al contingut de 
l'esborrany de l'acta de la darrera sessió d'aquesta Junta de Govern Local, que els ha 
estat tramesa juntament amb la convocatòria de la sessió d'avui. 
 
Trobada conforme per tots els presents, l'alcalde proclama l'acta aprovada per 
unanimitat i sense cap esmena. 
 
 
02 ALCALDIA 
 
02.01 APROVAR L'ADHESIÓ A LA PÒLISA D'ASSEGURANÇA DE 
RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL  DE LA QUAL ES PRENEDORA 
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L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM) I CO-
PRENEDORES LES ENTITAT LOCALS SÒCIES DE L'ACM, QUE S'HI 
ADHEREIXIN, AIXÍ COM EL CONTRACTE DE CORREDURIA I MEDIACIÓ DE LA 
MATEIXA 
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) va licitar el contracte privat per 
a la cobertura de les assegurances de responsabilitat civil i patrimonial de la qual en 
serà prenedora l’ACM i co-prenedores  les entitats locals sòcies de l’ACM, que s’hi 
adhereixin, mitjançant el procediment obert, a l’oferta econòmicament més avantatjosa 
mitjançant diversos criteris d’adjudicació. 
 

En el plec de clàusules administratives particulars aprovat es defineixen i especifiquen 
totes les condicions de l’assegurança civil i patrimonial. 
 

Igualment ha licitat el contracte administratiu del servei de distribució i mediació de 
l’assegurança general, així com la posterior assistència al prenedor de l’assegurança, 
a l’assegurat i al beneficiari, mitjançant el procediment negociat  amb publicitat. 
 

L’Ajuntament de Matadepera és soci de l’Associació Catalana de Municipis. 
 

En tots dos procediments s’ha observat tot el que disposa la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre de contractes del sector públic, els reglaments que la desenvolupen i la resta 
de normativa referent a la contractació administrativa, així com els principis de 
transparència, publicitat i concurrència. 
 

En data 23 d’agost de 2010 es van publicar els anuncis de licitació de la pòlissa de 
responsabilitat civil i patrimonial i del servei de correduria i mediació, al BOP i al 
DOGC. 
 

En data 27 de setembre de 2010 va concloure  el termini de presentació de les ofertes, 
havent-se presentat només la mercantil ZURICH. 
 

El president de l’ACM , per delegació del Comitè Executiu d’aquesta entitat  de data 2 
de novembre de 2010, va adjudicar en data 19 de novembre de 2010 la pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial a la mercantil ZURICH, per un 
termini de 4 anys, prorrogables 1 any més, comptats des de l’1 de gener de 2011. 
 

Igualment va adjudicar el servei de correduria i mediació a FERRER OJEDA, 
CONSULTORES EN SEGUROS ASOCIADOS 

 

La clàusula 3ª del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el 
contracte privat de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la 
qual n’és prenedora l’ACM i co-prenedores les entitats locals sòcies d’aquesta, que s’hi 
adhereixin, estableix que cada adhesió tindrà caràcter anual i el període de vigència 
serà l’estipulat en el contracte d’adhesió , a comptar des de les 0 hores de la data de 
l’adhesió, sempre i quan es formalitzi dins dels terminis legalment establerts i dins del 
termini de durada de la pòlissa. 
  
Per Decret d’alcaldia núm. 258, de data 16 de juliol de 2013, ratificat per la junta de 
Govern local, en sessió ordinària de data 24 de juliol de 2013  es va aprovar l’adhesió 
de l’Ajuntament de Matadepera a la pòlissa d’assegurança de RC i patrimonial de 
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l’ACM, així com al contracte de correduria i mediació de la mateixa per un termini d’un 
any, o sia fins a les 24:00 hores del dia 30 de juny de 2014. 
 

D’acord amb l’informe emès pel tècnic adjunt a secretaria, una vegada examinada la 
pòlissa de responsabilitat civil i patrimonial contractada per l’ACM,  té unes condicions 
molt més favorables que qualsevol altra pòlissa d’aquestes característiques del mercat 
actual, ja que la prima és molt econòmica, 15.653,93 € impostos inclosos, i les 
cobertures són molt més àmplies. El motiu és que s’ha negociat a nivell col·lectiu i 
específicament per als ajuntaments i demés entitats locals.  
 

La pòlissa de l’ACM inclou, entre d’altres, riscos propis de les administracions 
públiques , com són: 
 

RC d’explotació, subsidiària , locativa, patronal i immobiliària 

RC pirotècnia, castelldefocs i correfocs 

RC professional tècnics, personal i funcionaris 

RC danys distribució d’aigües 

RC construcció i promoció d’obres 

RC armes de foc, forces de seguretat i policia 

Danys patrimonials purs o primaris 

RC personal sanitari 
Comissions organitzadores de festes 

RC contaminació ambiental 
El seu àmbit geogràfic és tot el mon (excepte USA i Canadà) 
 

Per aquesta raó considera adient adherir-nos a l’assegurança de responsabilitat civil i 
patrimonial de l’ACM per un termini d’un any més, o sia fins el 30 de juny de 2015, a 
les 24:00 hores. 
  
L’Ajuntament té disponibilitat econòmica per  satisfer l’import de l’assegurança de 
responsabilitat civil i patrimonial per import de 15.653,93 € impostos inclosos, a 
l’aplicació pressupostària 2014.07.920.224.00 anomenada “primes d’assegurances” 
 

Vist l’informe de la secretària i de l’interventor de l’Ajuntament. 

 
D’acord amb la Disposició addicional segona, punt 1 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del 
sector públic, correspon a l’alcaldessa  de l’ajuntament la competència com a òrgan de 
contractació respecte als contractes privats i  de serveis, quan el seu import  no superi 
el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost , ni en qualsevol cas  la quantia 
de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual  quan la seva durada  no 
sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves  
anualitats no superi  ni el percentatge indicat , referit als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.   
 

Tanmateix, l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local 
d’acord amb les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, 
mitjançant decret núm. 261, de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona del dia 19 de juliol de 2011. 
 

Per unanimitat, S'ACORDA: 
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Primer. Adherir-se a la pòlissa de responsabilitat civil i patrimonial de la qual és 
prenedora l’ACM i co-prenedores les entitats locals sòcies d’aquesta, que s’hi 
adhereixin, adjudicada a la mercantil ZURICH, amb les següents condicions: 
 

Import prima total anual  15.653,93 € impostos inclosos 

Franquícia: 700 €   
Termini 1 any ( des del dia 1 de juliol de 2014 a les 00:00 hores fins el 30 de juny de 
2015 a les 24:00 hores) 
 

Segon.- Adherir-se al contracte de correduria i mediació de l’assegurança adjudicat per 
l’ACM a FERRER OJEDA , CONSULTORES EN SEGUROS ASOCIADOS, pel mateix 
termini que el de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial. 
 

Tercer.- Establir que aquests acords d’adhesió produiran efectes des del dia 1 de juliol 
de 2014 a les 00:00 hores fins el dia 30 de juny de 2015 a les 24:0 hores. 
 

Quart.- Publicar aquesta adhesió al perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Matadepera 

 

Cinquè.- Facultar l’alcaldessa , o membre de la corporació en qui delegui, per a dur a 
terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l’execució d’aquest acord. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord mitjançant correu administratiu a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i a l’àrea d’hisenda d’aquest ajuntament. 
 
 
03 REGIDORIA D’URBANISME 
 
03.01 CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES EXP. NÚM. 000055 / 2014 
VASIONSE SL ha sol•licitat en data 16/05/2014 una llicència d’obres per a la 
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat  al c. de la Ronda del Camí de la Senyora, 
5 per la qual cosa s’ha incoat exp. G130 / 000055 / 2014. 
 
La normativa urbanística aplicable és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Matadepera (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el dia 14 de maig de 2009 (DOGC núm. 5469 de 22/09/2009); i la 
Modificació Puntual d’aquest (MP-POUM-2013-01), aprovada definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el dia 02/10/2013, i pel conseller de 
Territori i Sostenibilitat el dia 13/12/2013 (DOGC núm. 6573 de 03/03/2014 i núm. 6579 
de 11/03/2014). 
 
En data 22/05/2014, la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe 
favorable sobre la documentació presentada.  
 
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació 
amb l’expedient. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local d’acord 
amb les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant 
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decret núm. 261, de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona del dia 19 de juliol de 2011. 
 
Per unanimitat, S'ACORDA: 
 
Primer.- Concedir, salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers, i conforme 
al projecte i documentació que consta a l’expedient, la LLICÈNCIA D’OBRES següent: 
 
Exp. núm.: G130 / 000055 / 2014 
  Promotor : VASIONSE SL  (DNI/NIF: B61881041)    
 Situació   : c. Ronda del camí de la senyora,5 
Obres      : construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de taxes i impostos següent:  
 
Tributs    : taxa de tramitació   3.682,76€ 

 impost sobre construccions, instal·lacions i obres 11.383,06€ 
 placa d’obres   27,12€ 

   Total tributs 15.092,94€ 
 fiança de gestió de residus 3.693,25€ 
 fiança condicionament via pública  1.717,22€ 

                      TOTAL 20.503,41€ 

 
Tercer.- Condicionar aquesta llicència a les condicions particulars següents:  
 

 Les aigües pluvials no es podran abocar a la xarxa general de clavegueram. 

 

 Abans de l’inici de les obres caldrà presentar el projecte d’execució i el 

nomenament i l’alta de l’IAE del constructor. 

 

 D’acord amb el que preveu l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel 

qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, 

per al retorn de la fiança dipositada en concepte de gestió de residus caldrà 

presentar, juntament amb la sol·licitud de devolució, el corresponent Certificat 

de gestió. 

 

 La fiança de condicionament de la via pública es retornarà, si s’escau, prèvia 

sol·licitud, transcorregut un any a partir de l’obtenció de la llicència de primera 

utilització o de la comunicació a l’Ajuntament de l’acabament de les obres. 

 
Quart.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de les 
llicències d’obres aprovades per la Junta de Govern Local en data 25/11/2009, que 
s’inclouran en la notificació d’aquest acord. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats. 
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03.02 CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES EXP. NÚM. 000052 / 2014 
 
Concessió de llicència d’obres exp. núm. 000052 / 2014 
BALDELLOU ROGEL ANNA ha sol•licitat en data 15/05/2014 una llicència d’obres per 
a la reforma interior d'un habitatge al c. Camí dels Monjos, 22, per la qual cosa s’ha 
incoat exp. G130 / 000052 / 2014. 
 
La normativa urbanística aplicable és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Matadepera (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el dia 14 de maig de 2009 (DOGC núm. 5469 de 22/09/2009); i la 
Modificació Puntual d’aquest (MP-POUM-2013-01), aprovada definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el dia 02/10/2013, i pel conseller de 
Territori i Sostenibilitat el dia 13/12/2013 (DOGC núm. 6573 de 03/03/2014 i núm. 6579 
de 11/03/2014). 
 
En data 04/06/2014, la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe 
favorable sobre la documentació presentada.  
 
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació 
amb l’expedient. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local d’acord 
amb les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant 
decret núm. 261, de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona del dia 19 de juliol de 2011. 
 

 
Per unanimitat, S'ACORDA: 
 
Primer.- Concedir, salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers, i conforme 
al projecte i documentació que consta a l’expedient, la LLICÈNCIA D’OBRES següent: 
 
Exp. núm.: G130 / 000052 / 2014 
  Promotor : BALDELLOU ROGEL ANNA  (DNI/NIF: 45495720H)    
 Situació   : c. Camí dels Monjos, 22 
Obres      : reforma interior d'un habitatge 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de taxes i impostos següent:  
 
Tributs    : taxa de tramitació   23,79€ 

 impost sobre construccions, instal·lacions i obres 67,32€ 

                      TOTAL 91,11€ 

 
Tercer.- Condicionar aquesta llicència a les condicions particulars següents:  
 

 No es poden afectar elements estructurals ni modificar la distribució interior de 

l’habitatge. 

Quart.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de les 
llicències d’obres aprovades per la Junta de Govern Local en data 25/11/2009, que 
s’inclouran en la notificació d’aquest acord. 
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Cinquè.- Notificar el present acord als interessats. 
 
03.03 CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES EXP. NÚM. 000053 / 2014 
ASENSIO VILA DAVID ha sol•licitat en data 15/05/2014 una llicència d’obres per a la 
modificació del projecte inicial (exp.núm. 44/2012) al c. Mas Sallés, 58, per la qual 
cosa s’ha incoat exp. G130 / 000053 / 2014. 
 
La normativa urbanística aplicable és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Matadepera (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el dia 14 de maig de 2009 (DOGC núm. 5469 de 22/09/2009); i la 
Modificació Puntual d’aquest (MP-POUM-2013-01), aprovada definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el dia 02/10/2013, i pel conseller de 
Territori i Sostenibilitat el dia 13/12/2013 (DOGC núm. 6573 de 03/03/2014 i núm. 6579 
de 11/03/2014). 
 
En data 28/05/2014, la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe 
favorable sobre la documentació presentada. 
 
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació 
amb l’expedient. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local d’acord 
amb les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant 
decret núm. 261, de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona del dia 19 de juliol de 2011. 
 

Per unanimitat, S'ACORDA: 
 
Primer.- Concedir, salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers, i conforme 
al projecte i documentació que consta a l’expedient, la LLICÈNCIA D’OBRES següent: 
 
Exp. núm.: G130 / 000053 / 2014 
  Promotor : ASENSIO VILA DAVID  (DNI/NIF: 45465901F)    
 Situació   : c. Mas Sallés, 58 
Obres      : modificació de projecte inicial (exp.núm. 44/2012) 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de taxes i impostos següent:  
 
Tributs    : taxa de tramitació   23,79€ 

                      TOTAL 23,79€ 

 
Tercer.- Condicionar aquesta llicència a les condicions particulars següents:  
 

 No es poden afectar elements estructurals ni modificar la distribució interior de 

l’habitatge. 

Quart.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de les 
llicències d’obres aprovades per la Junta de Govern Local en data 25/11/2009, que 
s’inclouran en la notificació d’aquest acord. 
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Cinquè.- Notificar el present acord als interessats. 
 
03.04 CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES EXP. NÚM. 000054 / 2014 
ORRIOLS MONSERRATE ANNA ha sol•licitat en data 16/05/2014 una llicència 
d’obres per a la finalització d'un habitatge unifamiliar al c. de les Roques Blanques, 4, 
per la qual cosa s’ha incoat exp. G130 / 000054 / 2014. 
 
La normativa urbanística aplicable és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Matadepera (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el dia 14 de maig de 2009 (DOGC núm. 5469 de 22/09/2009); i la 
Modificació Puntual d’aquest (MP-POUM-2013-01), aprovada definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el dia 02/10/2013, i pel conseller de 
Territori i Sostenibilitat el dia 13/12/2013 (DOGC núm. 6573 de 03/03/2014 i núm. 6579 
de 11/03/2014). 
 
En data 22/05/2014, la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe 
favorable sobre el projecte, redactat per l’arquitecte GARCIA RIVAS MANUEL  i visat 
amb el núm. 2014004852. 
 
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació 
amb l’expedient. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local d’acord 
amb les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant 
decret núm. 261, de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona del dia 19 de juliol de 2011. 
 

Per unanimitat, S'ACORDA: 
 
Primer.- Concedir, salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers, i conforme 
al projecte i documentació que consta a l’expedient, la LLICÈNCIA D’OBRES següent: 
 
Exp. núm.: G130 / 000054 / 2014 
  Promotor : ORRIOLS MONSERRATE ANNA  (DNI/NIF: 38107225C)    
 Situació   : c. de les Roques Blanques, 4 
Obres      : finalització d'un habitatge unifamiliar 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de taxes i impostos següent:  
 
Tributs    : taxa de tramitació   509,40€ 

 impost sobre construccions, instal·lacions i obres 1.574,52€ 
 placa d’obres   27,12€ 

   Total tributs 2.111,04€ 
 fiança de gestió de residus 150,00€ 
 fiança condicionament via pública  832,80€ 

                      TOTAL 3.093,84€ 

 
Tercer.- Condicionar aquesta llicència a les condicions particulars següents:  
 

 D’acord amb el que preveu l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel 

qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, 
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per al retorn de la fiança dipositada en concepte de gestió de residus caldrà 

presentar, juntament amb la sol·licitud de devolució, el corresponent Certificat 

de gestió. 

 

 La fiança de condicionament de la via pública es retornarà, si s’escau, prèvia 

sol·licitud, transcorregut un any a partir de l’obtenció de la llicència de primera 

utilització o de la comunicació a l’Ajuntament de l’acabament de les obres. 

Quart.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de les 
llicències d’obres aprovades per la Junta de Govern Local en data 25/11/2009, que 
s’inclouran en la notificació d’aquest acord. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats. 
 
03.05 CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES EXP. NÚM. 000039 / 2014 
JOVER ALSINA QUIM ha sol•licitat en data 04/04/2014 una llicència d’obres per a la 
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al c. Montseny 3 / c. Dolors Mir 4, per la 
qual cosa s’ha incoat exp. G130 / 000039 / 2014. 
 
La normativa urbanística aplicable és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Matadepera (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el dia 14 de maig de 2009 (DOGC núm. 5469 de 22/09/2009); i la 
Modificació Puntual d’aquest (MP-POUM-2013-01), aprovada definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el dia 02/10/2013, i pel conseller de 
Territori i Sostenibilitat el dia 13/12/2013 (DOGC núm. 6573 de 03/03/2014 i núm. 6579 
de 11/03/2014). 
 
En data 30/05/2014, la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe 
favorable sobre el projecte, redactat per l’arquitecte HIDALGO PELEGRINA HÉCTOR 
i REBOLLO ARDILA SERGI i visat amb el núm. 2014002634. 
 
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació 
amb l’expedient. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local d’acord 
amb les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant 
decret núm. 261, de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona del dia 19 de juliol de 2011. 
 
Per unanimitat, S'ACORDA: 
 
Primer.- Concedir, salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers, i conforme 
al projecte i documentació que consta a l’expedient, la LLICÈNCIA D’OBRES següent: 
 
Exp. núm.: G130 / 000039 / 2014 
  Promotor : JOVER ALSINA QUIM  (DNI/NIF: 45474008H)    
 Situació   : c. Montseny 3 / c. Dolors Mir 4 
Obres      : construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de taxes i impostos següent:  
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Tributs    : taxa de tramitació   3.816,50€ 

 impost sobre construccions, instal·lacions i obres 11.796,47€ 
 placa d’obres   27,12€ 

   Total tributs 15.640,09€ 
 fiança de gestió de residus 1.299,21€ 
 fiança condicionament via pública  2.087,82€ 

                      TOTAL 19.027,12€ 

 
Tercer.- Condicionar aquesta llicència a les condicions particulars següents:  
 

 Les aigües pluvials no es podran abocar a la xarxa general de clavegueram. 

 

 D’acord amb el que preveu l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel 

qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, 

per al retorn de la fiança dipositada en concepte de gestió de residus caldrà 

presentar, juntament amb la sol·licitud de devolució, el corresponent Certificat 

de gestió. 

 

 La fiança de condicionament de la via pública es retornarà, si s’escau, prèvia 

sol·licitud, transcorregut un any a partir de l’obtenció de la llicència de primera 

utilització o de la comunicació a l’Ajuntament de l’acabament de les obres. 

 
Quart.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de les 
llicències d’obres aprovades per la Junta de Govern Local en data 25/11/2009, que 
s’inclouran en la notificació d’aquest acord. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats. 
 
03.06 CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES EXP. NÚM. G132 / 000044 /2013 
ENDESA ha sol•licitat en data 08/11/2013 una llicència d’obres per a la instal·lacó de 
4 suports de formigó per a línia elèctrica al c. del Nord / c. del Migdia , per la qual cosa 
s’ha incoat exp. G132 / 000044 / 2013. 
 
La normativa urbanística aplicable és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Matadepera (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el dia 14 de maig de 2009 (DOGC núm. 5469 de 22/09/2009); i la 
Modificació Puntual d’aquest (MP-POUM-2013-01), aprovada definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el dia 02/10/2013, i pel conseller de 
Territori i Sostenibilitat el dia 13/12/2013 (DOGC núm. 6573 de 03/03/2014 i núm. 6579 
de 11/03/2014). 
 
En data 26/11/2013, la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme i Obres Particulars ha 
emès informe tècnic favorable sobre el projecte. 
 
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació 
amb l’expedient núm. G132 / 000044 / 2013. 
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L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local d’acord 
amb les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant 
decret núm. 261, de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona del dia 19 de juliol de 2011. 
 
Per unanimitat, S'ACORDA: 
 
Primer.- Concedir, salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers, i conforme 
al projecte i documentació presentada, la LLICÈNCIA D’OBRES següent: 
 
Exp. núm.: G132 / 000044 / 2013 
Promotor : ENDESA  (DNI/NIF: B82846817)   
Situació   : c. del Nord / c. del Migdia  
Obres      : instal·lacó de 4 suports de formigó per a línia elèctrica 
 
Segon.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de 
les llicències d’obres aprovades per la Junta de Govern Local en data 25/11/2009, que 
s’inclouran en la notificació d’aquest acord. 
 
Tercer.- Aquesta llicència haurà de complir les següents condicions particulars:  
 

 Caldrà convenir amb el Departament d’Obres i Serveis la data d’inici dels treballs, 

a l’efecte que els serveis tècnics puguin procedir al replanteig de les obres, i a la 

seva posterior vigilància i control, si s’escau, especialment pel que fa a la reposició 

d’instal·lacions. 

 

 Condicionat al compliment del que determina l’article 8 del ITC-ICG 01 aprovat pel 

Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament Tècnic de 

Distribució i Utilització de Combustibles Gasos i les seves instruccions tècniques 

complementàries ICG 01 a 11, que fa referència a la Prevenció d’afeccions per 

tercers. 

 

 Abans de l’inici de les obres caldrà comunicar-ho a la Policia municipal, als efectes 

de la regulació de les possibles afectacions al trànsit de vehicles.  

Quart.- Aprovar la liquidació de taxes i impostos següent:  
 
Tributs  : taxa de tramitació   85,05 € 
 impost sobre construccions, instal·lacions i obres 262,89 € 

  _ TOTAL 347,94 €  
 fiança condicionament via pública (aval ja dipositat) 600,00 € 

 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats. 
 
03.07 CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES EXP. NÚM. 000059 / 2014 
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PEREZ COMINO, ANTONIO ha sol•licitat en data 27/05/2014 una llicència d’obres per 
a la reforma de bany i cuina al c. La Carossa, 26, per la qual cosa s’ha incoat exp. 
G130 / 000059 / 2014. 
 
La normativa urbanística aplicable és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Matadepera (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el dia 14 de maig de 2009 (DOGC núm. 5469 de 22/09/2009); i la 
Modificació Puntual d’aquest (MP-POUM-2013-01), aprovada definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el dia 02/10/2013, i pel conseller de 
Territori i Sostenibilitat el dia 13/12/2013 (DOGC núm. 6573 de 03/03/2014 i núm. 6579 
de 11/03/2014). 
 

En data 02/06/2014, la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe 
favorable sobre la documentació presentada.  
 
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació 
amb l’expedient. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local d’acord 
amb les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant 
decret núm. 261, de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona del dia 19 de juliol de 2011. 
 

Per unanimitat, S'ACORDA: 
 
Primer.- Concedir, salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers, i conforme 
al projecte i documentació que consta a l’expedient, la LLICÈNCIA D’OBRES següent: 
 
Exp. núm.: G130 / 000059 / 2014 
  Promotor : PEREZ COMINO, ANTONIO  (DNI/NIF: 33905580S)    
 Situació   : c. La Carossa, 26 
Obres      : reforma de bany i cuina 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de taxes i impostos següent:  
 
Tributs    : taxa de tramitació   86,90€ 

 impost sobre construccions, instal·lacions i obres 268,60€ 

                      TOTAL 355,50€ 

 
Tercer.- Condicionar aquesta llicència a les condicions particulars següents:  
 

 No es poden afectar elements estructurals ni modificar la distribució interior de 

l’habitatge. 

 

 No es poden modificar les rasants exteriors del jardí. 

Quart.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de les 
llicències d’obres aprovades per la Junta de Govern Local en data 25/11/2009, que 
s’inclouran en la notificació d’aquest acord. 
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Cinquè.- Notificar el present acord als interessats. 
 
 
03.08 CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES EXP. NÚM. 000043 / 2014 
CASTELLÓ ESCUDÉ JOAN, representat per GALLEMI GRAU, J: M., ha sol•licitat en 
data 29/04/2014 una llicència d’obres per a la construcció d'una piscina al c. Àngel 
Guimerà, 58, per la qual cosa s’ha incoat exp. G130 / 000043 / 2014. 
 
La normativa urbanística aplicable és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Matadepera (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el dia 14 de maig de 2009 (DOGC núm. 5469 de 22/09/2009); i la 
Modificació Puntual d’aquest (MP-POUM-2013-01), aprovada definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el dia 02/10/2013, i pel conseller de 
Territori i Sostenibilitat el dia 13/12/2013 (DOGC núm. 6573 de 03/03/2014 i núm. 6579 
de 11/03/2014). 
 
En data 06/05/2014, la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe 
favorable sobre el projecte, redactat per l’arquitecte MATEU PALAU XAVIER.  
 
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació 
amb l’expedient. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local d’acord 
amb les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant 
decret núm. 261, de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona del dia 19 de juliol de 2011. 
 

Per unanimitat, S'ACORDA: 
 
Primer.- Concedir, salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers, i conforme 
al projecte i documentació que consta a l’expedient, la LLICÈNCIA D’OBRES següent: 
 
Exp. núm.: G130 / 000043 / 2014 
  Promotor : CASTELLÓ ESCUDÉ JOAN  (DNI/NIF: 39133912X)    
 Situació   : c. Àngel Guimerà, 58 
Obres      : construcció d'una piscina 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de taxes i impostos següent:  
 
Tributs    : taxa de tramitació   193,80€ 

 impost sobre construccions, instal·lacions i obres 599,01€ 
 placa d’obres   27,12€ 

   Total tributs 819,93€ 
 fiança de gestió de residus 262,24€ 

                      TOTAL 1.082,17€ 

 
Tercer.- Condicionar aquesta llicència a les condicions particulars següents:  
 

 D’acord amb el que preveu l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel 

qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, 
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per al retorn de la fiança dipositada en concepte de gestió de residus caldrà 

presentar, juntament amb la sol·licitud de devolució, el corresponent Certificat 

de gestió. 

Quart.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de les 
llicències d’obres aprovades per la Junta de Govern Local en data 25/11/2009, que 
s’inclouran en la notificació d’aquest acord. 
 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats. 
 
03.09 CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES EXP. NÚM. 000135 / 2013 
ROS MOROS SALVADOR, representat per LLIMONA ALFONSO ENRIC, ha sol•licitat 
en data 11/12/2013 una llicència d’obres per a l’ampliació d'un habitatge unifamiliar  al 
c. Santiago Rusiñol, 16, per la qual cosa s’ha incoat exp. G130 / 000135 / 2013. 
 
La normativa urbanística aplicable és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Matadepera (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el dia 14 de maig de 2009 (DOGC núm. 5469 de 22/09/2009); i la 
Modificació Puntual d’aquest (MP-POUM-2013-01), aprovada definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el dia 02/10/2013, i pel conseller de 
Territori i Sostenibilitat el dia 13/12/2013 (DOGC núm. 6573 de 03/03/2014 i núm. 6579 
de 11/03/2014). 
 
En data 02/05/2014, la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe 
favorable sobre el projecte, redactat per l’arquitecte LLIMONA ALFONSO ENRIC.  
 
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació 
amb l’expedient. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local d’acord 
amb les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant 
decret núm. 261, de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona del dia 19 de juliol de 2011. 
 

Per unanimitat, S'ACORDA: 
 
Primer.- Concedir, salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers, i conforme 
al projecte i documentació que consta a l’expedient, la LLICÈNCIA D’OBRES següent: 
 
Exp. núm.: G130 / 000135 / 2013 
  Promotor : ROS MOROS SALVADOR  (DNI/NIF: 34751410C)    
 Situació   : c. Santiago Rusiñol, 16 
Obres      : ampliació d'un habitatge unifamiliar 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de taxes i impostos següent:  
 
Tributs    : taxa de tramitació   6.153,55€ 

 impost sobre construccions, instal·lacions i obres 19.020,05€ 
 placa d’obres   27,12€ 

   Total tributs 25.200,72€ 
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 fiança de gestió de residus 38.441,48€ 

                      TOTAL 63.642,20€ 

 
 
Tercer.- Condicionar aquesta llicència a les condicions particulars següents:  
 

 Abans de l’inici de les obres caldrà presentar el projecte d’execució. 

 

 D’acord amb el que preveu l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel 

qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, 

per al retorn de la fiança dipositada en concepte de gestió de residus caldrà 

presentar, juntament amb la sol·licitud de devolució, el corresponent Certificat 

de gestió. 

 

 La fiança de condicionament de la via pública es retornarà, si s’escau, prèvia 

sol·licitud, transcorregut un any a partir de l’obtenció de la llicència de primera 

utilització o de la comunicació a l’Ajuntament de l’acabament de les obres. 

 
Quart.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de les 
llicències d’obres aprovades per la Junta de Govern Local en data 25/11/2009, que 
s’inclouran en la notificació d’aquest acord. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats. 
 
03.10 APLICACIÓ D'UNA BONIFICACIÓ DEL 25% DE L'IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES A LA LLICÈNCIA D'OBRES EXP. 
113/2013  
La Junta de Govern Local en data 30/10/2013 va concedir llicència d’obres a 
Construccions Ruíz Coloma SL, representada per senyor Joan Ruíz Coloma, per a la 
reforma d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Àngel Guimerà, 64. L’acord de 
concessió, en la seva part dispositiva, deia literalment el següent: 
 
“Primer.- Concedir, salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers, i conforme al 
projecte i documentació que consta a l’expedient, la LLICÈNCIA D’OBRES següent: 
 
Exp. núm.: G130 / 000113 / 2013 
Promotor : CONSTRUCCIONS RUIZ COLOMA  (DNI/NIF: B64848138)    
Situació   : c. Àngel Guimerà, 64 
Obres      : rehabilitació i reforma d'habitatge unifamiliar 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de taxes i impostos següent,   
 

Tributs    : taxa de tramitació   545,89€ 

 impost sobre construccions, instal·lacions i obres 2.085,42€ 

 placa d’obres   26,85€ 

   Total tributs 2.658,16€ 

 fiança de gestió de residus 150,00€ 

 fiança condicionament via pública  618,45€ 
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   TOTAL 3.426,61€ 

 
Tercer.- Condicionar aquesta llicència a les condicions particulars següents:  
 

 Les aigües pluvials no es podran abocar a la xarxa general de clavegueram. 

 

 Abans de l’inici de les obres caldrà presentar el projecte d’execució i el nomenament i 

l’alta de l’IAE del constructor. 

 

 D’acord amb el que preveu l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 

s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, per al retorn 

de la fiança dipositada en concepte de gestió de residus caldrà presentar, juntament 

amb la sol·licitud de devolució, el corresponent Certificat de gestió. 

 

 La fiança de condicionament de la via pública es retornarà, si s’escau, prèvia sol·licitud, 

transcorregut un any a partir de l’obtenció de la llicència de primera utilització o de la 

comunicació a l’Ajuntament de l’acabament de les obres. 

 
Quart.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de les 
llicències d’obres aprovades per la Junta de Govern Local en data 25/11/2009, que s’inclouran 
en la notificació d’aquest acord. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.” 

 
El dia 30/01/2014 el senyor Joan Ruíz Coloma va sol·licitar a l’Ajuntament l’aplicació 
de la bonificació que correspongués als tributs de la llicència d’obres, per tractar-se 
d’un edifici inclòs al Catàleg de Béns Arquitectònics del POUM. 
 
L’Ordenança Fiscal Municipal núm. 2.5 vigent, que regula l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, en el seu article 5, preveu el següent: 
 
2. De conformitat amb l’article 103.2 TRLRHL s’estableixen les següents bonificacions sobre la 
quota de l'impost, que no superaran mai el 75%(excepte per als centres d’atenció primària que 
ascendirà al 95%), a favor de les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades 
d'especial interès o utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històric o 
artístiques que justifiquin aquesta declaració, en els supòsits següents: 
 
a.2) Edificis i elements amb grau de protecció parcial: una bonificació del 25% sobre 
la quota de l’impost 

 
I a més determina: 
 
Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del 
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 

 
La tècnica municipal d’Urbanisme, en l’informe emès en data 21/02/2014, considera 
que la bonificació sol·licitada és d’aplicació en aquest cas concret per tractar-se d’un 
edifici inclòs en el Catàleg de Béns Arquitectònics del POUM, amb un nivell de 
protecció parcial (fitxa núm. 29), i proposa la següent liquidació, amb la bonificació 
aplicada: 
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Tributs    : taxa de tramitació   545,89€ 
 impost sobre construccions, instal·lacions i obres 1.564,06€ 
 placa d’obres   26,85€ 

   Total tributs 2.136,80€ 
 fiança de gestió de residus 150,00€ 
 fiança condicionament via pública  618,45€ 

   TOTAL 2.905,25€ 
 

El Ple municipal en sessió de 26/05/2014 ha adoptat un acord que en la seva part 
dispositiva diu el següent: 
 
“Primer.- Declarar les obres de rehabilitació i reforma de l'habitatge unifamiliar conegut com 
Villa Engràcia, emparades en la llicència d’obres 113/2013, com a obres d’especial interès per 
ser un edifici inclòs en el Catàleg de Béns Arquitectònics del POUM, amb grau de protecció 
parcial, d’acord amb l’art. 103.2 a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals i l’article 5.2.a.2 de l’Ordenança 
fiscal número 2.5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Segon.- Notificar el present acord al senyor Joan Ruíz Coloma, en representació de 
Construccions Ruíz Coloma SL.” 
 

En l’expedient consta que en data 07/11/2013 s’ha fet efectiu el pagament dels tributs 
aprovats en l’acord de concessió de la llicència. 
 
L’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern Local d’acord amb 
les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant decret 
núm. 261, de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona del dia 19 de juliol de 2011. 
 
Per unanimitat, S'ACORDA: 
 
Primer.- Aplicar una bonificació del 25% en l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres corresponent a la llicència d’obres exp. 113/2013, aprovada per acord de la 
Junta de Govern Local en data 30/10/2013, en virtut de l’acord adoptat pel Ple 
municipal el passat dia 26/05/2014. 
 
Segon.- Reintegrar a Construccions Ruíz Coloma SL, com a titular de la llicència 
d’obres, una quantitat de 521,36 €, per la diferència entre l’import fet efectiu a 
l’Ajuntament en data 07/11/2013 en concepte d’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres de l’expedient 113/2013, i el que resulta de l’aplicació de la 
bonificació aprovada pel Ple en data 26/05/2014. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al senyor Joan Ruíz Coloma, en representació de 
Construccions Ruíz Coloma SL, i a l’Àrea d’Hisenda de l’Ajuntament, als efectes que 
corresponguin. 
 
 
03.11 EXP. F-000010 / 2013: RETORN DE FIANCES DIPOSITADES PEL 
CONDICIONAMENT DE LA VIA PÚBLICA I/O GESTIÓ DE RESIDUS DE LA 
LLICÈNCIA D'OBRES AMB NÚM. D'EXP.  62/2011  
VENTURA ALBA XAVIER, en representació de VASIONSE SL, ha sol·licitat en data 
01/03/2013 la devolució de la fiança dipositada per la llicència d’obres 62/2011, en 
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concepte de garantia pel condicionament de la via pública, d’un import de 900,00 
euros. 
 
Juntament amb la sol·licitud, s’acompanya el certificat de gestió dels residus de l’obra,  
necessari per a la devolució de l’aval dipositat per a aquest concepte. 
 
El dia 16/05/2014 els serveis tècnics municipals han realitzat una inspecció a la finca 
situada al c. Ronda del Camí de la Senyora, 9, on s’han realitzat les obres, i han 
comprovat que aquestes han finalitzat i s’adeqüen al projecte aprovat i a les condicions 
de la llicència exp. núm.  62/2011, per la qual cosa han emès un informe proposant el 
retorn de la garantia dipositada en concepte del condicionament de la via pública. 
 
La tresorera, en data 21/05/2014, ha emès informe favorable número 6/2014 respecte 
la devolució de la fiança, que es va dipositar en metàl·lic. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local d’acord 
amb les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant 
decret núm. 261 de data 4 de juliol de 2011. 
 
Per unanimitat, S'ACORDA: 
 
Primer.- Retornar a VASIONSE SL la fiança de 900,00 euros, dipositada en concepte 
de garantia pel condicionament de la via pública, un cop finalitzades les obres 
emparades en la llicència d’obres expedient número 62/2011. 
 
Segon.- Ordenar el pagament a VASIONSE SL, amb DNI B61881041, mitjançant 
transferència bancària al seu compte. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a VENTURA ALBA XAVIER per al seu coneixement i 
als efectes oportuns. 
 
03.12 MODIFICACIÓ D'UN ERROR MATERIAL A L'ACORD ADOPTAT PER 
DECRET D'ALCALDIA NÚM. 138 D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
TITULAT "PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L'ÀREA D'AIXOPLUC I TROBADA 
DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE MATADEPERA I PROJECTE BÀSIC 
DELS VESTUARIS DEL CAMP DE FUTBOL I D'HOQUEI HERBA" 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 30 d’abril de 2014, va adoptar el 
següen acord: 
 
“Ratificació del decret  núm. 138 d’adjudicació del contracte del servei  titulat “Projecte 
bàsic i executiu de l’àrea d’aixopluc i trobada de la zona esportiva  municipal de 
Matadepera i projecte bàsic dels vestuaris del camp de futbol i d’hoquei herba” 
 
En data  15 d’abril de 2014, l’alcaldessa va dictar el decret  núm. 138 que es transcriu 
literalment: 
 
“Decret núm. 138 
 
Adjudicació  del contracte del servei  titulat “Projecte bàsic i executiu de l’àrea 
d’aixopluc i trobada de la zona esportiva  municipal de Matadepera i projecte bàsic 
dels vestuaris del camp de futbol i d’hoquei herba” 
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La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 5 de març de 2014 va aprovar  
l’expedient de contractació del servei   titulat “Projecte bàsic i executiu de l’àrea 
d’aixopluc i trobada de la zona esportiva municipal de Matadepera i projecte bàsic dels 
vestuaris del camp de futbol i d’hoquei herba”. 
 
Igualment, va acordar aprovar el plec de clàusules administratives particulars, així com 
el plec de prescripcions tècniques que havien de regir el servei . 
 
Es va convidar a presentar oferta a les següents empreses: 
 

 BAMMP ARQUITECTES ASSOCIATS, que presentar proposta per import de 
26.500 € més IVA 

 FRANCESC GUASH FERNÁNDEZ, que va presentar proposta per import de 
28.000 € més IVA 

 VALLRIBERA ARQUITECETS ASSOCIATS, que va presentar proposta per 
import de 27.500 € més IVA 

 
En data 9 d’abril de 2014, l’arquitecta de l’Ajuntantament, Sra. Glòria Serra i Buxeda, 
va emetre informe  on valorava les ofertes econòmiques i tècniques i proposava 
adjudicar el contracte a l’empresa BAMMP ARQUITECETS ASSOCIATS SCP, atès 
que era l’empresa  que havia presentat l’oferta més avantatjosa per a l’Ajuntament. 
S’adjunta aquest informe com annex I. 
 
Per Decret d’alcaldia núm. 128, de data 9 d’abril de 2014, es va requerir a    l’empresa   
BAMMP ARQUITECETS ASSOCIATS SCP per tal que, d’acord amb el que disposa 
l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en el termini de 10 dies hàbils 
des de la recepció de l’esmentat requeriment aportés la garantia definitiva per import 
de  1.325 €,  així com la resta de documentació administrativa. 
 
En data 11 d’abril de 2014, amb registre general d’entrada 1707 l’empresa  BAMMP 
ARQUITECTES ASSOCIATS SCP ha entrat la documentació requerida. 
 
Vist l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes, en tot allò que no contradiguin  el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de contractes del sector públic. 
 
D’acord amb la Disposició addicional 2ª, punt 1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre pel qual s’aprova  el Text  Refós de la Llei de contractes del sector 
públic, correspon als alcaldes  de les entitats locals les competències com a òrgan de 
contractació respecte als contractes de serveis, quan el seu import no superi el 10 per 
cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis 
milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual, quan la seva durada no sigui 
superior a 4 anys , sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats  no 
superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici, ni la quantia  assenyalada. 
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Malgrat que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, 
d’acord amb les delegacions de competències efectuades per l’alcaldessa d’aquest 
Ajuntament , mitjançant decret núm. 261, de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí 
Oficial de la província de Barcelona del dia 19 de juliol de 2011, l’urgència del mateix 
justificala seva adopció per decret d’alcaldia a ratificar per Junta de Govern Local. 
  
Per això, en virtut de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar, mitjançant el procediment negociat 
sense publicitat per raó de la quantia, el servei  titulat “ Projecte bàsic i executiu de 
l’àrea d’aixopluc i trobada de la zona esportiva municipal de Matadepera i projecte 
bàsic desl vestuaris del camp de futbol i d’hoquei herba”, a l’empresa BAMMP 
ARQUITECETS ASSOCIATS SCP, amb NIF B-62572979, d’acord amb l’informe de 
l’arquitecta , amb subjecció al plec de clàusules administratives generals aplicables als 
contractes de serveis, de subministraments i a altres contractes administratius i privats 
de l’ajuntament de Matadepera, aprovat definitivament pel Ple de data 4 de maig de 
2011 i publicats al BOPB en data 2 de juny de 2011, entrant en vigor en data 9 de juny 
de 2011, en tot allò que siguin aplicables i no hagin estat modificats o derogats per la 
legislació contractual posterior, el plec de clàusules administratives  particulars  i el 
plec de prescripcions tècniques,  aprovats per la Junta de govern Local, en sessió 
ordinària de data 5 de març de 2014 i l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària. 
 
Segon.- Establir com a preu del contracte la quantitat total de   26.500 € més IVA  
 
Tercer.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2014.05.340.62220 anomenada “Fase 2 zona esportiva  Mas Sot. Construcció edifici 
bar seu social” 
 
Quart.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i hora que se li indicarà concorri a formalitzar 
el contracte administratiu corresponent . 
 
Cinquè.- Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els acords precedents. 
 
 
Sisè.- Notificar aquest acord  a  l’empresa adjudicatària    BAMMP ARQUITECTES 
ASSOCIATS SCP, als demés licitadors que han presentat oferta i   a l’àrea d’hisenda  
pel seu coneixement i efectes i publicar-lo al perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Matadepera   (www.matadepera.cat) 
 
Setè.- Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant de l’Ajuntament 
de Matadepera 
 
Vuitè.- Ratificar aquest decret a la propera Junta de Govern Local. 
 
 

ANNEX I 
 

http://www.matadepera.cat/
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INFORME DE L’ÀREA D’URBANISME. 

 
En relació amb la contractació del servei de redacció del “Projecte bàsic i executiu de 
l’àrea d’aixopluc i trobada de la zona esportiva municipal de Matadepera i del projecte 
bàsic dels vestuaris del camp de futbol i de hoquei herba, segons el programa 
d’execució següent:  
 

 Fase 1: Projecte bàsic i executiu de l’àrea d’aixopluc i trobada. 

 Fase 2: Projecte bàsic dels vestuaris del camp de fubtol i dels àrbitres. 

 Fase 3: Projecte bàsic dels vestuaris del camp de hoquei herba”. 
 
S’informa que el dia 9 d’abril de 2014 s’ha procedit a obrir els sobres número 2, 
corresponents a la proposta econòmica i tècnica, i s’ha conclòs el següent: 
 
Es va proposar negociar el contracte amb les empreses que s’indiquen tot seguit:  
 

EE. BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS. 
NIF: B-62572979 
Representant: Jaume Armengol i Clotet. 
c. del Vall 
08221 Terrassa 
Telèfon: 93.733.29.73 
Correu electrònic: jaume.armengol@bammp.com 
 
 

FF. FRANCESC GUASCH FERNÁNDEZ 
Representant: Francesc Guasch Fernández. 
NIF: 33797412-V 
Av Príncep d’Astúries 43-45, 4t 6è 
08012 Barcelona 
Telèfon: 93.218.51.07 
Correu electrònic: fgf@coac.cat 

 
GG. VALLRIBERA ARQUITECTES 

Representant: Llorenç Vallribera Farriol. 
DNI: 44996899-K 
c. Tres Creus, 236 Nau 3 Despatx 12 
08203 Sabadell 
Telèfon: 93.748.61.02 
Correu electrònic: llvallribera@coac.net 

 
Oberts els sobres, l’oferta econòmica i del termini d’execució dels treballs de cada 
licitador s’indica tot seguit: 
 

 
 

Oferta econòmica Termini execució 

 
A. BAMMP Arquitectes 
 

26.500€ + 21% IVA 75 dies naturals 

 
B. Francesc Guasch 

28.000€ + 21% IVA 75 dies naturals 

mailto:jaume.armengol@bammp.com
mailto:fgf@coac.cat
mailto:llvallribera@coac.net
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C. Vallribera Arquitectes 
 

27.500€ + 21% IVA 75 dies naturals 

 
 
Per això, es proposa adjudicar el contracte negociat anomenat  “Projecte bàsic i 
executiu de l’àrea d’aixopluc i trobada de la zona esportiva municipal de Matadepera i 
del projecte bàsic dels vestuaris del camp de futbol i de hoquei herba” a BAMMP 
ARQUITECTES I ASSOCIATS, empresa representada per Jaume Armengol i Clotet, ja 
que és l’oferta més avantatjosa per aquest Ajuntament. 
 
Matadepera, 9 d’abril de 2014. 
                                                                                     Vist-i-plau, 
 
Glòria Serra Buxeda.                                                    Miquel Artigas Isart. 
Arquitecta de l’Àrea d’Urbanisme.                                Arquitecte. 
                                                                                      Cap de l’Àrea d’Urbanisme. “ 
      
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer. Ratificar aquest decret en tot el seu contingut.” 
 
Tanmateix, s’ha detectat un error material en el punt tercer de la part dispositiva 
d’aquest acord. En lloc d’imputar-se tot l’import del contracte a la partida 
pressupostària 2014.05.340.62220 anomenda “Fase 2 zona esportiva Mas Sot. 
Construcció edifici bar seu social”, s’haurà d’imputar tal com segueix: 

 
 Fase 1ª : 12.600 € més IVA a l’aplicació pressupostària 2014.05.340.62220 

anomenada “Fase 2 zona esportiva Mas Sot. Construcció edifici bar-seu social” 

 Fase 2ª: 8.100 € més IVA, a l’aplicació pressupostària 2014.05.342.22706 
“Estudis i treballs tècnics” 

 Fase 3ª : 5.800 € més IVA a l’aplicació pressupostària 2014.05.342.22706 
“Estudis i treballs tècnics” 

 
Atès que l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb la redacció 
introduïda per la Llei 4/1999, de 13 de gener, preveu que les administracions públiques 
podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

 
D’acord amb la Disposició addicional 2ª, punt 1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector 
públic, correspon als alcaldes  de les entitats locals les competències com a òrgan de 
contractació respecte als contractes d’obres ,  quan el seu import no superi el 10 per 
cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis 
milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual, quan la seva durada no sigui 
superior a 4 anys , sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats  no 
superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici, ni la quantia  assenyalada. 
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L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local d’acord 
amb les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant 
decret núm. 261, de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona del dia 19 de juliol de 2011. 
 
Per unanimitat, S'ACORDA: 

 
Primer. Modificar l’acord adoptat per  la Junta de Govern Local, en sessió ordinària  de 
data 30 d’abril de 2014, pel qual s’acorda  la ratificació del decret núm. 138 
d’adjudicació del contracte del servei titulat “Projecte bàsic i executiu de l’àrea 
d’aixopluc i trobada de la zona esportiva municipal de Matadepera i projecte bàsic dels 
vestuaris del camp de futbol i d’hoquei herba”, quedant el punt tercer de la part 
dispositiva d’aquest acord , redactat en el sentit següent: 
 
“Tercer.- Disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

 Fase 1ª : 12.600 € més IVA a l’aplicació pressupostària 2014.05.340.62220 
anomenada “Fase 2 zona esportiva Mas Sot. Construcció edifici bar-seu social” 

 Fase 2ª: 8.100 € més IVA, a l’aplicació pressupostària 2014.05.342.22706 
“Estudis i treballs tècnics” 

 Fase 3ª : 5.800 € més IVA a l’aplicació pressupostària 2014.05.342.22706 
“Estudis i treballs tècnics” 

 
Segon.- Notificar a quest acord a l’àrea d’hisenda pel seu coneixement i efectes. 
 
03.13 RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 193 D'APROVACIÓ INICIAL 
DEL PROJECTE EXECUTIU DE L'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D'UNA PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL 
En data   28 de maig de 2014 , l’alcaldessa ha dictat el decret núm. 193,  el qual es 
transcriu literalment: 
 

“Decret núm. 193 
 
Aprovació inicial del projecte executiu de l’obra municipal  ordinària per a la 
construcció d’una pista poliesportiva municipal 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 16 d’octubre de 2013, va 
aprovar el contracte menor del servei per a la redacció del projecte bàsic i executiu per 
a la construcció d’una pista poliesportiva, el projecte d’enllumenat i de reg de la pista, 
el projecte ambiental, l’estudi de seguretat i salut, el programa de control de la qualitat i 
l’estudi geotècnic per a la construcció d’una pista poliesportiva en uns terrenys de 
propietat municipal situats al c/ Enric Genescà (antic camp de futbol municipal), 
adjudicant-lo al Sr. Joan Floch i Filella, arquitecte, amb núm. de col·legiat 19.710/6. 
 
El projecte s’ajusta a les especificacions tècniques establertes en el plec de 
prescripcions tècniques. Igualment, compleix els requeriments mínims que determina 
el Consell Català de l’Esport per a una pista poliesportiva tipus POL-2. 
 
Segons estableix l’article 122 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic , l’obra es 
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classifica, pel seu objecte i naturalesa, dins l’apartat “a) obra de primer establiment i 
reforma”, ja que dóna lloc a la creació d’un bé immoble. 
 
El projecte conté  la documentació necessària per donar compliment a l’article 18 de la 
Llei 3/2007, de l’obra pública i a l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Igualment se subjecte al que es determina al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el 
14/05/2009 (DOGC núm. 5469 de 22/09/2009) i a la Modificació Puntual del POUM 
MP-2013-01 aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el 2 /10/2013 i pel Conseller de Territori i Sostenibilitat el dia 13/12/2013 i 
publicada  al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya números 6573 i 6579 dels 
dies 03/03/2014 i 11/03/2014. 
 
El planejament urbanístic municipal vigent qualifica aquests terrenys com a 
equipament esportiu, clau EQ1. 
 
El Sr. Joan Folch Filella, arquitecte, amb núm. de col·legiat 19.710/6 va entrar en data 
21 de maig de 2014, amb núm. de registre d’entrada al registre general de 
l’Ajuntament 2579, dos còpies d’aquest projecte en format digital i dos còpies en 
paper. 
 
L’objecte d’aquest projecte consisteix en la remodelació de l’antic camp de futbol de 
terres, situat entre el c/ Enric Genescà i el c/ Jaume Faura, i al sud del pavelló 
municipal, de manera que contempla executar en la part més al nord, una pista 
poliesportiva descoberta municipal i en la part més al sud, a tocar amb l’escola de 
música i el seu aparcament, un parc urbà, on el seu perímetre sud serà un nou vial 
peatonal que connectarà els carrers Enric Genescà i Jaume Faura. 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres contingudes en aquest projecte és 
de 212.064,76 € més IVA  (256.598,36  € IVA inclòs). 
 

Vist l’informe del Cap de l’àrea d’urbanisme i obres particulars que informa 
favorablement aquest projecte des del punt de vista urbanístic. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal, Sra. Sílvia Tormo de Barberà, que 
informe favorablement l’autorització de permís municipal per a l’activitat de pista 
poliesportiva descoberta, POL-3 i parc urbà. 
 
Vist l’informe de la secretària de l’Ajuntament. 
 

El projecte conté l’estudi bàsic de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 

D’acord amb l’article 122, a) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre  
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic  l’obra en 
qüestió es classifica, segons el seu objecte i naturalesa  en “obra de primer 
establiment , reforma o gran reparació”. 
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Igualment, conté tota la documentació prevista a l’article 123 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
contractes del sector públic;  els articles 125 a 132 del Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de contractes i als articles 24 a  
33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya (ROAS). 
 

D’acord amb l’article 125 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic,  no és 
necessari l’informe de les oficines de supervisió de projectes  per verificar si s’han 
tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com 
la normativa tècnica en la seva elaboració, atès que la seva quantia és inferior a 
350.000 €. Tanmateix,  l’enginyera i arquitecta municipals, han emès informes 
d’acord amb els quals queda verificat que en la redacció del  projecte  s’han tingut 
en compte  les disposicions generals de caràcter legal i reglamentari, així com la 
normativa tècnica aplicable al contracte. 
 

D’acord amb l’article 126 del mateix cos legal, una vegada aprovat el projecte i 
prèviament a la tramitació de l’expedient de contractació, s’haurà d’efectuar el 
replantejament, que consisteix en comprovar la realitat geomètrica de l’obra i la 
disponibilitat dels terrenys necessaris per a l’execució normal de l’obra. 
 

El procediment per a l’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons 
l’article 37 del ROAS la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per 
un període mínim de trenta dies, i l’aprovació definitiva. 
 

D’acord amb l’article 21.1 o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de règim local, amb el redactat introduït per les lleis 11/99,  de 21 d’abril, i 57/2003 
de 16 de desembre, l’alcaldessa té competència per a l’aprovació dels projectes 
d’obres   quan sigui competent per a la contractació de l’obra i estiguin previstos en 
el pressupost.  
 

Així mateix, la Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector 
disposa que   la competència per a contractar correspon a l’alcaldessa, quan l’import 
del contracte no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en 
qualsevol cas, els sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual  quan la 
seva durada  no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes 
les seves anualitats no superi el percentatge indicat , referit als recursos ordinaris  
del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
 

Malgrat que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, 
d’acord amb les delegacions de competències efectuades per l’alcaldessa d’aquest 
Ajuntament , mitjançant decret núm. 261, de data 4 de juliol de 2011, la urgència del 
mateix en justifica l’adopció mitjançant Decret d’Alcaldia a ratificar per la propera Junta 
de Govern Local. 
 

Per això, en virtut de les facultats que m’han estat legalment conferides , 
 

RESOLC: 
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Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de l’obra municipal  per a la 
construcció d’una pista poliesportiva municipal, redactat per  l’arquitecte Sr. Joan 
Folch Filella, amb un pressupost d’execució per contracte de  212.064,76 € més IVA  
(256.598,36 € IVA inclòs). 
 

Segon.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta 
dies  hàbils a comptar des de l’endemà de l’anunci publicat al Butlletí oficial de la 
Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 

Tercer.- Demanar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), atès que  l’obra es 
troba en les proximitats de la riera de Les Arenes  
 

Quart.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública, el projecte que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la 
publicació al DOGC, al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 

Cinquè.- Ratificar aquest decret a la propera Junta de Govern Local.” 
 

Per unanimitat, S'ACORDA: 
 

Primer. Ratificar aquest decret en tot el seu contingut. 
 
 
04 REGIDORIA D’ECONOMIA I HISENDA 
 
04.01 RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA NUM 203 D'APROVACIÓ DE RELACIÓ 
DE FACTURES F/2014/11 I ALTRES DESPESES. 
En data 2 de juny de 2014 l‘alcaldessa ha dictat el decret núm. 203 que a continuació 
es transcriu: 
 
“L´art. 184 del Reial Decret 2/2004, de 5 març, pel qual s´aprova el Text refós de la llei 
d’hisendes locals disposa que la gestió del pressupost de despeses es realitzarà en 
les següents fases el contingut de les quals s’establirà reglamentàriament: autorització 
de despesa, disposició o compromís de despesa, reconeixement o liquidació de 
l’obligació i  ordenació de pagament. Les entitats locals podran en la forma que 
reglamentàriament s’estableixi agrupar en un sol acte administratiu dos o més fases 
d’execució de les enumerades en anteriorment, previsió que es recull a la base 26 de 
les bases d’execució del pressupost vigent. 
 
Segons defineix l´art  58 Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa 
el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, en matèria de pressupostos, el reconeixement i liquidació de 
l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra 
l'entitat derivat d'una despesa autoritzada i compromesa. 
 
El dia 2 de juny de 2014 s'ha generat la relació de factures núm. F/2014/11 per import 
de 294.746,55 Euros i totes elles estan degudament conformades pels tècnics i 
regidors dels departaments respectius. 
 
Tanmateix es presenten els següents: 
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*Relació de factures pendents d’aprovació i carregades als comptes bancaris de 
l’Ajuntament per import total de 295,98 Euros, les quals seran despeses imputables a 
aplicacions pressupostàries. 
 
*Relació de factures pendents d’aprovació i carregades als compte bancaris de 
l’Ajuntament per import total de 645,80 Euros, les quals seran despeses a càrrec dels 
adjudicataris dels contractes, imputables a aplicacions extrapressupostàries. 
 
*D’acord amb l’Art. 105.2 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del procediment administratiu comú sobre revocació d’ actes y rectificació 
d’ errors que exposa:  

105.2.  “Les Administracions Publiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, 
d’ofici o a instancia dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents als seus 
actes. (art. Redactat segons Llei 4/99, de 13 de gener)” 

Es rectifiquen els errors materials i numèrics següents: 

-La factura corresponent a “ANTONIO GINER GARGALLO, amb NIF 39166066X amb 
núm 2014/128 de data 31/01/2014 i per import total brut 5,45 Euros , aprovada per 
Junta de Govern Local  de 19/02/2014,  s’ha imputat a aquest proveïdor però la seva 
tramitació es realitza a través del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. La 
factura és correcta però el seu pagament s’ha d’efectuar a l’AOC en virtut del conveni 
subscrit. S’efectua la correcció del pagament. 

*Relació d’indemnització per raó de servei corresponent al personal de l’Ajuntament de 
Matadepera per un import brut de 264,48 Euros. 
 
*Es presenta factura d’abonament de l’empresa “AEROBIC & FITNESS SL.” amb 
número AB1400246 de data 08/05/2014 per import de 300,95 Euros. 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, 
 

R E S O L C 
 
Primer.- Aprovar l'esmentada relació número F/2014/11 de factures. Autoritzar, 
disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament, sense cap variació. Reconèixer 
l’obligació i ordenar el pagament en el cas de les factures amb núm. de registre 891, 
892, 900, 901, 925, 927, 949, 951, 970, 1014, 1015, 983, 984, 985, 986, 966 i 1088. 
 
Segon.- Aprovar la relació de factures pendents d’aprovació i carregades als comptes 
bancaris de l’Ajuntament per import total de 295,98 Euros, les quals seran despeses 
imputables a aplicacions pressupostàries. 
 

CÀRRECS A ENTITATS BANCÀRIES PENDENTS D'APROVACIÓ IMPUTABLES   

A APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES    

    

TERCER DATA Nº FACTURA IMPORT 

CARBURANTES DEL VALLES SA 30/04/2014 F1400001758 134,60 

BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA 14/04/2014 201402002060L 60,00 

BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA 14/04/2014 201402002061L 60,00 

AJUNTAMENT DE TERRASSA 30/04/2014 3a FRACCIO IBI 41,38 
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TOTAL IMPORT     295,98 

 
Tercer.- Aprovar la relació de factures pendents d’aprovació i carregades als compte 
bancaris de l’Ajuntament per import total de 645,80 Euros, les quals seran despeses a 
càrrec dels adjudicataris dels contractes, imputables a aplicacions 
extrapressupostàries. 
 
CÀRRECS A ENTITATS BANCÀRIES PENDENTS D'APROVACIÓ IMPUTABLES A 
APLICACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES  

    

TERCER DATA Nº FACTURA IMPORT 

BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA 14/04/2014 201402002059L 223,25 

BOE 26/05/2014 7913144166566 422,55 

TOTAL IMPORT     645,80 

Quart.- Aprovar la rectificació d’error material de la factura corresponent a “ANTONIO 
GINER GARGALLO, amb NIF 39166066X amb núm 2014/128 de data 31/01/2014 i 
per import total brut 5,45 Euros , aprovada per Junta de Govern Local  de 19/02/2014,  
s’ha imputat a aquest proveïdor però la seva tramitació es realitza a través del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. La factura és correcta però el seu 
pagament s’ha d’efectuar a l’AOC en virtut del conveni subscrit. S’efectua la correcció 
del pagament, d’acord amb l’art 105.2 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú sobre revocació d’ 
actes y rectificació d’ errors. 

Cinquè.- Aprovar la relació d’indemnització per raó de servei corresponent al personal 
de l’Ajuntament de Matadepera per un import brut de 264,48 Euros. 
 
Sisè.- Aprovar la factura d’abonament presentada per l’empresa “AEROBIC & 
FITNESS SL.” amb número AB1400246 de data 08/05/2014 per import de 300,95 
Euros. 
 
Setè.- Ratificar aquest acord en la propera sessió de la Junta de Govern Local” 
 
Per unanimitat, S’ACORDA: 
 
Ratificar l’esmentat decret en tot el seu contingut. 
 
04.02 RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR 
MÍGUEL ANGEL VALENTÍN GARCÍA, DAVANT DE LA AUTOLIQUIDACIÓ DE LA  
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ CIVIL 
DE CASAMENTS EN ESTANCES MUNICIPALS 
En data 6 de novembre de 2013 , el senyor Míguel Ángel Valentín García, amb núm. 
de registre general d’entrada 6229, presenta una instancia davant d’aquest Ajuntament 
en la que declara el seu desacord amb el pagament de la taxa per aprofitament 
especial amb motiu de la celebració civil de casaments en estances municipals 
 
Consta en l’expedient, informe subscrit pel secretari del Registre Civil de Matadepera 
en el qual deixa constància de que en data 19 de desembre de 2013, prèvia instrucció 
de l’expedient 36/13-E, s’ha celebrat, a la Sala de Plens d’aquest Ajuntament, 
matrimoni civil de Míguel Ángel Valentín García, amb DNI nº 12384350-T i Cristina-
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Mariana Aceto amb NIE nº X3944200E, sense que hi consti haver-se abonat la taxa 
corresponent. 
 
L’article 2 de l’Ordenança fiscal núm. 3.18 de l’Ajuntament de Matadepera reguladora 
de la taxa per aprofitament especial amb motiu de la celebració civil de casaments en 
estances municipals defineix el seu fet imposable:  
 
“Constitueix el fet imposable l’ús o aprofitament amb caràcter privatiu d’estances 
municipals, entre aquestes la Sala de Plens, per part de qualsevol parella de 
ciutadans, amb motiu de la celebració de casament civil.” 
 
L’article 3, per la seva banda assenyala com a subjectes passius del tribut “a les 
persones naturals que constitueixin la parella de ciutadans que volen celebrar el 
casament en les estances d’aquest Ajuntament, i així ho han sol·licitat expressament.” 
  
Finalment, l’article 7 estableix que “la taxa es merita i, per tant, l’obligació de pagar es 
genera en el moment del lliurament de la documentació que constitueix la llicència per 
fer la cerimònia del casament en una hora i dia determinats.” 
 
Consta en l’expedient, informe de la intervenció municipal favorable a la desestimació 
del recurs. 
 
L’art 14.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’hisendes locals regula el recurs de reposició davant dels actes d’aplicació i efectivitat 
dels tributs i restants ingressos municipals de dret públic dels ens locals. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local d’acord 
amb les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret  número 261, de data 4.7.2011, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona del dia 19.7.2011  en concordança amb  l’art 14.2b) del Reial decret 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’hisendes locals. 

 
Per unanimitat, S'ACORDA: 
 
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor Míguel Ángel Valentín 
García, davant de la autoliquidació de la taxa per aprofitament especial amb motiu de 
la celebració civil de casaments en estances municipals per import de 76,09€, 
expedient 36/13-E pels motius que consten en la part expositiva de la present 
resolució. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al senyor Míguel Ángel Valentín García. 
 
04.03 RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 196 DE DATA 29 DE 
MAIG DE 2014 "APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚMERO 6 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS DE L'AJUNTAMENT DE MATADEPERA CORRESPONENT A L'EXERCI 
2014: TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS". 
L’Alcaldessa, mitjançant decret número 196 de 29 de maig de 2014, va dictar un 
decret que transcrit literalment és com segueix: 
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“Constatada la necessitat d’aprovar una modificació pressupostària a fi de dotar a les 
aplicacions pressupostàries amb el crèdit suficient per executar despeses que no 
constaven en el pressupost per a  l’exercici 2014. 
 
Els articles 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els articles 21, 34 i 
ss. i 47 i 48  del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, i la base 10 de les Bases 
d’Execució regulen les modificacions pressupostàries mitjançant transferències de 
crèdits. 
 
Emet informe el tècnic de l’àrea d’Obres i Serveis i la tècnica de Cultura.. 
 
Malgrat que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, 
d’acord amb les delegacions de competències efectuades per l’alcaldessa d’aquest 
Ajuntament , mitjançant decret núm. 261, de data 4 de juliol de 2011  , la urgència del 
mateix en justifica l’adopció mitjançant Decret d’Alcaldia a ratificar per la propera Junta 
de Govern Local. 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides 
 
RESOLC, 
 
Primer.- Aprovar la  modificació pressupostària número 6 de transferències de crèdits  
de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2014, segons detall:  
 
 

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES  àrea despesa 3 

     

Aplicació Concepte Crèdit def. Modificació Crèdit definitiu 

          

04 334 22618 Programació activitats infantils 20.938,31 -510,85 20.427,46 

  TOTAL 20.938,31 -510,85 20.427,46 

     

Aplicació Concepte Crèdit def. Modificació Crèdit definitiu 

          

04 334 62520 Mobiliari bar Casal Cultua 0,00 510,85 510,85 

  TOTAL 0,00 510,85 510,85 

 
 

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES  àrea despesa 4 

     

Aplicació Concepte Crèdit def. Modificació Crèdit definitiu 

          

03 450 22706 Estudis i treballs tècnics 48.307,00 -7.000,00 41.307,00 

  TOTAL 48.307,00 -7.000,00 41.307,00 

     

Aplicació Concepte Crèdit def. Modificació Crèdit definitiu 

          

03 450 61902 Voreres 29.257,57 7.000,00 36.257,57 

  TOTAL 29.257,57 7.000,00 36.257,57 
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Segon.-  Ratificar per la Junta de Govern Local aquest acord.” 
 
Per unanimitat, S’ACORDA: 
 
Ratificar l’esmentat decret en tot el seu contingut. 
 
04.04 RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR 
DAVID PÉREZ CASAS, DAVANT DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT 
DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA 
LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS 
CONTROLS POSTERIORS A L'INICI DE LES ACTIVITATS, ELS CONTROLS 
PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES EXP. RC.- 3/2010. 
En data 27 de marc de 2013 , el senyor David Pérez Casas, amb núm. de registre 
general d’entrada 1390, presenta una instancia davant d’aquest Ajuntament en la que 
realitza la comunicació prèvia d’una activitat d’autoescola situada al carrer Pere 
Aldavert 1, 1er pis. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 11 de desembre de 2013, 
aprova la liquidació de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa 
en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les 
activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques, corresponent a la verificació 
de la comunicació efectuada per l’activitat d’autoescola situada al carrer Pere 
Aldavert,1 1er pis, per un import de 750,00€. 
 
El dia 5 de febrer de 2014, senyor David Pérez Casas, amb núm. de registre general 
d’entrada 1390, presenta una instancia davant d’aquest Ajuntament en la que al·lega 
que l’import de la taxa ja es va fer efectiva el dia 5 de juliol de 2011, quan la Junta de 
Govern, en sessió celebrada en data 27 d’abril de 2011, es va donar per assabentada 
de la comunicació de l’exercici d’activitat d’autoescola al local situat al carrer Sant 
Joan, núm.46, 1er dreta d’aquest terme municipal. 
 
Consta en l’expedient informe de l’enginyera municipal de data 13 de febrer de 2014, 
on deixa de manifest que la liquidació tributària aprovada respon a la comprovació de 
la comunicació de l’activitat d’autoescola a realitzar en un nou local, i que  per tant, 
està sotmesa a una nova comunicació prèvia, tal i com va sol·licitar el titular, el senyor 
David Pérez Casas, en data 27 de març de 2013 i tramitada mitjançant l’expedient 
RC.-2/2013. A continuació, es transcriu literalment la conclusió de l’esmentat informe: 
 
“La tècnica informa que la liquidació de la taxa notificada en data 27.12.2013 i d’import 
750€, correspon a la verificació de la comunicació efectuada per l’activitat d’Autoescola 
situada al carrer C/Pere Aldavert, 1 , 1er pis, exp. RC.-2/2013, mentre que la taxa ja 
liquidada pel titular, i que adjunta justificant de data 5.7.2011 correspon a la verificació 
de comunicació prèvia d’activitats amb incidència ambiental, per a una activitat 
autoescola al carrer Sant Joan, núm. 45, 1er dreta, Exp. RC.- 3/2010.” 
 
L’article 2 de l’Ordenança fiscal núm. 3.3 de l’Ajuntament de Matadepera defineix el fet 
imposable de la taxa:  
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“1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com 
administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es 
desenvolupin o realitzin en el terme municipal de Matadepera s'ajusten a l’ordenament 
jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84, 84 bis i 84 ter de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, per la normativa 
reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la normativa reguladora dels 
espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de normativa general o 
sectorial i les ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a aquest 
Ajuntament per a la prevenció i control de les activitats dels ciutadans i les empreses. 
(...)” 
 
Queda acreditat en l’expedient, que la liquidació per import de 750,00 en concepte de 
taxa per  la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els 
controls periòdics i les revisions periòdiques a nom de David Pérez Casas derivada de 
l’Exp RC.-3/2010 s’adequa al regulat en l’Ordenança fiscal núm. 3.3 de l’Ajuntament de 
Matadepera.  
 
L’art 14.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
llei d’hisendes locals regula el recurs de reposició davant dels actes d’aplicació i 
efectivitat dels tributs i restants ingressos municipals de dret públic dels ens locals. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local d’acord 
amb les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret  número 261, de data 4.7.2011, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona del dia 19.7.2011  en concordança amb  l’art 14.2b) del Reial decret 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’hisendes locals. 

 
Per unanimitat, S'ACORDA: 
 
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor David Pérez Casas, 
davant de la liquidació de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors 
a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques Exp. RC.- 
3/2010 per import de 750,00€, pels motius que consten en la part expositiva de la 
present resolució. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al senyor David Pérez Casas. 
 
04.05 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTADA 
A L'ÀREA CULTURA EN RELACIÓ AL PREU PÚBLIC PER ALS CURSOS 
D'ANGLÈS DE CULTURA 
D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament de Matadepera estableix preus públics 
per a la prestació de serveis i realització les instal·lacions esportives i culturals 
municipals regulats mitjançant les Ordenances fiscals 4.1  
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L’article 14 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei d’hisendes locals disposa que contra els actes d'aplicació i efectivitat 
dels tributs i restants ingressos de dret públic de les entitats locals, només podrà 
interposar-se el recurs de reposició. Per la seva banda l’article 110.2 de la Llei 30/92, 
de 26 de novembre, de règim administratiu de les administracions públiques i el 
procediment administratiu comú diu que l'error en la qualificació del recurs per part del 
recurrent no serà obstacle per a la seva tramitació, sempre que es dedueixi el seu 
veritable caràcter. 
 
S’ha presentat davant de l’Ajuntament de Matadepera un recurs de reposició i 
reclamació que es detalla 
  
 

DNI 39184591C 

Alta curs d’anglès Junior 3 
d’Emma Reig Alsina 

18/09/2013 

Data de la instància 30/05/2014 

Número de registre d’entrada 2854 

Al·legacions Instància sol·licitant devolució de part del 
rebut corresponent a la quota del 3r. 
Trimestre, per no aplicar-se el descompte 
de família nombrosa  

 
La tècnica de Cultura, Sra. Antònia Genescà, ha emès informe valorant l’ al·legació 
presentada  i proposa acceptar el recurs ja que la causa al·legada es contempla  a 
l’ordenança 4.1 reguladora d’aquest servei, que especifica que per a gaudir del 
descompte de família nombrosa es necessari presentar el títol corresponent, la qual 
cosa es va fer al moment de la inscripció al curs. Aquest descompte s’ha estat aplicant 
els trimestres anteriors però per un error informàtic no s’ha aplicat en aquest darrer 
trimestre. 
 
És per això que es podria accedir a aquesta petició procedint al retorn de la diferència 
entre l’import de la quota trimestral i l’import amb el descompte. 
 
Rebut emès per import de 153,39 €  corresponent als mesos d’abril, maig i juny, 
presentat al càrrec amb data 30.05.2014 
Import amb el 20% de descompte: 122,70 € 
Diferència a retornar: 30,69 € 
  
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local d’acord 
amb les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant 
decret  núm. 261 de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona del dia 19 de juliol de 2011 
 
Per unanimitat, S'ACORDA: 
 
Primer.- Estimar el recurs de reposició presentat per l’usuari del curs d’anglès del 
Casal de Cultura, tal i com consta en la part expositiva d’aquesta resolució i procedir a 
la devolució de l’import de 30,69 €, al compte corrent facilitat al moment de fer la 
inscripció al curs. 
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Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, mitjançant notificació personal, per 
al seu coneixement i efectes oportuns. 

 
 
05 REGIDORIA DE GOVERNACIO  
 
05.01 ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
ORDINÀRIA ATORGADA MITJANÇANT CONCESSIÓ DIRECTA A L'ASSOCIACIÓ 
DE BOMBERS VOLUNTARIS DE MATADEPERA, ANY 2014. 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 19.2.2014 és va atorgar una 
subvenció mitjançant concessió directa d’import 6.375,00 euros a l’Associació de 
Bombers Voluntaris per finançar fins el 100% del cost d’actuacions ordinàries durant 
l’any 2014. 
 
Així mateix, es reconeixia l’obligació i s’ordenava el pagament de 3.187,50 euros com 
a bestreta del 50% de la subvenció atorgada amb càrrec a l’aplicació 1 135 480.02 
“Subvenció bombers”.  
 
En data 26.5.2014, Registre General d’entrada número 2717, l’Associació de Bombers 
Voluntaris de Matadepera ha presentat la documentació justificativa de la subvenció, 
que consta de: 
 

 Memòria de les activitats realitzades i resultats obtinguts. 

 Relació classificada de les despeses per un import total de 4.421,47 euros. 

 Declaració responsable sobre altres subvencions, ajudes o ingressos obtinguts. 

 Còpia compulsada de les factures originals. 
 
Per altra banda, en la mateixa data, Registre General d’entrada número 2718, 
l’Associació de Bombers Voluntaris de Matadepera ha presentat una sol·licitud de 
renúncia pel que fa la part restant de la subvenció, concretament per import de 
1.953,53 euros. 
 
Consta a l’expedient informe de data 27.5.2014 favorable al pagament de la quantitat 
de 1.233,97 euros amb càrrec a l’aplicació 1 135 480.02 “Subvenció bombers”. Així 
mateix, pel que fa la renúncia de la part restant de la subvenció atorgada pendent de 
justificar, concretament per l’import de 1.953,53 euros, escau la seva acceptació. 
 
Els articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), regulen la 
figura de la subvenció. Concretament, l’article 128.3 estableix la possibilitat de la 
renúncia: 
 
“ (...) 3.El beneficiari pot renunciar a la subvenció, el qual resta alliberat del compliment 
de la càrrega o de l’afectació a què es trobi sotmesa aquella, amb la pèrdua del dret a 
exigir-la. La renuncia ha de ser prèvia a l’inici de l’activitat subvencionada o al seu 
cobrament. Altrament el beneficiari ha de procedir al reintegrament de les quantitats 
percebudes.” 
 
L’article 90 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJ-PAC), preveuen 
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la possibilitat que les persones interessades, quan no estigui prohibit per l’ordenament 
jurídic, renunciïn als seus drets. 
L’article 91 de la LRJ-PAC, preveu que la renúncia es pot realitzar per qualsevol mitjà 
que en permeti la constància i l’administració ha d’acceptar-la completament i declarar 
conclús el procediment.  
 
L’òrgan competent per adoptar aquest acord és l’Alcaldia d’acord amb els articles 
21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), 
i 53.1.u) del Decret Legislatiu 2/2003, 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC). No obstant, l’Alcaldia va delegar 
aquesta competència a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret  número 261, de 
data 4.7.2011, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 
19.7.2011. 
 
Per unanimitat, S'ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la justificació, per import de 4.421,47 euros, de la subvenció 
ordinària atorgada mitjançant concessió directa a l’Associació de Bombers Voluntaris 
de Matadepera, any 2014, per acord de la Junta de Govern Local de data 19.2.2014. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1.233,97 euros, amb càrrec a 
l’aplicació 1 135 480.02 “Subvenció bombers”. 
 
Tercer.- Acceptar completament la renúncia de la part de la subvenció pendent de 
justificar, concretament per l’import de 1.953,53 euros, d’acord amb el previst als 
articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJ-PAC). 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’Associació de Bombers Voluntaris de Matadepera i 
donar-ne trasllat a la Regidoria d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Matadepera. 
 
05.02 APROVACIÓ D'UNA MINUTA DE CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
TERRASSA I L'AJUNTAMENT DE MATADEPERA PER A LA PRESTACIÓ DELS 
SERVEIS DEL CENTRE D'ATENCIÓ D'ANIMALS DOMÈSTICS TERRASSA 
(CAADT). 
L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL), així com l’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), 
ambdós en el seu apartat primer, estableixen que el municipi, per la gestió dels seus 
interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar 
serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat 
veïnal. 
 
L’article 16, en el seu apartat primer, del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, estableix que és 
competència dels ajuntaments recollir i controlar els animals de companyia 
abandonats, perduts o ensalvatgits. L’apartat tercer estableix que els ajuntaments han 
de disposar de centres de recollida d’animals abandonats o perduts adequats i amb 
prou capacitat per al municipi, o convenir la realització d’aquest servei amb ens locals 
supramunicipals o amb altres municipis. 
 



36 
 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Terrassa posa a disposició d’altres municipis un 
conveni pel qual aquest es compromet a prestar els serveis de centre d’atenció 
d’animals domèstics (CAAD) als municipis que el formalitzin, d’acord amb les 
condicions que aquest conveni estableix. 
 
En data 9.6.2014, la tècnica auxiliar de la Regidoria de Governació de l’Ajuntament ha 
elaborat un informe favorable a l’aprovació de la minuta de conveni. 
 
L’article 10 de la LRBRL estableix que l’Administració local i les demés 
Administracions públiques ajustaran les seves relacions recíproques als deures 
d’informació mútua, col·laboració, coordinació i respecte als àmbits de competència 
respectius. Així mateix, l’apartat primer de l’article 7 del TRLMC, estableix la 
coordinació com un dels principis que han de regir l’actuació de les entitats locals. 
 
Els articles 5.3, 6, 8 i 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú, 108 a 112 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
preveuen la possibilitat de realitzar convenis de col·laboració entre les diferents 
administracions públiques i en regulen el procediment per a la seva tramitació. 
 
Malgrat que l’òrgan competent per adoptar el present acord és l’Alcaldia, d’acord amb 
el previst als articles 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local (LRBRL) i l’article 53.1 u) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), 
aquesta competència fou delegada a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret 
d’Alcaldia número 261, de data 4.7.2011, publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona amb número de registre 022011017520 de data 19.7.2011. 
 
Per unanimitat, S'ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la minuta de conveni entre l’Ajuntament de Terrassa i l’Ajuntament de 
Matadepera per a la prestació dels serveis del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics 
Terrassa (CAADT), amb vigència fins el 31 de desembre de 2014, prorrogable 
anualment fins a un màxim de 5 anys, que consta com annex en el present acord. 
 
Segon.- Facultar a l’alcaldessa - presidenta per a la signatura de tota la documentació 
necessària per a l’efectivitat del present acord. 
 
Tercer.- Instar, en el termini de 10 dies naturals a partir de la signatura del conveni, la 
seva inscripció en el Registre de convenis de l’Ajuntament de Matadepera. 
 
Quart.- Donar trasllat dels presents acords a l’Ajuntament de Terrassa pel seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
ANNEX 
 

Conveni entre l’Ajuntament de Terrassa i l’Ajuntament de  ………………...... 
per a la prestació dels serveis del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics 
Terrassa (CAADT) 
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A Terrassa, el        de             de 2014 
 
D’una part, el senyor Jordi Ballart i Pastor, com a alcalde de l’Ajuntament de 
Terrassa, a partir d’ara el prestador de serveis, assistit pel senyor  Isidre Colàs 
Castilla, secretari general accidental de l’Ajuntament de Terrassa.  
 
I de l’altra part, el senyor .…………………………………………………., com a 
alcalde de l’Ajuntament de .……………………, a partir d’ara l’Ajuntament 
receptor dels serveis prestats, assistit pel senyor 
……………………………………….., secretari d’aquest Ajuntament. 
 
Les parts, en exercici de les competències atribuïdes per l’article 53 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, reconeixen mútuament la qualitat amb 
que cadascú intervé, així com la capacitat legal suficient per a l’atorgament 
d’aquest conveni, i a tal efecte 
 
 
M A N I F E S T E N 
 
I.- Que el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, atorga competències als 
municipis per a la protecció de la salubritat pública, entre d’altres matèries. 
 
II.- Que l'article 45.f) de la Llei 7/2003, de 25 d'abril, de Protecció de la Salut, 
estableix que els ens locals, d'acord amb les competències respectives, són 
competents per prestar els serveis mínims de la gestió dels riscs de la salut 
derivats dels animals domèstics i peridomèstics i de les plagues, en matèria de 
protecció de la salut. 
 
III.- Que l’article 16.1 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de protecció dels animals, estableix que és competència 
dels ajuntaments recollir i controlar els animals de companyia abandonats, 
perduts o ensalvatgits; i que l’article 16.3 de la mateixa norma estableix que els 
ajuntaments han de disposar de centres de recollida d’animals abandonats o 
perduts adequats i amb prou capacitat per al municipi, o convenir la realització 
d’aquest servei amb ens locals supramunicipals o amb altres municipis.  
 
IV.- Que la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, 
27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, disposa 
que els municipis per a la gestió de les seves competències, poden promoure 
tota classe d’activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. L’Ajuntament de Terrassa 
exerceix les competències esmentades al paràgraf anterior al municipi, en tant 
que en data 26 de setembre de 2002 va aprovar la creació del Servei Municipal 
d’Atenció d’Animals Domèstics amb l'objecte de prestar els serveis d’atenció als 
animals domèstics de companyia al propi municipi de Terrassa i a aquells 
municipis que encarreguessin a l’Ajuntament de Terrassa la prestació de serveis 
en aquest àmbit, aportant els mitjans de finançament que s’especifiquin per a dur 
a terme la prestació del servei.  
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V.- Que l’Ajuntament de Terrassa és titular del Centre d'Atenció d'Animals 
Domèstics Terrassa (CAADT), la  gestió del qual es du a terme, per acord del Ple 
de l’Ajuntament en data 22 de febrer de 2007, mitjançant l’empresa municipal 
Terrassa Neta, SA. 
 
VI.- Que l’òrgan competent de l'Ajuntament receptor ha acordat  establir un 
conveni  amb l'Ajuntament de Terrassa per la prestació dels serveis d’atenció als 
animals domèstics de companyia, utilitzant els serveis i instal·lacions d'aquest 
últim. 
 
VII.- Que  l’article 11.2 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, prohibeix el sacrifici de 
gats i gossos a les instal·lacions municipals per al manteniment d’animals de 
companyia, així com també als nuclis zoològics en general, excepte pels motius 
humanitaris i sanitaris que s’estableixin per via reglamentària. El CAADT aplicarà 
l’esmentat article i no es sacrificaran animals, excepte pels motius legalment 
previstos. 
 
Per tot això, les parts que intervenen,  
 
ACORDEN 
 
Primer.- Compromís de realització del servei  
 
L'Ajuntament de Terrassa es compromet prestar els serveis del CAADT indicats 
en l’annex I del present conveni a l'Ajuntament receptor. La prestació d’aquests 
serveis es realitzarà tenint en compte les circumstàncies eventuals de capacitat i 
disponibilitat de gàbies del CAADT.  
 
Segon – Característiques del servei, tarifes i liquidacions 
 
Els serveis oferts als annexes II i III, caldrà sol·licitar-los de forma expressa i per 
escrit. 
 
Els animals no identificats custodiats pel CAADT, a instància de l’Ajuntament 
receptor, faran una estada de 20 dies, d’acord amb el que preveu la normativa 
vigent; a partir d’aquesta data podran ser donats en adopció. Els animals 
identificats seran custodiats fins que l’Ajuntament receptor comuniqui per escrit al 
CAADT que aquests animals tenen la condició d’abandonats.  
 
L’Ajuntament receptor es compromet a abonar les tarifes que cada any aprovarà 
l’Ajuntament de Terrassa per dur a terme els serveis establerts. S’adjunten al 
present Conveni les tarifes vigents per aquest any, com annex I. 
 
L’Ajuntament de Terrassa presentarà trimestralment un document, que serà 
liquidat per l’Ajuntament receptor abans de finalitzar el termini de 30 dies, 
comptats des de la recepció d’aquest document. El document de liquidació es 
realitzarà per part de l’Ajuntament de Terrassa dintre dels 15 primers dies del 
mes següent a la finalització de cada trimestre. 
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Les taxes cobrades a particulars en relació als serveis prestats no s’inclouran 
dins la liquidació trimestral d’aquest conveni.  
 
Tercer - Comissió de seguiment 
 
Les parts es comprometen a crear una comissió mixta de seguiment d’aquest 
conveni formada per  un representant de l’Ajuntament de Terrassa, un de 
l’Ajuntament receptor, i un responsable del CAADT. L’objectiu d’aquesta 
comissió serà el control de les actuacions i el seguiment de les tasques i de les 
obligacions definides i derivades del present conveni.  
 
Aquesta comissió es reunirà un cop cada semestre o cada vegada que una de 
les parts ho sol·liciti. 
 
Quart – Durada 
La vigència d’aquest conveni serà fins a 31 de desembre de 2014, prorrogable 
anualment fins a un màxim de 5 anys. La pròrroga es produirà automàticament, 
en el cas que no fos denunciat per alguna de les parts, amb dos mesos 
d’antelació. 
 
Cinquè - Resolució 
Aquest conveni podrà ser resolt per: 
 
rr) Qualsevol incompliment de les obligacions del present conveni que donarà 

dret a la part complidora a exigir de la part incomplidora la revocació del 
present conveni, sens perjudici de l'exercici de les accions que legalment 
corresponguin. 
 

ss) Unilateralment per decisió d’alguna de les parts, previ avís a la resta de les 
parts del conveni i sempre que s’hagin complert els compromisos de la part 
que vol resoldre. 

 
tt) Per acord mutu de les parts signatàries, sempre que es compleixi amb els 

compromisos contrets fins al moment de la resolució esmentada. 
 
Les parts es comprometen a comunicar amb una antelació de dos mesos la 
resolució anticipada del present conveni. 
 
Qualsevol transgressió dels pactes acordats permetrà a la part complidora a 
optar per exigir-ne el compliment o la resolució. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document per duplicat i a 
un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 
 

Sr. Jordi Ballart i Pastor 
Alcalde-president de l’Ajuntament 
de Terrassa 

Sr. …………………………………………. 
Alcalde-president de l’Ajuntament de………. 

 
  

 
Annex I 
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Tarifes d’aplicació 2014 
 

Per acord de l’Ajuntament en Ple en data 19 de desembre de 2013 es va aprovar 
definitivament l’ordenança fiscal que estableix les taxes pels serveis prestats al 
Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia de Terrassa. Aquesta 
ordenança es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 31 de 
desembre de 2013. 
 

Serveis Gossos Gats/Fures 

1. Recollides 142,10 142,10 

2. Recepció 15,23 15,23 

3. Estada/dia 13,20 13,20 

4. Recuperacions (*) 

- amb xip 22,33 22,33 

- sense xip 40,60 40,60 

5. Adopcions 65,98 22,33 

6. Eutanàsia (**) 24,36 24,36 

7. Incineració 53,80 53,80 

8. Esterilització gats rodamons - 24,36 

9. Control sanitari gats 
rodamons - 24,36 

 
(*) La persona propietària o l’administració que deriva l’animal al CAADT, 
assumirà la totalitat de la despesa veterinària externa que hagi generat l’animal. 
(**) Les eutanàsies s’ajustaran al que disposi la normativa vigent en matèria de 
protecció dels animals. 
 
Quan es produeix l’abandonament d’un animal, s’aplicaran acumulativament les 
tarifes dels apartats 1 a 4. En  el cas d’adopcions, la tarifa a satisfer serà només 
la de l’apartat 5. 
 
Els animals identificats no es podran donar en adopció fins que l’Ajuntament que 
deriva l’animal al CAADT no l’hagi declarat legalment abandonat. Les despeses 
generades fins a la recuperació o fins la declaració d’abandonament les haurà 
d’assumir el propietari en el moment de recollir-lo i en el cas que no aparegui el 
propietari, la despesa anirà a càrrec del municipi que l’ha derivat al CAADT. 
 

Annex II - Altres serveis del Centre 
 
Preus pels serveis d’ educació i promoció per escoles i entitats 

 

Visita al CAADT gratuït 

 
Control de gats de colònies 
 
El CAADT ofereix als Ajuntaments el servei de control veterinari per colònies de 
gats rodamons. Els gats seran recollits i portats al centre per l’Ajuntament on 
estiguin localitzats els animals o per l’entitat que aquest ajuntament determini, 
prèvia cita amb el personal veterinari del centre i seran recollits a l’endemà de la 
intervenció. 
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Als gats se’ls farà el test de leucèmia i d’immunodeficiència. Si el resultat és 
negatiu i, per tant, els animals són aptes per retornar a la colònia, se’ls farà 
l’esterilització i el marcatge corresponent a l’orella. Si, per contra, el resultat és 
positiu, els gats seran eutanasiats i incinerats, per tal d’evitar el contagi dels 
altres membres de la colònia.  
 
El preu a pagar per cada animal serà el següent: 
 

Resultat 
analítiques 

Preus aplicables de la taula de tarifes de l’Annex I. Preus per 
2014 

negatiu 2 + 8 + 9  = (63,95 euros) 

positiu 2 + 6 + 7 + 9 = (117,75 euros) 

 
Annex III 

 
Adopcions internacionals 
 
Malgrat els esforços realitzats pels ajuntaments per gestionar els serveis de 
recollida d’animals de forma eficaç i respectuosa amb el benestar dels animals 
abandonats, l’impacte econòmic que genera la gestió d’aquests serveis és més 
alt del que seria convenient en les circumstàncies econòmiques actuals.  
 
Arran d’aquesta constatació, el CAAD Terrassa està treballant per trobar 
fórmules que ajudin a disminuir els costos actuals. En aquest sentit una de les 
possibilitats a contemplar és la d’establir adopcions internacionals dels animals 
acollits a les instal·lacions. D’acord amb la nostra experiència, aquesta opció és 
molt avantatjosa, ja que suposa un estalvi econòmic considerable, perquè 
redueix el temps d’estada dels animals al centre i, per tant, la despesa generada. 
Si el preu d’estada diari per animal és de 13,20 euros per l’any 2014, l’estalvi es 
començaria a produir a partir del dia 12 d’estada d’un gos abandonat al centre i 
del quart dia en el cas dels gats.   
 
Per realitzar aquest servei, l’Ajuntament de Terrassa te signat un conveni amb 
una associació protectora d’animals, que a part de vetllar pel control de gats de 
carrer al nostre municipi, actualment tramita adopcions de gats i gossos a 
Alemanya amb totes les garanties legals i de benestar dels animals, exigides per 
les normatives vigents, tant catalanes com alemanyes. En el document annex IV 
us adjuntem el protocol que es segueix per la tramitació d’aquestes adopcions 
internacionals.  
 
El preu d’aquestes adopcions és el següent: 
 

Adopció gos 152,16 € 

Adopció gat   51,27 € 

 
La facturació per aquest concepte s’inclouria en la facturació trimestral habitual. 

 
Annex  IV 

 
Protocol d’adopcions a Alemanya 
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L’animal es lliurarà tal com regula la normativa vigent, i en les següents 
condicions:  

 

 Desparasitat interna i externament.  

 Vacunat segons protocol de profilaxi habitual. 

 Cartilla sanitària i passaport. 

 Esterilitzat.  

 Identificat amb microxip (a nom de l’entitat que tramitarà l’adopció). 

 Realització de les analítiques: Leishmania, Ehrlichia i Babesia.*  

 Lliure de malaltia segons revisió del servei veterinari del Centre. 
 

*Aquestes analítiques són de caràcter obligatori a Alemanya. 
 

Gossos     

Concepte   Import 

Desparasitació 

Identificació 

Esterilització 

Vacunació 
 

Adopció 65,98 € 

Analítica (perfil leishmania + Acs Ehrlichia + Acs Babesia) 81,47 € 

Passaport 3,66 € 

Revacunació (tetravalent + ràbia) 4,00 € 

  Total 155,11 € 

 

Gats     

Concepte   Import 

Desparasitació 

Identificació 

Esterilització 

Vacunació  
 

Adopció 22,33 € 

Revacunació (trivalent + leucèmia)   13,00 € 

Desparasitació preventiva requerida per país de destí   12,40 € 

Passaport   3,66 € 

Vacuna ràbia   1,20 € 

  Total 52,59 € 

 
 
El responsable del CAAD informarà a l’entitat protectora dels animals disponibles 
per adoptar.  
 
Els animals seleccionats seran transportats, a càrrec de l’entitat protectora, al 
seu nou destí, complint  les condicions legals establertes.  
 
Els ajuntaments acollits a aquest programa d’adopció apart del preu pactat per 
adopció, no assumiran cap despesa extraordinària relativa al transport, ni al 
material relacionat, ni a l’atenció veterinària dels animals un cop siguin adoptats.  
 
Tant els ajuntaments com el CAAD quedaran exempts de qualsevol 
responsabilitat en cas d’incompliment, per part de l’entitat protectora d’animals, 
dels acords pactats. 
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05.03 RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA 214 REFERENT A L'ATORGAMENT DE 
LLICÈNCIA D'ACTIVITAT RECREATIVA EN ESTABLIMENT OBERT A PÚBLIC DE 
CARÀCTER NO PERMANENT DESMUNTABLE, PER A REALITZAR UNA 
JORNADA DE CONCERTS A L'AIRE LLIURE I UN DINAR POPULAR.  
L’Alcaldia en data 6.6.2014 va dictar el decret núm. 214 que transcrit literalment és 
com segueix: 
 
“La Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives (LEPAR), defineix en el seu article 3 b) les activitats 
recreatives com “les activitats que ofereixen al públic la utilització de jocs, màquines o 
aparells o el consum de productes o de serveis d’oci, entreteniment o diversió, i també 
les activitats que congreguen persones amb l’objecte principal d’implicar-les”. L’article 
3 d) defineix els espais oberts al públic com “els llocs de domini públic, inclosa la via 
pública, o de propietat privada on ocasionalment es duen a terme espectacles públics 
o activitats recreatives, i que no disposen d’infraestructures ni instal·lacions fixes per a 
fer-ho”. 
 
D’acord amb l’article 13.1 c) de la LEPAR, l’Ajuntament és competent per a atorgar, 
entre altres, les llicències d’establiments oberts al públic d’espectacles públics i 
d’activitats recreatives no permanents desmuntables i, en qualsevol cas, amb motiu de 
revetlles i festes populars o locals i les llicències d’espectacles públics i d’activitats 
recreatives en espais oberts al públic. 
 
D’acord amb el previst als articles 29 i 41 de la LEPAR, i els articles 95 i 107 del 
Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i 
activitats recreatives (REPAR), l’obertura d’establiments oberts al públic per a dur-hi a 
terme espectacles públics i activitats recreatives, i també l’organització d’aquests 
espectacles i activitats, inclosos els espectacles públics o activitats recreatives que es 
duen a terme en establiments oberts al públic de caràcter no permanent desmuntable, 
requereixen l’obtenció prèvia de la llicència municipal corresponent. 
 
D’acord amb el previst a l’article 43 de la LEPAR, l’autorització per a espectacles 
públics o activitats recreatives que es duen a terme en establiments oberts al públic de 
caràcter no permanent desmuntable, són independents del títol habilitant per a la 
utilització dels espais oberts al públic afectats, que ha d’ésser atorgat pels titulars 
respectius. Si els espais són béns de titularitat pública, el procediment per a obtenir el 
títol habilitant per a la utilització dels espais oberts al públic s’ha de tramitar 
simultàniament al procediment per a obtenir l’autorització d’espectacles públics o 
d’activitats recreatives, en els termes que s’estableixin per reglament. 
 
L’atorgament de la llicència d'establiments no permanents desmuntables es troba 
regulada principalment als articles 95 a 107 del REPAR. 
 
En data 13.3.2014 i 2.4.2014, amb Registre General d’entrada núm. 1159 i 1515, 
respectivament, els Joves Agrupats de la Muntanyeta (JAM), representat per Franc 
Porcel Julià amb DNI 41575907A, ha presentat davant d’aquest Ajuntament instàncies 
sol·licitant llicència per a l’ocupació d’espai públic per a  realitzar una jornada de 
concerts a l’aire lliure i un dinar popular (paella i carn a la brasa) per a unes 300 
persones, activitat prevista pel dia 7.6.2014 des de les 12:00 h. fins a les 00:00 h., al 
parc Pep Ventura d’aquest terme municipal.  
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D’acord amb el previst a l’article 101 del REPAR, el projecte tècnic i la resta de 
documentació s'han de sotmetre a informe preceptiu i vinculant dels òrgans municipals 
i, si escau, els de la Generalitat competents en les matèries de: protecció de la salut, 
prevenció i seguretat en matèria d'incendis, seguretat ciutadana, protecció civil, 
espectacles públics i activitats recreatives, ambiental i trànsit. 
 
 
En data 2.6.2014, la regidoria de Salut ha emès un informe, pel que fa a les parades 
de productes alimentaris, que transcrit literalment és com segueix: 
 
“Informe: menjar i begudes Esmolat rock 
 
Vista la instancia presentada per les Sres. Mariana Morral Sala amb NIF 45637737X i 
Olga Anglada Villa amb NIF 45646534K en data 6/5/2014 i registre d’entrada 2163 en 
nom de l’Associació de Joves de la Muntanyeta (JAM) on expliquen el projecte de 
l’esdeveniment Esmolat Rock previst per al 7 de juny de 2014 que inclou un servei de 
menjar i begudes obert tota la jornada 
 
INFORMO 
 
Que la instància diu que oferiran paella per dinar per a un mínim de 50 i un màxim de 
150 persones i entrepans freds 
 
Que dins els ingredients d’entrepans freds inclouen pa normal i pa per persones 
celíaques i maionesa. 
 
Que dins els ingredients de la paella s’inclou peix i carn frescos 
 
Que consultats en data d’avui els serveis de Salut Pública de la Diputació de 
Barcelona sobre les condicions que estableix i recomana la normativa sanitària per 
poder oferir el servei de menjar i begudes previst a l’activitat Esmolat Rock és 
necessari: 
 

1. Que almenys una de les persones que estigui manipulant els aliments 
disposi de la formació adequada. 
  
2. Que es comprin els productes en un lloc autoritzat i que guardin tots els 
comprovants de compra. Que estiguin tots etiquetats correctament i que 
guardin l'etiqueta durant uns dies (per si es produís alguna toxiinfecció poder 
fer el seguiment de la traçabilitat del producte). 
 
3. Es recomana que es comprin els productes a la data mes propera a 
l’activitat, el dia abans o el mateix dia (que no es tinguin molts dies a la nevera 
de casa). 
 
4.  Que es conservin fins a cuinar-los a la temperatura adequada (frigorífic de 0 
a 4º). Tots els productes hauran d'estar embolcallats per tipus d’aliment per tal 
d'evitar la contaminació creuada. 
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5. Cal tenir en compte en tot el procés de manipulació (des de que es compra 
fins que se serveix cuinat) la temperatura de conservació adequada d’aquests 
aliments: peix, cloïsses, sèpia, carn, embotits.... 

 
6. Tots els aliments que s’hagin de transportar i necessitin fred ho hauran de fer 
amb caixes o bosses isotèrmiques per tal de mantenir la temperatura adequada 
i no trencar la cadena del fred.  

 
7. Que es controlin que les temperatures dels aparells que mantenen en fred 
els aliments. 
 
8. Que en la mida del possible, es cuini i se serveixi de manera immediata  
 
9. En relació als entrepans és imprescindible que un cop elaborats 
s’embolcallin totalment, es recomana que no es facin tots de cop per no deixar-
los molta estona a temperatura ambient.  
 
10. El pernil dolç és un producte que si no es conserva correctament es malmet 
molt aviat; es recomana que no es facin els entrepans i es deixin exposats a 
temperatura ambient. 
 
11. La maionesa ha de ser envasada i amb registre sanitari 

 
12. Que els ingredients romanguin a les neveres fins al moment del seu ús. 
 
13. No es poden fer servir draps cal utilitzar paper d'un sol us. Els draps només 
es poden utilitzar com a manyoples (per no cremar-se) 
 
14. És imprescindible tenir un punt d'aigua per poder-se rentar les mans, els 
estris, i les taules de manipulació. 

 
En referència a la proposta que consta a la instància d’oferir productes per celíacs, 
donades les condicions d’estructura de l’espai, per evitar una contaminació creuada d’ 
aliments i el grau de perillositat que comporta aquest tipus de manipulacions 
s’adverteix que si s’ofereixen aquests aliments és imprescindible:  

 
Que la persona que els manipula tingui la formació adequada en higiene 
i manipulació d’aliments. 

 
Que es garanteixi que els aliments per celíacs es manipulin en una zona 
totalment diferenciada de la resta de productes.  
 
Que cal saber quins son els ingredients aptes per aquest tipus 
d’al·lèrgens (no només el pa sinó tots els ingredients amb que es faci 
l’entrepà), fet que haurà d’estar especificat a l'etiqueta que descriu els 
ingredients del producte. 
 

Que els entrepans hauran d’estar exposats de manera totalment diferenciada a la 
resta.” 
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En data 6.6.2014, l’enginyera municipal ha emès un informe que transcrit literalment és 
com segueix: 
 
 
“Antecedents 
Activitat:  Jornada de concerts a l’aire lliure i amb dinar popular 
Ubicació: Parc Pep ventura  
Titular:  JAM (Joves Agrupats de la Muntanyeta) , representats per el Sr. Franc 

Porcel Julià. 
  
Informe Tècnic 
 
Relatiu a la sol·licitud del senyor Franc Porcel Julià , en representació de JAM,  de 
data 13.3.2014 i número d’entrada 1159, així com de la sol·licitud presentada data 
2.4.2014 i número d’entrada 1515, on se sol·licita permís i acceptació municipal per a 
la realització d’una activitat de Jornada de concerts a l’aire lliure i amb dinar popular 
(paella i carn a la brasa) el dia 7 de juny, amb un horari entre les 12 h i les 00.00 h, al 
Parc Pep ventura, per a unes 300 persones. 
 
I relatiu a la sol·licitud de les senyores Mariana Morral Sala i Olga Anglada Villa, 
presentada en nom  del JAM de data 06.05.2014 i número d’entrada 2163, on consta 
el llistat de material a sol·licitar a l’Ajuntament i així com la documentació presentada 
memòria del projecte on es descriu l’activitat, ubicació, dates, i mesures a implantar.   
 
Vista la documentació de memòria de seguretat presentada en data 5.6.2014 i amb 
número d’entrada 3135, per la Sra. Mariana Morral, en representació de JAM, i 
s’acompanya de la corresponent pòlissa de responsabilitat civil i pagament del rebut.   
 
La tècnica informa que han estat esmenades les deficiències indicades en informe 
anterior de data 30.5.2014. 
 
En data 6.6.2014 la tècnica realitza inspecció al lloc de realització de l’activitat i en 
comprova que estan muntant la mànega a zona cuines tal i com es va requerir, així 
com l’existència de la segona sortida d’evacuació. 
 
La tècnica que subscriu informa favorablement a l’atorgament de la llicència 
municipal d’activitat recreativa extraordinària per a la realització d’una jornada de 
cicles de concert de durada 1 dia al parc municipal del Pep Ventura, espai a l’aire 
lliure, i oferint-se servei de menjar i begudes, condicionada al compliment de totes les 
mesures indicades en la memòria i a la utilització de les bombones de gas amb les 
mesures de seguretat pertinents.   
 
El que s’informa als efectes oportuns,” 
 
 
En relació al títol habilitant per a la utilització de l’espai municipal de domini públic on 
s’han de realitzar els concerts i el dinar popular, en data 6.6.2014, el sotsinspector en 
cap de la Policia Local ha emès informe, que transcrit literalment és com segueix: 
 
“INFORME: ESMOLAT ROCK 
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Que en data 02 de juny de 2014 el caporal B03 delegat pel cap de policia s’adreça a 
l’Hotel Matadepera per assistir a una reunió amb la tècnica de joventut Sra. Marina 
Porcar , els organitzadors del festival i el regidor Sr. Jordi Roca. 
 
Que finalment assisteixen a la reunió la tècnica de joventut, el caporal B03 i el Sr 
Franc Porcel Julià . 
 
Que segons mail rebut del regidor Sr. Jordi Roca la policia local es convoca “ per tal 
que des de Governació es tingui coneixement de com volen portar l’acte i es pugui 
opinar i dir l’OK a tot allò que fa referència a mobilitats i talls accessos “. 
 
Que efectivament per part de la policia local es decideix a la reunió , tal i com se’ns 
demanava a la convocatòria, per tal de garantir la mobilitat i els accessos a la zona 
tallar el carrer Josep Pla per ambdós costats ,entrant per Narcís Monturiol i pel 
c/Rellinars. 
 
Que des de policia local es tallarà l’accés , es senyalitzarà per impedir l’estacionament 
i circulació ( cosa feta el dia 05 de juny ) i es mantindrà una patrulla per la zona per tal 
de garantir en la mesura del possible i mentre el servei ho permeti  l’efectiu compliment 
d’aquestes mesures de trànsit. 
 
Que per a la resta de fets relacionats amb l’organització , seguretat interna de l’acte , 
ambulància ,accessos al recinte  i demés es comprova a la reunió com els 
organitzadors juntament amb brigada, tècnica joventut i enginyera municipal ja està tot 
previst i decidit tal i com consta en la memòria de l’acte que es va lliurar a policia .  
 
Que sols des de policia es va indicar que per facilitar l’evacuació en cas d’emergència 
era aconsellable que  l’ambulància estès fora del recinte cosa que  l’enginyera 
municipal ja havia indicat.” 
 
 
L’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
Patrimoni dels ens locals (RPEL), preveu la utilització dels béns de domini públic 
mitjançant la modalitat d’ús privatiu, i el subjecta a llicència d’ocupació temporal quan 
l’ús privatiu no comporta la transformació o la modificació del domini públic.  
 
L’article 10 de l’Ordenança fiscal núm. 3.9 d’aquest Ajuntament disposa que no serà 
objecte de gravamen la utilització privativa o aprofitament especial amb motiu d’actes 
culturals, benèfics, religiosos, esportius o polítics, sempre que no tinguin caràcter 
lucratiu. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local d’acord amb les 
delegacions efectuades per l’alcaldessa mitjançant el Decret número 261, de data 
4.7.2011. No obstant, la urgència en justifica la seva adopció mitjançant Decret 
d’Alcaldia a ratificar a la propera Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
Primer.- Atorgar llicència d’activitat recreativa en establiment obert al públic de caràcter 
no permanent desmuntable, als Joves Agrupats de la Muntanyeta (JAM), representat 
per Franc Porcel Julià amb DNI 41575907A, per a realitzar una jornada de concerts a 
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l’aire lliure i un dinar popular (paella i carn a la brasa) per a unes 300 persones, el dia 
7.6.2014 des de les 12:00 h. fins a les 00:00 h., al parc Pep Ventura d’aquest terme 
municipal, d’acord amb l’informe emès per la regidoria de Salut, l’enginyera municipal i 
Policia Local, transcrits a la part expositiva d’aquest Decret. 
 
D’acord amb el previst a l’article 43 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual 
s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives (REPAR), 
conjuntament s’atorga la llicència per a l’ús privatiu de terrenys de domini públic 
consistent en l’ocupació temporal del domini públic per a realitzar una jornada de 
concerts a l’aire lliure i un dinar popular, sens perjudici de tercers i salvant el dret de 
propietat, al parc Pep Ventura d’aquest terme municipal. 
 
Segon.- Declarar l’exempció de taxes, per a l’ús privatiu de terrenys de domini públic 
per a realitzar l’activitat popular, sense ànim de lucre, d’acord amb l’article 10 de 
l’Ordenança fiscal núm. 3.11, aprovada inicialment per acord del Ple de l’Ajuntament 
en sessió de data 28.10.2013, i publicada definitivament al BOP de 30.12.2013. 
 
Tercer.- Advertir al JAM, representat per Franc Porcel Julià amb DNI 41575907A, que, 
un cop finalitzada l’activitat, hauran de tenir cura de deixar l’espai públic ocupat en les 
degudes condicions de neteja. 
 
Quart.- Donar compte d’aquest acord a les regidories d’Obres i Serveis i al servei de 
Policia Local d’aquest Ajuntament, als efectes oportuns. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord  als Joves Agrupats de la Muntanyeta, representat per 
Franc Porcel Julià amb DNI 41575907A. 
 
Sisè.- Ratificar aquest Decret en tot el seu contingut a la propera Junta de Govern 
Local.” 
 
 
Per unanimitat, S'ACORDA: 
 
Ratificar l’esmentat decret en tot el seu contingut. 
 
 
06 REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 
 
06.01 RENOVACIÓ D'UNA TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT I MOBILITAT REDUÏDA A LA PERSONA AMB NIF 39048019-E. 
En data 27 de maig de 2014 la persona amb NIF 39048019-E ha fet una sol·licitud a 
l’Ajuntament de Matadepera (NRG 0002771) per la renovació d’una targeta 
d’aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda en la modalitat de 
titular no conductor. 
 
L’article 7 del Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les 
persones amb mobilitat reduïda estableix que la competència per atorgar les targetes 
d’aparcament per a persones amb disminució correspon a l’ens local competent en 
matèria d’ordenació del trànsit. L’ Ajuntament de Matadepera no disposa d’una 
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ordenança municipal que reguli la normativa del procediment de les targetes 
d’aparcament per a persones amb discapacitat. 
 
La documentació presentada per la persona sol·licitant acredita el compliment dels 
requisits generals per la targeta en la modalitat de titular no conductor, previstos a 
l’article 3.2 del Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les 
persones amb mobilitat reduïda.  
 
El Departament de Serveis Socials Bàsics ha emès un informe on es proposa la 
renovació de la targeta d’aparcament a la persona amb NIF 39048019-E. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local d’acord 
amb les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant 
decret núm. 261, de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona del dia 19 de juliol de 2011. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Concedir a la persona amb NIF 39048019-E la renovació de la targeta 
d’aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda en la modalitat de 
titular no conductor.   
 
Segon.-  Disposar que la validesa de la targeta serà de dos anys des de l’endemà de 
la vigència de l’actual targeta.  
 
Tercer.- Notificar la present proposta d’acord a la persona sol·licitant. 
 
06.02 ACCEPTACIÓ DE LA BAIXA DE LA PERSONA USUÀRIA AMB NIF 
39045770-G AL SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA.  
Els articles 25.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (LRBRL) i 66.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), especifiquen 
que el municipi tindrà competències en matèria de serveis socials. 
  
L’article 3.2 de la llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials, estableix que són 
necessitats socials les que repercuteixen en l’autonomia personal i el suport a la 
dependència, en una millor qualitat de vida personal.   
 
Els serveis socials bàsics inclouen els serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència, 
segons l’article 16.2 de la llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials.  
 
L’apartat 1.1.2.2 de l’annex 1 “prestacions de la xarxa de serveis socials d’atenció 
pública” del Decret 142/2010, d’11 d’ octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010-2011, estableix que el servei de les tecnologies de suport i cura 
constitueix una modalitat del servei d’atenció domiciliària el qual, amb la tecnologia 
adequada, permet detectar situacions d’emergència, donar resposta ràpida a aquestes 
situacions i garantir la comunicació permanent de la persona amb l’exterior. Aquest 
servei es presta mitjançant el suport d’un equip de professionals i de les tecnologies 
més adequades, en concret, teleassistència i telealarma.  
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L’Ajuntament de Matadepera presta els serveis d’atenció a domicili i teleassistència 
d’acord amb la Llei 12/2007 d’11 d’octubre de serveis socials. Aquesta prestació es 
produeix des del 2006, any en què l’Ajuntament de Matadepera es va adherir al 
Programa Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona. 
 
En data 23/05/2014 la persona amb NIF 39135985-J, presenta una sol·licitud a 
l’Ajuntament de Matadepera (NRG 002653) per donar de baixa el servei local de 
teleassistència a l’usuari amb NIF 39045770-G. 
 
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú (LRJ-PAC) preveu les figures del desistiment i de 
la renúncia en els seus articles 90 i 91 i estableix que la persona interessada les pot 
realitzar per qualsevol mitjà que en deixi constància i que l’administració, llevat en els 
supòsits excepcionals que s’hi preveuen, les ha d’acceptar completament. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local d’acord amb les 
delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 261 de data 4 de 
juliol de 2011, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 19 de 
juliol de 2011. 
 
Per unanimitat, S'ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar completament la sol·licitud de baixa del servei local de 
teleassistència de l’usuari amb NIF 39045770-G, efectuada amb data 23/05/2014 
(NRG 002653) 
 
Segon.- Notificar la present proposta d’acord a la persona interessada. 
 
06.03 RENOVACIÓ D'UNA TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT I MOBILITAT REDUÏDA A LA PERSONA AMB NIF 39168900-S. 
En data 19 de maig de 2014 la persona amb NIF 39168900-S ha fet una sol·licitud a 
l’Ajuntament de Matadepera (NRG 0002517) per la renovació d’una targeta 
d’aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda en la modalitat de 
titular no conductor. 
 
L’article 7 del Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les 
persones amb mobilitat reduïda estableix que la competència per atorgar les targetes 
d’aparcament per a persones amb disminució correspon a l’ens local competent en 
matèria d’ordenació del trànsit. L’ Ajuntament de Matadepera no disposa d’una 
ordenança municipal que reguli la normativa del procediment de les targetes 
d’aparcament per a persones amb discapacitat. 
 
La documentació presentada per la persona sol·licitant acredita el compliment dels 
requisits generals per la targeta en la modalitat de titular no conductor, previstos a 
l’article 3.2 del Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les 
persones amb mobilitat reduïda.  
 
El Departament de Serveis Socials Bàsics ha emès un informe on es proposa la 
renovació de la targeta d’aparcament a la persona amb NIF 39168900-S. 
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L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local d’acord 
amb les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant 
decret núm. 261, de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona del dia 19 de juliol de 2011. 
 
Per unanimitt, S'ACORDA: 
 
Primer.- Concedir a la persona amb NIF 39168900-S la renovació de la targeta 
d’aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda en la modalitat de 
titular no conductor.   
 
Segon.-  Disposar que la validesa de la targeta serà de dos anys des de l’endemà de 
la data de la seva aprovació. 
 
Tercer.- Notificar la present proposta d’acord a la persona sol·licitant. 
 
 
07 REGIDORIA DE FESTES 
 
07.01 APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI D'AUTORITZACIÓ D'ÚS DE 
L'ESPAI DE L'ANTIGA CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL DE MATADEPERA 
ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATADEPERA I L'ENTITAT AMICS DEL PESSEBRE 
Els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL), i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), ambdós en el seu apartat 
primer, estableixen que el municipi, per la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de 
les seves competències, pot promoure activitats i prestar serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.  
 
Els articles 25.2 m) de la LRBRL i 66.3 n) del TRLMC, contemplen que el municipi 
tindrà competències, entre altres, en matèria de promoció de la cultura i equipaments 
culturals. 
 
L’Ajuntament de Matadepera és titular, en propietat, del bé de domini públic conegut 
com l’antiga caserna de la guàrdia civil, situada en el terme municipal de Terrassa, a la 
Ctra. de Terrassa a Matadepera. Aquest equipament Municipal va quedar inhabilitat 
com a caserna a inicis de l’any 2007 i s’ha utilitzat amb posterioritat com a magatzem 
de l’Ajuntament de Matadepera. 
 
Amics del Pessebre és una entitat municipal inscrita en el Registre d’Entitats de 
l’Ajuntament de Matadepera amb el número 30. Aquesta entitat cultural s’encarrega de 
muntar un pessebre durant les festes de Nadal i necessita un espai per a poder 
desenvolupar de forma idònia la seves creacions amb la finalitat de mostrar durant les 
festes de Nadal un pessebre nou cada any . 
  
L’Ajuntament de Matadepera té interès en col·laborar amb aquesta entitat sense afany 
de lucre i amb incidència social, cultural i artística per tal de fomentar les tradicions 
nadalenques. 
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Consta a l’expedient informe de la tècnica de cultura en relació a la conveniència de 
formalitzar un conveni per a l´ús d’aquest espai per part de l’entitat Amics del 
Pessebre. 
 
L’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
Patrimoni dels ens locals (RPEL), preveu la utilització dels béns de domini públic 
mitjançant la modalitat d’ús privatiu, i el subjecta a llicència d’ocupació temporal quan 
l’ús privatiu no comporta la transformació o la modificació del domini públic.  
 
Malgrat que la competència per a l’adopció del present acord correspon a l’Alcaldia, 
aquesta fou delegada a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret d’Alcaldia 
número 261, de data 4.7.2011, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona amb número de registre 022011017520 de data 19.7.2011. 
 
Per unanimitt, S'ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la minuta de conveni d’autorització d’ús de l’espai de l’antiga caserna 
de la Guardia Civil entre l’Ajuntament de Matadepera i l’entitat Amics del Pessebre, en 
els termes que  es detallen en l’annex adjunt. 
 
Segon.- Facultar a la senyora alcaldessa per a la signatura del conveni objecte 
d’aquesta proposta d’acord. 
 
Tercer.- Instar, en el termini de 10 dies naturals a partir de la signatura del citat 
conveni, la seva inscripció en el Registre de convenis de l’Ajuntament de Matadepera. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’entitat Amics del Pessebre pel seu coneixement i 
efectes oportuns. 

 
ANNEX 
 
CONVENI D’AUTORITZACIÓ D’ÚS D’ESPAIS D’UN EQUIPAMENT MUNICIPAL 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA I L’ENTITAT AMICS DEL PESSEBRE  
 
Matadepera, __ de/d’ _______ de 2014 
 

REUNITS 
 
D’una part, la senyora Mireia Solsona Garriga, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Matadepera, representant a aquesta Corporació, en virtut de les facultats que li 
confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local.  
 
D’altra part, el senyor Pere Porcar Busquets amb DNI 77629449 N, com a president de 
l’entitat Amics del Pessebre amb CIF: G60815180 i domicili al carrer Pere Aldavert, 
núm. 4 , 08230 Matadepera, actuant amb la legitimació segons consta en l’acta de 
l’assembla general que l’entitat va porta a terme en data 24 de març de 2014.  
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament capacitat i competència per a la signatura 
del present conveni. 
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MANIFESTEN 
 

1.- L’Ajuntament de Matadepera és titular, en propietat, del bé de domini públic 
conegut com l’antiga caserna de la guàrdia civil, situada en el terme municipal de 
Terrassa, a la ctra. de Terrassa a Matadepera. Aquest equipament Municipal que va 
quedar inhabilitat com a caserna a inicis de l’any 2007 i s’ha utilitzat en posterioritat 
com a magatzem de l’Ajuntament de Matadepera. 
 
És voluntat de l’Ajuntament, per tal d’optimitzar el seu ús, oferir-lo a entitats del 
municipi.   
 
2.- Amics del Pessebre és una entitat municipal inscrita en el Registre d’Entitats de 
l’Ajuntament de Matadepera amb el número 30, que es va crear l’any 1977, però no es 
va constituir formalment com a entitat  fins l’any 1995.  Des de la seva creació, aquesta 
entitat s’ha encarregat de muntar un pessebre, a diferents ubicacions del municipi 
durant les festes de Nadal. A més, ha participat en diferents concursos comarcals 
obtenim el primer premi en moltes ocasions. Amics del Pessebre és una entitat cultural 
sense afany de lucre amb la finalitat d’organitzar, coordinar i promoure la construcció 
de diorames i motius nadalencs a més d’exposar la seves creacions per tal que en 
gaudeixin tots el ciutadans del poble i rodalies i amb  l’intent de vetllar per conservar 
aquestes tradicions catalanes. 
 
Aquesta entitat cultural necessita un espai per a poder desenvolupar de forma idònia la 
seves creacions amb la finalitat de mostrar durant les festes de Nadal un pessebre nou 
cada any . 
 
3.- L’Ajuntament de Matadepera té interès en col·laborar amb aquesta entitat sense 
afany de lucre i amb incidència social, cultural i artística per tal de fomentar les 
tradicions nadalenques. 
 
4.- Que és d’interès mutu establir les característiques en què es durà a terme 
l’autorització d’ús de l’espai conegut com l’antiga caserna de la guàrdia civil i les  
activitats que s’hi volen desenvolupar, així com atorgar-hi validesa legal.  
 
En conseqüència, ambdues parts acorden formalitzar el present conveni d’autorització 
d’ús de  l’espai conegut com l’antiga caserna de la guàrdia civil, regulat pels següents 
 

ACORDS 
 

1.- OBJECTE 
 
1 L’objecte d’aquest conveni és l’autorització de l’ús d’una part de l’espai 

consistent en l’antiga caserna de la guàrdia civil a l’entitat Amics del Pessebre 
per poder desenvolupar la seva activitat de creació artística i de transmissió 
dels coneixements donant la possibilitat a persones del municipi a participar-hi, 
tant en la seva vessant tècnica com en el foment dels valors culturals i 
tradicionals i, alhora, potenciar la pròpia entitat. 
 

2 Concretament, l’espai objecte d’autorització és: pavellons 6 i 7 (veure plànol 
annex). 
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3 L’autorització inclou l’accés de persones i de vehicles per la porta del costat 
dret de la façana principal i l’accés al  pati central i a la zona de comptadors 
d’aigua i llum per dins dels pavellons 6 i 7  (veure plànol annex). 

 
 
2.- CONDICIONS DE L’AUTORITZACIÓ 
 
2.1. S’autoritza exclusivament l’ús dels pavellons 6 i 7 , el seu accés per la porta del 

costat dret de la façana principal (veure plànol annex) i la zona d’accés, pel pati 
central, a la zona de comptadors d’aigua i llum. En cap cas es podrà fer ús 
d’altres pavellons o material de propietat municipal que hi hagi a l’equipament o 
aquell que expressament no s’hagi cedit a l’entitat. 

 
2.2. L’autorització es duu a terme segons el que estableixen els articles 53 a 71 del 

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals (RP). En conseqüència, la situació que es deriva d’aquesta 
llicència és una possessió precària essencialment revocable per raons d’interès 
públic. 

 
2.3. L’autorització d’ús dels pavellons 6 i 7 està sotmesa a un ús privatiu per part de 

l’entitat Amics del Pessebre. No obstant, l’ús està limitat als espais que 
s’estableix en aquest conveni i, per tant, serà compatible amb el que faci 
l’Ajuntament o amb el que l’Ajuntament permeti per part d’altres persones o 
entitats fora d’aquests espais. 
 

2.4. L’entitat aportarà el seu propi material de treball que, per tant, serà per al seu 
ús exclusiu i s’haurà de situar en els pavellons 6 i 7. No obstant, l’Ajuntament 
de Matadepera no es farà responsable dels danys causats al material propietat 
de l’entitat que estigui dipositat en els espais autoritzats, pel seu robatori, 
pèrdua o deteriorament, llevat que es produeixin per l’actuació culposa o 
negligent del propi Ajuntament.  
 

2.5. L’entitat serà responsable de disposar de les corresponents assegurances que 
els cobreixin els béns i material de la seva propietat. 

 
2.6. Les tasques de neteja dels pavellons 6 i 7 aniran a càrrec de  l’entitat  Amics 

del Pessebre.  
 
2.7. L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses generades pel consum d’aigua i 

electricitat. 
 

2.8. Pel que fa a l’ús i funcionament de l’equipament, l’entitat es compromet a: 
 
b) Fer un bon ús de la instal·lació i dels seus elements. 
c) Obrir i tancar l’equipament. L’entitat haurà de facilitar l’accés en tot moment 

al personal municipal. En cap cas podrà modificar, substituir panys o claus 
de portes, i en finalitzar el conveni haurà de retornar-les a l’Ajuntament 

d) Vetllar per la vigilància i seguretat dels usuaris que accedeixin a la 
instal·lació. 

e) Comunicar de forma immediata a les regidories de Cultura i Festes 
qualsevol avaria o incidència en el menor termini possible. 
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f) No utilitzar ni deixar materials en els altres espais que no estiguin 
expressament indicats en aquest conveni. 

g) Fer un ús eficient de les llums i aigua. A l’acabament de l’activitat s’hauran 
d’apagar immediatament. 

 
2.9. De tota activitat desenvolupada en l’equipament durant l’autorització d’ús 

regulada en aquest conveni és exclusivament responsable l’entitat. Per aquesta 
raó, l’entitat haurà de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi 
adientment els danys i riscos que es puguin produir sobre les persones pròpies 
o alienes a l’entitat en el propi equipament i sobre el seu contingut. L’entitat 
haurà d’acreditar la seva contractació abans de l’inici de l’autorització regulada 
en aquest conveni i, si escau, abans de la seva pròrroga. 
 

2.10. Restarà terminalment prohibida la tinença de substàncies perilloses, i/o 
pirotècniques dins l’equipament, així com la tinença d’animals excepte les 
persones cegues. 

 
3.- VIGÈNCIA 
 
L’autorització regulada en el present conveni tindrà una vigència d’un any a comptar 
des de la signatura del conveni.  
 
S’entendrà prorrogat anualment, sense necessitat d’acord exprés, llevat oposició 
d’alguna de les parts manifestada amb una antelació mínima d’un mes a l’expiració de 
la seva vigència. No obstant, aquesta pròrroga restarà condicionada a l’acreditació de 
la pòlissa de responsabilitat civil que s’indica en el punt 2.9 d’aquest conveni. 
 
 
En qualsevol cas, les dues parts podran interrompre la vigència de l’autorització 
regulada en el present conveni unilateralment, amb una antelació mínima de dos 
mesos, si es produeixen modificacions en les circumstàncies i condicions que 
fonamenten aquest conveni. 
 
L’Ajuntament de Matadepera podrà resoldre aquest conveni de forma unilateral per 
raons d’interès públic. 
 
En el supòsit d’extinció del conveni i, per tant, de cessament d’ús de l’equipament, 
l’entitat el deixarà en les mateixes condicions d’ús i conservació prèvies a l’autorització 
(d’acord amb l’informe tècnic emès pels serveis tècnics municipals), tret de les 
raonables conseqüències d’una utilització correcta. 
  
L’Ajuntament es reserva el dret d’exigir pels mitjans legals oportuns el restabliment 
dels danys detectats i valorats. 
 
6.- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents: 
 

a) Per expiració del seu termini o la seva pròrroga. 
b) Per resolució, d’acord amb l’apartat anterior. 
c) Per mutu acord de les parts manifestat per escrit. 
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d) Per la impossibilitat sobrevinguda per a desenvolupar les activitats que 
constitueixen l’objecte, degudament motivada i puntualment comunicada a 
l’altra part. 

e) Per incompliment per part de l’entitat Amics del Pessebre de les condicions 
fixades en aquest conveni i/o per haver-se dut a terme un ús no permès o 
previst en aquest. 

f) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 
 
7.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
El present conveni té naturalesa administrativa, essent la jurisdicció contenciosa 
administrativa la competent per a conèixer els conflictes que sorgeixen entre les parts 
signants. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc 
i la data que s’assenyalen a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament de Matadepera   Per Amics del Pessebre  
 
Mireia Solsona i Garriga    Pere Porcar i Busquets 
Alcaldessa      President 
 
En dona fe 

 
Rosa Castellà i  Mata 
Secretària general 
 
 
 
 
Annex. Plànol de l’espai 
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07.02 DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL, EXPEDIENT 3/2013. 
Xavier Argemí Boldó amb DNI 45463507M, en nom i representació de la Comunitat de 
veïns Sant Joan, 93 amb NIF H64808132, amb domicili a efectes de notificació al 
carrer Sant Joan, 48, baixos, 08230 de Matadepera, va presentar en data 14.3.2013, 
Registre General d’entrada número 1173, una reclamació de responsabilitat 
patrimonial contra l’Ajuntament de Matadepera pels danys i perjudicis ocasionats com 
a conseqüència de passar-hi el correfoc durant les festes de Sant Sebastià de 2013, 
sol·licitant indemnització per import de 1.452,88 euros.  
 
Esmenada la sol·licitud mitjançant escrits de data 19.4.2013 i 17.7.2013, amb Registre 
General d’entrada números 1744 i 4073 respectivament, per Decret d’Alcaldia número 
337 de data 22.10.2013 es va admetre a tràmit la reclamació per responsabilitat 
patrimonial, tramitada d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i el Reial 
Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de 
les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial. Així mateix es 
va nomenar instructor i secretari de l’expedient. 
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Mitjançant escrit amb Registre General de sortida número 2393 de data 22.10.2013, 
rebut en data 28.10.2013, se li va notificar dit Decret. 
 
A l’expedient, que s’ha instruït d’acord amb la legislació aplicable, hi consten els 
següents informes: 
 

 Informe tècnic municipal de la Regidoria de Festes data 11.4.2013. 
 
Durant el tràmit d’audiència de 10 dies obert en compliment de l’article 11 del Reial 
Decret 429/1993, que va finalitzar per a Xavier Argemí Boldó, representant de la 
Comunitat de veïns Sant Joan, 93, el dia 2.12.2013, no ha presentat al·legacions.  
 
També s’ha donat audiència als següents interessats en el procediment d’acord amb el 
previst en l’article 31.1 b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJ-PAC): 

 

 La companyia asseguradora de l’Ajuntament. Dins aquest tràmit d’audiència, que 
va finalitzar per a la companyia asseguradora el dia 4.12.2013, va presentar escrit 
amb Registre General d’entrada 6538 de data 22.11.2013, on s’exposa el següent: 
 
“(...) Según podemos observar en el informe realizado en fecha 11 de Abril de 
2013, el Ayuntamiento realizó las correspondientes acciones informativas con la 
finalidad de que los vecinos adoptaran medidas de Seguridad. Asimismo, 
consideramos que si finalmente se han causado los reclamados, no es por una 
acción negligente de nuestro Cliente, sino que ha sido debido a no adoptar las 
medidas de Seguridad correctas por parte de los vecinos. 
 
En consecuencia, por nuestra parte quedamos pendientes de recibir la resolución 
administrativa en tal sentido.” 

  
Consta a l’expedient proposta de resolució de l’instructor, de data 6.6.2014, en la qual 
es conclou: 
 
“ 
9. No es considera que existeixi una relació directa, immediata i exclusiva de 

causalitat entre el funcionament dels serveis de la Corporació i el dany causat, pels 
següents motius: 

 

 El fet que l’acte (correfoc) es dugui a terme a la via pública no és un element 
concloent per a determinar la responsabilitat de l’Ajuntament de Matadepera. 
En aquest supòsit, ha quedat acreditat que és l’entitat Germandat de Sant 
Sebastià la que organitza l’acte i l’Ajuntament es limita a atorgar una subvenció 
econòmica i a dictar un ban per avisar els propietaris dels riscos existents i 
mesures a aplicar. 

 Si s’acredités que el dany efectivament es va produir i que aquest va ser 
conseqüència del correfoc, correspondria a l’entitat Germandat de Sant 
Sebastià respondre pels danys causats. 
  

12. Pels motius adduïts anteriorment, no es considera necessari entrar a examinar el 
dany produït i la seva valoració. 
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En base a tot això, es proposa: 
 
Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per 
Xavier Argemí Boldó amb DNI 45463507M, en nom i representació de la Comunitat de 
veïns Sant Joan, 93 amb NIF H64808132, mitjançant escrit presentat en data 
14.3.2013, Registre General d’entrada número 1173, pels danys i perjudicis ocasionats 
com a conseqüència de passar-hi el correfoc durant les festes de Sant Sebastià de 
2013, sol·licitant indemnització per import de 1.452,88 euros, expedient de 
responsabilitat patrimonial 3/2013.” 
 
L’òrgan competent per adoptar aquest acord és l’Alcaldia en virtut de l’establert als 
articles 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL), i 53.1.u) del Decret Legislatiu 2/2003, 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC). No obstant, l’Alcaldia 
va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret  
número 261, de data 4.7.2011, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona del dia 19.7.2011. 
  
Per unanimitt, S'ACORDA: 
 
Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per 
Xavier Argemí Boldó amb DNI 45463507M, en nom i representació de la Comunitat de 
veïns Sant Joan, 93 amb NIF H64808132, mitjançant escrit presentat en data 
14.3.2013, Registre General d’entrada número 1173, pels danys i perjudicis ocasionats 
com a conseqüència de passar-hi el correfoc durant les festes de Sant Sebastià de 
2013, sol·licitant indemnització per import de 1.452,88 euros, expedient de 
responsabilitat patrimonial 3/2013, pels motius adduïts a la proposta de resolució de 
l’instructor que es transcriuen a la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als interessats pel seu coneixement i efectes 
oportuns. 
 
 
08 REGIDORIA DE CULTURA 
 
 
08.01 RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 207 D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
DEL  SERVEI PER A LA REALITZACIÓ DE LES CLASSES D'ANGLÈS DEL CASAL 
DE CULTURA DE MATADEPERA 
En data  5 de juny de 2014, l’alcaldessa va dictar el decret  núm. 207 que es transcriu 
literalment: 
 
“Decret núm. 207 

 
Adjudicació  del contracte del servei  per a la realització de les classes d’anglès del 
Casal de Cultura de Matadepera 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 2 d’abril de 2014,  va aprovar 
l’expedient referent al servei per a la realització de les classes d’anglès del casal de 
Cultura de Matadepera, pel procediment obert, a l’oferta econòmicament més 
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avantatjosa mitjançant diversos criteris d’adjudicació. 
 
Igualment, va acordar aprovar el plec de clàusules administratives particulars, així com 
el plec de prescripcions tècniques que havien de regir el servei . 
 
D’acord amb el certificat d’ofertes presentades que obra a l’expedient es van 
presentar   quatre licitadors dins del termini de 15 dies comptats des de   la publicació 
de l’anunci de licitació en el  BOPB.   
 
Els licitadors que varen presentar oferta són els que s’enumeren tot seguit: 
 

 L’empresa SATART UP, CENTRE D’ESTUDIS SL 

 L’empresa PITAGORA DAVANCED SLU 

 L’empresa CLM LANGUAGES SCP 

 La Sra. ADELA MARIA RUSSO MOSCA 
 
La Mesa es va reunir en data 30 d’abril de 2014 per tal de procedir a l’obertura dels 
sobres núm. 1 “Documentació administrativa”. Totes les ofertes foren acceptades. 
 
En data 12 de maig de 2014 es va tornar a reunir, en acte públic per procedir a 
l’obertura dels sobres núm. 2 “Proposta  tècnica- criteris subjectius” 
 
En data  19 de maig de 2014, la tècnica de cultura, Sra. Antònia Genescà i Puig va 
emetre informe valorant  els sobres núm. 2 “Proposta econòmica i tècnica” . S’adjunta 
aquest informe com annex  I 
 
La Mesa de contractació reunida en data 20 de maig de 2014 es va adherir a 
l’esmentat informe i proposa l’adjudicació d’aquest contracte a l’empresa START UP, 
CENTRE D’ESTUDIS SL, d’acord amb la proposta presentada per import de 121.680 
€ més IVA, pels quatre anys de durada del contracte, incloses les pròrrogues, i demés 
millores ofertades. 
 
Per Decret d’alcaldia núm. 181, de data 21 de maig de 2014, es va requerir a 
l’empresa  START UP, CENTRE D’ESTUDIS SL, per tal que, d’acord amb el que 
disposa l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual  
 
 
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en el termini de 10 
dies hàbils des de la recepció de l’esmentat requeriment aportés la  següent 
documentació: 
 

 Acreditació de la constitució de la garantia definitiva per import de  6.084 €, o 
be presenti autorització per descomptar-la de la primera factura. 

 Fotocòpia compulsada de l’escriptura de constitució/ modificació de l’empresa 
licitadora 

 Fotocòpia compulsada de l’escriptura de poders a favor del representant legal 
de l’empresa licitadora  

 Validació de les escriptures per la secretària de l’Ajuntament de Matadepera 

 Certificat emès per la Tresoreria de la Seguretat Social conforme  el licitador 
està al corrent de les seves obligacions amb aquest organisme 
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 Certificat emès per l’Agència Tributària conforme el licitador està al corrent de 
les seves obligacions amb aquest organisme 

 Aportar la pòlissa d’assegurança  de responsabilitat civil per cobrir els riscos 
derivats del desenvolupament de les activitats  d’ensenyament amb uns límits 
mínims de 150.253,03 € per víctima i 601.012,10 € per sinistre. 

 Titulacions  acadèmiques  i professionals del personal responsable  de 
l’execució del contracte. Aquestes titulacions  han de ser: 

 

 Per impartir les classes d’adults: 
 

 Llicenciat en filologia anglesa 

 Llicenciat de traducció i interpretació (que una de les llengües sigui l’anglès) 

 En el cas d’una persona de parla anglesa, haurà de ser llicenciat en alguna 
carrera relacionada amb la llengua i acreditar un nivell de C1/C2 segons els 
nivells del marc comú europeu de referència 

 

 Per impartir les classes  de teens i juniors: 
 

 Tenir una llicenciatura i acreditar un nivell B2 de llengua anglesa segons els 
nivells del marc comú europeu de referència 

 Diplomat en magisteri i acreditar un nivell B2 de llengua anglesa segons els 
nivells del marc comú europeu de referència 

 En el cas d’una persona de parla anglesa haurà d’acreditar un nivell de B2 de 
llengua anglesa segons els nivells del marc comú europeu de referència 

 
En data  4 de juny de 2014, l’empresa   START UP, CENTRE D’ESTUDIS SL ha 
entrat per registre general d’entrada de l’Ajuntament núm. 3082,  la documentació 
requerida. 
 
Vist l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes, en tot allò que no contradiguin el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011. 
 
D’acord amb la Disposició addicional 2ª, punt 1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre pel qual s’aprova  el Text  Refós de la Llei de contractes del sector 
públic, correspon als alcaldes  de les entitats locals les competències com a òrgan de 
contractació respecte als contractes de serveis, quan el seu import no superi el 10 per 
cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis 
milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual, quan la seva durada no sigui 
superior a 4 anys , sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats  no 
superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici, ni la quantia  assenyalada. 
 
Malgrat que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, 
d’acord amb les delegacions de competències efectuades per l’alcaldessa d’aquest 
Ajuntament , mitjançant decret núm. 261, de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí  
Oficial de la província de Barcelona del dia 19 de juliol de 2011, l’urgència del mateix 
justifica la seva adopció per decret d’alcaldia a ratificar per Junta de Govern Local. 



62 
 

  
Per això, en virtut de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar, mitjançant el procediment obert, a 
l’oferta econòmicament més avantatjosa mitjançant diversos criteris d’adjudicació, el 
servei per a la realització de les classes d’anglès del Casal de Cultura de Matadepera, 
a l’empresa   START UP, CENTRE D’ESTUDIS SL, d’acord amb la proposta de la 
Mesa de contractació de data   20 de maig de 2014 i l’informe emès per la tècnica de 
cultura, amb subjecció al plec de clàusules administratives generals aplicables als 
contractes de serveis, de subministraments i a altres contractes administratius i privats 
de l’Ajuntament de Matadepera, aprovat definitivament pel Ple de data 4 de maig de 
2011 i publicats al BOPB en data 2 de juny de 2011, entrant en vigor en data 9 de juny 
de 2011, en tot allò que siguin aplicables i no hagin estat modificats o derogats per la 
legislació contractual posterior, el plec de clàusules administratives  particulars  i el 
plec de prescripcions tècniques,  aprovats per la Junta de Govern Local, en sessió 
ordinària de data 2 d’abril de 2014  i l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària. 
 
Segon.- Establir com a preu del contracte la quantitat total de 121.680 € més IVA, pels 
quatre anys de durada del contracte. 
  
Tercer.- Disposar la despesa amb càrrec a  l’aplicació pressupostària 
2014.4.334.227.41, anomenada “cursos casal” 
 
Quart.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i hora que se li indicarà concorri a formalitzar 
el contracte administratiu corresponent . 
 
Cinquè.- Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els acords precedents. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord  a l’empresa START UP, CENTRE D’ESTUDIS SL, a les 
demés empreses licitadores i  a  les àrees de serveis i d’hisenda  pel seu coneixement 
i efectes i publicar-lo al perfil del contractant de l’ajuntament de Matadepera   
(www.matadepera.cat) 
 
Setè.- Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant i en el tauló 
d’anuncis de l’Ajuntament de Matadepera,  així com en el Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona , d’acord amb el que disposa l’article 154 del reial decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de  novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 
 
Vuitè.- Ratificar aquest decret a la propera Junta de Govern Local 
 
 

ANNEX I 
 

REGIDORIA DE CULTURA. INFORME TÈCNIC 
 
 
OBJECTE. 

http://www.matadepera.cat/
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Informar de la recomanació d’adjudicar a l’empresa START UP CENTER D’ESTUDIS 
S.L .a contractació del servei per a la realització de les classes d’anglès del Casal de 
Cultura. 
 

ANTECEDENTS. 

 
La regidoria de Cultura és la responsable de la promoció cultural en tots els seus 
àmbits: patrimoni, arts plàstiques, visuals i escèniques, festes tradicionals i populars, 
formació i foment de l’associacionisme. 
 
Des de l’any 1987, amb la construcció del Casal de Cultura, aquest espai és la seu de 
la regidoria de Cultura, i actua com a punt d’informació de l’àrea. És el centre de gestió 
i coordinació de les activitats culturals de la localitat i també la seu d’entitats culturals 
diverses. Disposa de sales de reunions i aules on tenen lloc els cursos i tallers. 
 
Els cursos d’angles es van començar a programar des d’aquest inici i encara 
continuen. Durant el Curs 2013-2014  hi ha hagut matriculats un total de 106 alumnes 
repartits en 14 grups classe de diferents nivells.  
 
La Junta de Govern Local celebrada el dia 9 de juny de 2010, en sessió ordinària, va 
aprovar l’expedient ordinari de contractació del servei per a la realització de les classes 
d’anglès del Casal de Cultura de l’ajuntament de Matadepera per una durada de dos 
anys  prorrogables per dos anys més a l’empresa CLM Languages  SCP.  
 
Esgotada la prorroga s’ha hagut de tornat a treure a concurs públic el contracte de 
serveis per a la realització de les classes d'anglès del Casal de Cultura de Matadepera  
A aquesta convocatòria s’hi ham presentat 4 empreses:  
  

 CLM LANGUAGES 

 ADELA MARIA RUSSO MOSCA  

 START UP CENTER D’ESTUDIS S.L. 

 PITAGORA ADVANCRD SLU  
 
Segons la clàusula 21: “Criteris de ponderació”  del plec de clàusules administratives 
particulars del contracte de serveis per a la realització de les classes d’anglès del casal 
de cultura de Matadepera.  
Els criteris objectius a tenir en compte són els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 
Les ofertes es valoraran de la manera següent amb un màxim de 10 punts 
 

 Millor oferta econòmica fins a 5 punts: 
 

Aquest punt es comptabilitza a partir de la fórmula que es descriu a                 
continuació: 

 
Preu de licitació - preu de l’ oferta de cada empresa = X 
 
El valor X que suposa la millor oferta econòmica obté 5 punts (x1)  
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Dividim els valors X de la resta d’empreses (x2, x3, x4...) pel valor X1 obtenint 
un número per cada oferta. 

 
Aquest número es multiplica per 5 (màxima puntuació) per tal d’ obtenir la 
puntuació proporcional per cadascuna de les ofertes. 
 

 Millores en la prestació  i organització del servei : per cada millora 1 punt fins a 
un màxim de 5 punts. 

 

 Millores en l’àmbit docent: Per cada millora 1 punt fins un màxim de 3 
punts 

 Millores en l’àmbit d’organització: per cada millora 1 punt fins a un 
màxim de 2 punts. 

 
L’oferta presentada per l’empresa START UP CENTRE D’ESTUDIS S.L. es valora de 
la següent manera:  
 

 Millor oferta econòmica : 5 punts 
 

L’import de licitació és de 145.080 euros i START UP CENTRE D’ESTUDIS S.L. ho 
ha rebaixat fins a 121.680 euros.  
 
Segons la fórmula descrita :  
 

Preu de licitació - preu de l’ oferta de cada empresa = X 
 
      145.080– 121.680 = 23.400  
 

El valor X que suposa la millor oferta econòmica obté 5 punts (x1)  
X = 23.400 
 

 Millores en la prestació  i organització del servei : 5 punts 
 

 Millores en l’àmbit pedagògic:  
 

 Per l’estructura dels cursos que facilita la incorporació de nous 
alumnes  (Infantil i Primària - adolescents  adults): 1 punt 

 La avaluació amb exàmens trimestrals amb un format i estructura 
molt similar als exàmens oficials per familiaritzar als alumnes amb 
aquest tipus de proves: 1 punt 

 Programa Language Experience. Organització d’activitats fora de 
l’horari lectiu amb excursions, sortides al teatre, gimcanes: 1 punt 

 

 Millores en l’àmbit d’organització:  
 

 Plataforma educativa online. Creació de compte d’usuaris als 
alumnes dels grups de teens i adults permetent la utilització de 
material complementari, consultar els deures, expressar dubtes : 
1 punt 
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 Gestió del material. Gestió de les comades de llibres permetent 
que els alumnes gaudeixin dels descomptes de les distribuïdores. 
: 1 punt 

 
Han proposat més millores força interessants que ja no obtenen puntuació per haver 
arribat al màxim. 
 
Obtenint la puntuació màxima  de 10 punts. 
 
L’oferta presentada per l’empresa PITAGORA ADVANCED SLU es valora de la 
següent manera :   
 

 Millora en l’oferta econòmica :2,5  punts 
 

L’import de licitació és de 145.080 euros i PITAGORA ADVANCED SLU ho ha 
millorat fins a 133.380 euros. 
 
Segons la fórmula descrita :  
 

      Preu de licitació - preu de l’ oferta de cada empresa = X2 
 
145.080– 133.380 = 11.700  

 
Dividim els valors X de la resta d’empreses (x2, x3, x4...) pel valor X1 obtenint un 
número per cada oferta. 

11.700 : 23.400 = 0,5  
  
Aquest número es multiplica per 5 (màxima puntuació) per tal d’ obtenir la 
puntuació proporcional per cadascuna de les ofertes. 

0,5 X 5 = 2,5 
 

 Millores en la prestació  i organització del servei : 5 punts 
 

 Millores en l’àmbit pedagògic:  
 

 Millorar la comprensió oral  amb mesures directes de caire més 
dinàmic amb sortides  concertades i treballant durant  el curs amb 
diferents accents  dins de la llengua anglesa amb  convidats 
diversos: 1 punt  

 Treball de la llengua en els diferents àmbits d’ús . Adaptabilitat en 
la formació i organització de jornades especials. : 1 punt  

 Activitats de listening a l’aula: 1 punt  
 

 Millores en l’àmbit d’organització:  
 

 Realització de proves de nivell durant el període de matriculació i 
de proves d’acompanyament a d’exàmens oficials  : 1 punt 

 Reunions periòdiques al llarg de tot el curs, permetent de portar el 
control del funcionament del curs:1 punt 

 
     Obtenint una  puntuació total de 7,5 punts. 
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L’oferta presentada per l’empresa CLM LANGUAGES es valora de la següent 
manera :   
 

 Millora en l’oferta econòmica : 2,42 Punts  
 L’import de licitació és de 145.080 euros i CLM LANGUAGES ho ha rebaixat 
 fins a 133.754  euros. 
 

Segons la fórmula descrita : 
 
Preu de licitació - preu de l’ oferta de cada empresa = X3 
145.080– 133.754 = 11.326  

 
Dividim els valors X de la resta d’empreses (x2, x3, x4...) pel valor X1 obtenint 
un número per cada oferta. 
 
11.326 : 23.400 = 0.484 

  
Aquest número es multiplica per 5 (màxima puntuació) per tal d’ obtenir la 
puntuació proporcional per cadascuna de les ofertes. 
0,484X 5 = 2,42 

 

 Millores en la prestació  i organització del servei : 5 punts 
 

 Millores en l’àmbit pedagògic:  
 

 Per la elaboració d’una metodologia acadèmica per a cada franja 
d’edat (Infantil i Primària - adolescents  adults): 1 punt 

 La incorporació d’un mètode de punts i regals: 1 punt 

 Sortides culturals   : 1 punt 
 

 Millores en l’àmbit d’organització:  
 

 Gestió d’exàmens oficials de Cambridge: 1 punt 

 Gestió pel lliurament dels llibres de text : 1 punt 
 

Han proposat més millores força interessants que ja no obtenen puntuació per haver 
arribat al màxim. 
 
Obtenint la puntuació total de 7,42 punts. 
 
L’oferta presentada per l’empresa ADELA MARIA RUSSO MOSCA  
es valora de la següent manera :   
 

 Millora en l’oferta econòmica : 1,33 Punts  
 
 L’import de licitació és de 145.080 euros i ADELA MARIA RUSSO MOSCA  
 ho ha rebaixat fins a 138.853,32 euros. 
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Segons la fórmula descrita :  
 

Preu de licitació - preu de l’ oferta de cada empresa = X4 
145.080– 138.853,32 = 6.226,68 
 
 
 
 
Dividim els valors X de la resta d’empreses (x2, x3, x4...) pel valor X1 obtenint un 
número per cada oferta. 
 
6.226,68: 23.400 = 0.26 
  
Aquest número es multiplica per 5 (màxima puntuació) per tal d’ obtenir la puntuació      
proporcional per cadascuna de les ofertes. 
 
0,26X 5 = 1,33 

 

 Millores en la prestació  i organització del servei : 5 punts 
 

 Millores en l’àmbit pedagògic:  
 

 Els professos portaran l’ordinador i projector  a cada classes per 
tal de poder explicar els continguts i fer les classes més 
interactives): 1 punt 
Preparació per presentar-se  als exàmens oficials  als estudiants 
de First Certificate i Advance :1 punt 

 Preparació als exàmens orals del Triniti , amb la possibilitat de de 
poder-los fer al casal de cultura si els interessats son més de 27 
alumnes. : 1 punt 

 

 Millores en l’àmbit d’organització:  
 

 Previ a l’inici de les classes es faran entrevistes i exàmens per 
organitzar els grups no tant sols per edats sinó també per 
coneixements  : 1 punt 

 Accés a l’àrea privada de l web de Rocherter Language Center  a 
tots els alumnes per poder consultar notes dels exàmens i altres 
documents  : 1 punt 

 
Obtenint la puntuació total de 6,33 punts. 
 
Les puntuacions obtingudes són :  
 

 START UP CENTER D’ESTUDIS S.L.   10    PUNTS 

 PITAGORA ADVANCRD S.L.U.:    7,5   PUNTS 

 CLM LANGUAGES S.L.     7,42 PUNTS 

 ADELA MARIA RUSSO MOSCA:   6,33 PUNTS 
 
L’empresa START UP CENTRE D’ESTUDIS S.L. obté la màxima puntuació. 
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CONCLUSIÓ: 
 
Es demana que es procedeixi a l’adjudicació del contracte de serveis per a la 
realització de les classes d’anglès del Casal de Cultura a l’empresa  START UP 
CENTRE D’ESTUDIS S.L. amb domicili a Barcelona (08031) al carrer Cartellà , 157 
amb NIF: B- 65851537 ,  i que té com a representant legal el SR. Marc Conforto  
 
Albertí, major d’edat i  domiciliat al carrer Alt Pedrell, 36 àtic 08032 de Barcelona amb , 
DNI núm. 47874602 X , per la quantitat de vint-i-sis euros l’hora (26€) , amb  un import 
total de cent vint-i-un mil sis-cents vuitanta  euros (121,680 €)pels quatre anys de 
durada del contracte. 
 
Per unanimitt, S'ACORDA: 
 
Primer.- Ratificar aquest decret en la seva totalitat 
 
 
09 REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS 
 
09.01 RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 199 D'APROVACIÓ DEL CONTRACTE 
MENOR D'OBRA DE REPARACIÓ DE LA VORERA DEL MARGE DRET DEL PG 
DEL PLA, ENTRE LA PLAÇA DE L'OLIVERA I EL C/ COVA SIMANYA DE 
MATADEPERA 
En data   30 de maig de 2014, l’alcaldessa va dictar el decret núm.199  que es 
transcriu literalment: 
 
“Decret núm. 199 
  
Contracte menor de l’obra  de reparació de la vorera del marge dret del passeig del 
Pla, entre la plaça de l’Olivera i el c/ Cova Simanya de Matadepera 
 
La vorera del marge dret del pg. del Pla, entre la plaça de l’Olivera i el c/ Cova 
Simanya de Matadepera, està molt malmesa degut al seu ús habitual i a què les arrels 
dels arbres  que hi ha plantats han aixecat molta part dels panots essent un perill pels 
vianants. Per aquesta raó cal arranjar-la. 
 
Les obres consistiran en la reparació de la vorera existent i la substitució dels arbres 
existents per uns de nous. 
 
Es procedirà a la tala gradual dels arbres  que porten problemes degut a que les seves 
arrels aixequen part de l’asfaltat i part de la vorera per on passen els vianants,  
 
L’objecte d’aquest contracte és per tant, la reparació de la vorera del marge dret del 
pg. del Pla, entre la plaça de l’Olivera i el c/ Cova Simanya de Matadepera. 
 
El lloc d’execució d’aquesta obra és  el marge dret del pg. del Pla, entre la plaça de 
l’Olivera i el c/ Cova Simanya de Matadepera. 
 
El tècnic municipal, Sr. Fredi Pujal i Vives,  ha emès un informe, d’acord amb el qual 
proposa la reparació de la vorera del marge dret del pg. del Pla, entre la plaça de 
l’Olivera i el c/ Cova Simanya de Matadepera. 
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D’acord amb l’informe esmentat s’ha demanat pressupost a tres empreses capacitades 
per a dur a terme aquesta obra, que són: 
 

 ASFALTATS RIBA SA, que ha presentat pressupost per import de 22.635,07  € 
més IVA 

 COTESA, CONSTRUCCIONES TÉCNICO ESPECIALIZADAS SA, que ha 
presentat pressupost per import de 32.249,43 € més IVA 

 REFORMES I CONSTRUCCIONS GUTÉS SL, que ha presentat pressupost 
per import de 24.449,38 € més IVA 

 
D’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal més amunt esmentat, l’oferta més 
avantatjosa i convenient per a l’Ajuntament de Matadepera és la presentada per 
l’empresa ASFALTATS RIBA SA, per import de 22.635,07 € més IVA. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 57.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 
l’objecte social de les empreses adjudicatàries d’un contracte ha de coincidir amb 
l’objecte d’aquest, d’acord amb el que es desprengui dels  seus estatuts. 
 
L’Ajuntament té disponibilitat econòmica per a  realitzar aquesta contractació amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 2014.03.450.61902, anomenada “renovació 
voreres” 
 
Vist l’article 138 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, que estableix que 
tenen la consideració de contractes menors en matèria d’obra  aquells quin import no 
excedeixi de 50.000 €. 
 
D’acord amb l’article 88 de l’esmentat cos legal  s’ha de considerar que el valor estimat 
dels contractes, als efectes del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, el determina el 
seu import total sense incloure-hi l’IVA. 
 
Atès que d’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, la 
tramitació dels expedients de contractes menors exigeix l’aprovació de la despesa i la 
incorporació de la factura corresponent, i en el supòsit dels contractes d’obra haurà 
d’existir el corresponent projecte quan normes específiques així ho requereixin. 
 
D’acord amb la Disposició addicional segona, punt 1 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes 
del sector públic, correspon a l’alcaldessa  de l’Ajuntament la competència com a 
òrgan de contractació respecte als contractes d’obres, quan el seu import  no 
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas  la 
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual  quan la seva 
durada  no sigui superior a quatre anys , sempre que l’import acumulat de totes les 
seves  anualitats no superi  ni el percentatge indicat , referit als recursos ordinaris 
del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.   
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Malgrat que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, 
d’acord amb les delegacions de competències efectuades per l’alcaldessa d’aquest 
Ajuntament , mitjançant decret núm. 261, de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí 
Oficial de la província de Barcelona del dia 19 de juliol de 2011, la urgència del mateix 
en justifica l’adopció mitjançant Decret d’Alcaldia a ratificar per la propera Junta de 
Govern Local. 
 
Per això, en virtut de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar el contracte menor d’obra  de reparació  de la vorera del marge dret 
del pg. del Pla, entre la plaça de l’Olivera i el c/ Cova Simanya de Matadepera 
 
Segon.- Adjudicar l’esmentat contracte a l’empresa ASFALTATS RIBA SA, d’acord 
amb el pressupost per ells presentat. 
  
Tercer.- Aprovar la despesa per un import màxim de 22.635,07 € més IVA  
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 22.635,07 € més IVA, a 
l’aplicació pressupostària 2014.03.450.61902 anomenada “renovació voreres”, del 
pressupost municipal d’enguany. 
Cinquè.- Notificar la resolució adoptada a l’empresa adjudicatària  ASFALTATS RIBA 
SA, a les demés empreses que han presentat pressupost    i a les àrees d’obres i 
hisenda  de l’ajuntament per al seu coneixement i efectes. 
 
Sisè.- Ratificar aquest acord a la propera Junta de Govern Local.” 
 
Per unanimitt, S'ACORDA: 
 
Primer. Ratificar aquest decret en tot el seu contingut. 
 
09.02 APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA I LA COORDINACIÓ EN SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ 
DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MESURES 
D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE MATADEPERA  
En data 23 de maig de 2014 es va signar el contracte de subministrament i instal·lació 
de mesures per a millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Matadepera, 
entre l’empresa ISTEM SLU  i l’Ajuntament de Matadepera. 
 
Aquest contracte consisteix en: 
 

 La substitució de 1.811 llumeneres per a nous models que compleixin els 
requeriments normatius contra la contaminació lumínica, amb les 
corresponents làmpades i equips auxiliars, amb noves tecnologies més 
eficients, menor consum energètic per a igual o millors nivells d’il·luminació. 

 La substitució de 456 làmpades allà on es pot conservar la llumenera 

 La tecnologia escollida per a la totalitat de les làmpades és la de Vapor Sodi 
d’Alta Pressió per a les urbanitzacions i únicament en la zona del centre 
vianalitzada és escollida la tecnologia Halogenurs Metàl·lics Ceràmics. 
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 La substitució de 12 quadres de comandament de l’actual tecnologia d’encesa 
obsoleta o avariada per nous rellotges astronòmics que permetran garantir els 
funcionament en les 4.000 hores/any de la instal·lació 

 La reparació de les línies de doble nivell ja instal·lades i sense funcionament, el 
que permetrà donar compliment als requeriments normatius actuals de 
disminució de nivell lumínic en les franges horàries de menor activitat. 

 Les adequacions dels elements dels quadres de comandament per permetre 
canvis tarifaris elèctrics, permetent el corresponent estalvi econòmic 

 I finament per fer possible la implantació física d’aquestes noves tecnologies 
més eficients sobre suports actuals d’enllumenat, caldrà actuar puntualment en 
el cablejat muntant, abraçaderes, caixes de connexió etc. 

 
Per tant, la instal·lació d’enllumenat públic, que consta de 3.889 unitats de punts de 
llum, s’actuarà en 2.267 punts de llum, renovant-se la seva font de llum , làmpada , i/o 
els elements difusors, llumeneres, mentre que en els restants 1.622 punts de llum no 
s’actua per ja trobar-se  en correctes condicions. 
 
És per això que  cal un suport tècnic per a realitzar un correcte seguiment i direcció   
de les mesures d’eficiència energètica a implantar, així com la corresponent 
coordinació en matèria de seguretat i salut del contracte de subministrament, al ser 
afectat per la normativa de seguretat i salut. 
 
L’objecte d’aquet contracte és l’execució del servei d’assistència per tal de donar 
suport tècnic tant pel que fa al seguiment de l’execució del contracte, verificació  de les 
factures, comprovació dels treballs, calendari, costos, resolució de dubtes, per al 
compliment dels plecs administratius i tècnics  del contracte, així com la preparació de 
la documentació d’execució. 
 
Igualment caldrà realitzar les tasques  de coordinació en matèria de seguretat i salut 
del contracte. 
 
Aquest contracte és complementari del contracte de subministrament i instal·lació de 
mesures  d’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Matadepera, i per tant tindrà 
la mateixa durada que aquest, 8 mesos  a comptar des de la dat de signatura del 
primer. 
 
L’adjudicatari es reunirà dues vegades a la setmana amb el tècnic responsable del 
contracte. 
 
L’enginyera municipal, Sra. Sílvia Tormo de Barberà ha emès un informe de data 26 
de maig de 2014, en el que justifica la necessitat de dur-lo a terme i manifesta que ha 
demanat pressupost a tres  empreses capacitades per  a la realització d’aquest servei, 
que són: 
 

 TRENCHS, ENGINYERIA I ARQUITECTURA SCP, que ha presentat 
pressupost per import de 13.953,12 € més IVA 

 EiP,  que ha presentat pressupost per import de 15.300 € més IVA 

 VIRTUSNOVA ENGINYERS, que ha presentat pressupost per import de 
17.000 e més IVA 
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L’enginyera municipal proposa adjudicar el contracte a l’empresa TRENCHS, 
ENGINYERIA I ARQUITECTURA SCP atès que és la que ha presentat l’oferta més 
avantatjosa per a l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament té disponibilitat econòmica per a  realitzar aquesta contractació amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 2014.13.165.63311. 
  
D’acord amb el que disposa l’article 57.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 
l’objecte social de  l’empresa adjudicatària d’un contracte ha de coincidir amb l’objecte 
del contracte. 
 
Vist l’article 138 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, estableix que tenen la 
consideració de contractes menors en matèria de serveis  aquells quin import no 
excedeixi de 18.000 €. 

 
D’acord amb l’article 88 de l’esmentat cos legal  s’ha de considerar que el valor estimat 
dels contractes , als efectes del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel 
qual s’aprova el Tex Refós de la Llei de contractes del sector públic, el determina el 
seu import total sense incloure-hi l’IVA. 

 
Atès que d’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, la 
tramitació dels expedients de contractes menors exigeix l’aprovació de la despesa i la 
incorporació de la factura corresponent. 
 
D’acord amb la Disposició addicional segona, punt 1 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del 
sector públic, correspon a l’alcaldessa  de l’Ajuntament la competència com a òrgan de 
contractació respecte als contractes de serveis, quan el seu import  no superi el 10 per 
cent dels recursos ordinaris del pressupost , ni en qualsevol cas  la quantia de sis 
milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual  quan la seva durada  no sigui 
superior a quatre anys , sempre que l’import acumulat de totes les seves  anualitats no 
superi  ni el percentatge indicat , referit als recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici, ni la quantia assenyalada.   
 
Tanmateix, l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local 
d’acord amb les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, 
mitjançant decret núm. 261, de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona del dia 19 de juliol de 2011. 
 
Per unanimitt, S'ACORDA: 

 
Primer.- Aprovar el contracte menor del  servei  d’assistència tècnica i la coordinació 
en seguretat i salut durant l’execució del contracte de subministrament i instal·lació de 
mesures d’eficiència energètica en l’enllumenat públic de Matadepera, quin objecte i 
prescripcions tècniques es troben especificades i descrites a la part expositiva 
d’aquest acord. 
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Segon.- Adjudicar l’esmentat contracte a l’empresa TRENCHS ENGINYERIA I 
ARQUITECTURA SCP, d’acord amb el pressupost presentat. 

  
Tercer.- Aprovar la despesa per un import màxim de  13.953,12 € més IVA  

 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 13.953,12 € més IVA, a 
l’aplicació pressupostària 2014.13.165.63311. 
 
Cinquè.- Notificar la resolució adoptada a l’empresa TRENCHS ENGINYERIA  I 
ARQUITECTURA SCP, a les altres empreses que han presentat pressupost  i a  les 
àrees d’obres i serveis i d’hisenda de l’Ajuntament per al seu coneixement i efectes. 
 
 
10 REGIDORIA D’ESPORTS 
 
10.01 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELA SOL3LICITUD PRESENTADA A L'ÀREA 
D'ESPORTS EN RELACIÓ AL PREU PÚBLIC PER L'ABONAMENT A LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE MATADEPERA. ANY 2013 I 
2014 
D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament de Matadepera estableix preus públics 
per  a la prestació de serveis i realització les instal·lacions esportives i culturals 
municipals regulats mitjançant la Ordenança fiscal 4.1  
 
En l’article 5. Meritació i període impositiu de l’ordenança fiscal 4.1 reguladora del 
preus públics per  a la prestació de serveis i realització les instal·lacions esportives i 
culturals municipals, exposa que “el preu públic es meditarà en el moment de realitzar 
la sol·licitud d’alta i el període impositiu coincidirà amb l’any natural. Els anys 
successius el preu públic es meditarà l’1 de gener excepte en el cas que l’obligat al 
pagament senyali expressament que l’abonament es “no renovable” o es formalitzi la 
baixa com abonat de les IEM”. 
 
L’article 14 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei d’hisendes locals disposa que contra els actes d'aplicació i efectivitat 
dels tributs i restants ingressos de dret públic de les entitats locals, només podrà 
interposar-se el recurs de reposició. Per la seva banda l’article 110.2 de la Llei 30/92, 
de 26 de novembre, de règim administratiu de les administracions públiques i el 
procediment administratiu comú diu que l'error en la qualificació del recurs per part del 
recurrent no serà obstacle per a la seva tramitació, sempre que es dedueixi el seu 
veritable caràcter. 
 
Durant l’any 2014 s’ha presentat davant de l’Ajuntament de Matadepera un recurs de 
reposició i reclamació amb motiu de la notificació de les liquidació del preu públic 
realitzades per l’Ajuntament, amb el següent detall: 
 
Sol·licitud 1 
 

DNI 45.468.009E 

Data de la instància 05.03.2014 

Número de registre d’entrada 001038 Registre Ajuntament Matadepera 
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Al·legacions Instància sol·licitant la baixa de dret 
reconegut en concepte de preu públic per 
la prestació de serveis en les instal·lacions 
esportives corresponents a l’any 2013 i 
2014. Aportant el carnet ADF  

Motiu de la desestimació No hi ha constància del full de modificació 
de dades en el termini establert on hi 
consti que era membre de ADF anterior a 
les liquidacions.  

 
 
 
El tècnic d’esports, el Sr. Aleix Pagés i Mimó, ha emès informe valorant la al·legació 
presentada pel usuari i desestimant la reclamació pel motiu següent: 
 
Instància 1: No hi ha constància del full de modificació de en el termini establert del 
com a membre de ADF.. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’Alcaldia, aquesta competència fou 
delegada a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret d’Alcaldia número 261, de 
data 4.7.2011, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb número de 
registre 022011017520 de data 19.7.2011. 
 
Per unanimitt, S'ACORDA: 
 
 
Primer.- Desestimar el recurs de reposició i la reclamació presentada pel usuari de les 
instal·lacions esportives municipals d’acord amb el motiu que consta en la part 
expositiva d’aquesta resolució. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord, mitjançant notificació personal, al sol·licitant, per 
al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
10.02 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA A L'ÀREA 
D'ESPORTS EN RELACIÓ AL PREU PÚBLIC PER L'ABONAMENT A LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE MATADEPERA, I 
QUOTES/SUPLEMENTS TEMPORADA PISCINA. ANY 2011 I 2012 
D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament de Matadepera estableix preus públics 
per  a la prestació de serveis i realització les instal·lacions esportives i culturals 
municipals regulats mitjançant la Ordenança fiscal 4.1  
 
En l’article 5. Meritació i període impositiu de l’ordenança fiscal 4.1 reguladora del 
preus públics per  a la prestació de serveis i realització les instal·lacions esportives i 
culturals municipals, exposa que “el preu públic es meditarà en el moment de realitzar 
la sol·licitud d’alta i el període impositiu coincidirà amb l’any natural. Els anys 
successius el preu públic es meditarà l’1 de gener excepte en el cas que l’obligat al 
pagament senyali expressament que l’abonament es “no renovable” o es formalitzi la 
baixa com abonat de les IEM”, i en el cas dels suplements i abonaments Piscina 
municipal “el preu públic es meditarà a partir de l’1 de maig en el moment de realitzar 
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la sol·licitud d’alta i el període impositiu coincidirà amb la temporada d’obertura de la 
instal·lació. Els anys successius el preu públic es meditarà l’1 de maig excepte en el 
cas que l’obligat al pagament senyali expressament que l’abonament es “no renovable” 
o es formalitzi la baixa com abonat a la Piscina Municipal” 
 
L’article 14 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei d’hisendes locals disposa que contra els actes d'aplicació i efectivitat 
dels tributs i restants ingressos de dret públic de les entitats locals, només podrà 
interposar-se el recurs de reposició. Per la seva banda l’article 110.2 de la Llei 30/92, 
de 26 de novembre, de règim administratiu de les administracions públiques i el 
procediment administratiu comú diu que l'error en la qualificació del recurs per part del 
recurrent no serà obstacle per a la seva tramitació, sempre que es dedueixi el seu 
veritable caràcter. 
 
Durant l’any 2014 s’ha presentat davant de l’Ajuntament de Matadepera un recurs de 
reposició i reclamació amb motiu de la notificació de les liquidació del preu públic 
realitzades per l’Ajuntament i la corresponent providència de constrenyiment per part 
de l’ORGT  amb el següent detall: 
 
Sol·licitud 1 
 

DNI 39.153.644P 

Data de la instància 15.04.2014 

Número de registre d’entrada 001754 Registre Ajuntament Matadepera 

Al·legacions Instància per tal de retirar l´avís 
d´embargament en concepte de preu 
públic per la prestació de serveis en les 
instal·lacions esportives corresponents a 
l’any 2011 i 2012.  

Motiu de la desestimació No hi ha constància del full de baixa en el 
termini establert del seu fill on si constava 
ser membre del Club Futbol Matadepera 

 
 
Sol·licitud 2 
 

DNI 45.463.916-T 

Data de la instància 28.04.2014 

Número de registre d’entrada 001956 Registre Ajuntament Matadepera 

Al·legacions Instància per tal de retirar l´avís 
d´embargament en concepte de preu 
públic per la prestació de serveis en les 
instal·lacions esportives corresponents a 
l’any 2011 i 2012, quotes temporada 
piscina 2012 

Motiu de la desestimació No hi ha constància del full de baixa en el 
termini establert dels seus fills, i en el cas 
de l’abonament IEM constaven ser 
membres del Club Futbol Matadepera 

 
Sol·licitud 3 
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DNI 46.561.889-E 

Data de la instància 15.05.2014 

Número de registre d’entrada 002434 Registre Ajuntament Matadepera 

Al·legacions Instància per tal de retirar l´avís 
d´embargament en concepte de quotes 
temporada piscina en l’exercici 2011.  

Motiu de la desestimació No hi ha constància del full de baixa en el 
termini establert i tenim constància del 
control d’accessos a dita instal·lacions 

 
 
 
El tècnic d’esports, el Sr. Aleix Pagés i Mimó, ha emès informe valorant la al·legació 
presentada pel usuari i desestimant la reclamació pel motiu següent: 
 
Instància 1: No hi ha constància de la baixa en el termini establert del seu fill com a 
abonat del Club de Futbol Matadepera. 
 
Instància 2: No hi ha constància de la baixa en el termini establert dels seus fills com a 
abonats del Club de Futbol Matadepera. 
 
Instància 3: No hi ha constància de la baixa en el termini establert del servei quota 
piscines. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’Alcaldia, aquesta competència fou 
delegada a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret d’Alcaldia número 261, de 
data 4.7.2011, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb número de 
registre 022011017520 de data 19.7.2011. 
 
Per unanimitt, S'ACORDA: 
 
Primer.- Desestimar el recurs de reposició i la reclamació presentada pel usuari de les 
instal·lacions esportives municipals d’acord amb el motiu que consta en la part 
expositiva d’aquesta resolució. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord, mitjançant notificació personal, al sol·licitant, per 
al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
10.03 APROVACIÓ DE BAIXA DE DRET RECONEGUT D'UN REBUT INDEGUT 
REFERENT A LA QUOTA D'ABONAT IEM DURANT EL PERÍODE 2014 
El Ple de l’Ajuntament de Matadepera, en sessió de data 28.10.2013, va aprovar 
l’ordenança fiscal núm. 4.1 reguladora del preu públic per a la prestació de serveis en 
les instal·lacions esportives i culturals municipals per a l’any 2014, publicada 
posteriorment al BOP de 30 de desembre de 2013, va començar a regir a partir del dia 
1.1.2014. 
 
 

CODI 
CAIXA 

Nº 
ABONAT 

ABONAT DNI 
IMPORT 

UD. 
DESCRIPCIÓ APROVACIÓ 

DEVTIR7
6407829 

4058 DIEGO LOPEZ SANCHEZ 39164590Y 32,06€  Quota Abonat IEM 2014 
DCR nº 10 

data 06.02.14 
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El tècnic d’Esports, Sr. Aleix Pagès i Mimó, presenta un informe tècnic amb data 21 de 
maig en el que fa constar el cobrament indegut d’un rebut corresponent a la liquidació 
de les quotes d'abonament de les instal·lacions esportives municipal per l’exercici 
2014, per motiu de no renovació a l’entitat esportiva Club Bàsquet Matadepera. 
 
L’article 105 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, 
estableix que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, 
d’ofici o instància dels interessats errors materials, de fet o aritmètics existents en els 
seus actes. 
 
Atès el que disposa la base 57.6 de les Bases d’Execució. 
 
L’adopció aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local d’acord amb 
les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant decret 
núm. 214, de data 26 de juny de 2007. 
 
Per unanimitat, S’ACORDA: 
 
Primer.- Anul·lar el dret pendent de cobrament del següent abonat corresponent a la 
quota d'abonat de les instal·lacions esportives municipals de l’exercici 2014, segons 
ordenança fiscal 4.1 article 4, per l’import total de 32,06 euros, com es detalla a 
continuació:  
 

CODI 
CAIXA 

Nº 
ABONAT 

ABONAT DNI 
IMPORT 

UD. 
DESCRIPCIÓ APROVACIÓ 

DEVTIR7
6407829 

4058 DIEGO LOPEZ SANCHEZ 39164590Y 32,06€  Quota Abonat IEM 2014 
DCR nº 10 

data 06.02.14 

 
Segon.- Notificar aquest acord a l’àrea d’hisenda d’aquest ajuntament 
 
10.04 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA SOL3LICITUD PRESENTADA A L'ÀREA 
D'ESPORTS EN RELACIÓ AL PREU PÚBLIC PER LES QUOTES/SUPLEMENTS 
TEMPORADA PISCINA ANY 2014 
D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament de Matadepera estableix preus públics 
per  a la prestació de serveis i realització les instal·lacions esportives i culturals 
municipals regulats mitjançant la Ordenança fiscal 4.1  
 
En l’article 5. Meritació i període impositiu de l’ordenança fiscal 4.1 reguladora del 
preus públics per  a la prestació de serveis i realització les instal·lacions esportives i 
culturals municipals, exposa que “els suplements i abonaments Piscina municipal el 
preu públic es meditarà a partir de l’1 de maig en el moment de realitzar la sol·licitud 
d’alta i el període impositiu coincidirà amb la temporada d’obertura de la instal·lació. 
Els anys successius el preu públic es meditarà l’1 de maig excepte en el cas que 
l’obligat al pagament senyali expressament que l’abonament es “no renovable” o es 
formalitzi la baixa com abonat a la Piscina Municipal” 
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L’article 14 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei d’hisendes locals disposa que contra els actes d'aplicació i efectivitat 
dels tributs i restants ingressos de dret públic de les entitats locals, només podrà 
interposar-se el recurs de reposició. Per la seva banda l’article 110.2 de la Llei 30/92, 
de 26 de novembre, de règim administratiu de les administracions públiques i el 
procediment administratiu comú diu que l'error en la qualificació del recurs per part del 
recurrent no serà obstacle per a la seva tramitació, sempre que es dedueixi el seu 
veritable caràcter. 
 
El Sr. Luis Trenchs Vallet amb DNI 37578475-V ha presentat a aquest l’Ajuntament un 
recurs de reposició i reclamació, de data 29.05.2014 i número de Registre General 
d'entrada 002811 amb motiu de la liquidació Temporada piscines pel periode 2014, 
amb el següent detall: 
 
Sol·licitud 1 
 

DNI 37578475-V 

Data de la instància 29.05.2014 

Número de registre d’entrada 002811 Registre Ajuntament Matadepera 

Al·legacions Instància sol·licitant la baixa de dret 
reconegut de la quota Temporada Estiu 
2014.  

Motiu de la desestimació No hi ha constància del full de baixa en el 
termini establert. I havent sol·licitat 
renovació en el full d’inscripció 

 
El tècnic d’esports, el Sr. Aleix Pagés i Mimó, ha emès informe valorant la al·legació 
presentada pel usuari i desestimant la reclamació pel motiu següent: 
 
Instància 1: No hi ha constància de la baixa en el termini establert.  
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’Alcaldia, aquesta competència fou 
delegada a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret d’Alcaldia número 261, de 
data 4.7.2011, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb número de 
registre 022011017520 de data 19.7.2011. 
 
 
Per unanimitt, S'ACORDA: 
 
Primer.- Desestimar el recurs de reposició i la reclamació presentada pel usuari de les 
instal·lacions esportives municipals d’acord amb el motiu que consta en la part 
expositiva d’aquesta resolució. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord, mitjançant notificació personal, al sol·licitant, per 
al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
10.05 RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 213 D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
DEL SERVEI DE LLEURE A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I DOCENTS DE 
MATADEPERA, ANOMENAT "VIU L'ESTIU" 
En data  6 de juny de 2014, l’alcaldessa va dictar el decret  núm. 213 que es transcriu 
literalment: 
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“Decret núm. 213 

 
Adjudicació  del contracte del servei  de lleure d’estiu a les instal·lacions esportives i 
docents de Matadepera, anomenat “VIU L’ESTIU”  
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 30 d’abril de 2014,  va aprovar 
l’expedient referent al servei de lleure d’estiu a les instal·lacions esportives i docents 
de Matadepera, anomenat “VIU L’ESTIU”, pel procediment obert, a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa mitjançant diversos criteris d’adjudicació. 
 
Igualment, va acordar aprovar el plec de clàusules administratives particulars, així com 
el plec de prescripcions tècniques que havien de regir el servei . 
 
D’acord amb el certificat d’ofertes presentades que obra a l’expedient es van 
presentar set licitadors dins del termini de 15 dies comptats des de   la publicació de 
l’anunci de licitació en el  BOPB.   
 
Els licitadors que varen presentar oferta són els que s’enumeren tot seguit: 
 

 L’empresa TOT LLEURE MATADEPERA SCP 

 L’empresa 1ER ORGANITZA SA 

 L’empresa ESPORT 3, SERVEIS ALTERNATIUS SL 

 El Sr. XAVIER FOLQUÉ MONTAÑA (FEM NATURA) 

 L’empresa SERVEIS DEL MOVIMENT SL 

 L’empresa E.I. L’EINA SCCL 

 L’empresa TEDI, GESTIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS  
 
La Mesa es va reunir en data 15 de maig de 2014 per tal de procedir a l’obertura dels 
sobres núm. 1 “Documentació administrativa”. Totes les ofertes foren acceptades. 
 
En data 21 de maig de 2014 es va tornar a reunir, en acte públic per procedir a 
l’obertura dels sobres núm. 2 “Proposta  econòmica i tècnica” 
 
En data  29 de maig de 2014, el tècnic d’esports, Sr. Aleix Pagès i Mimó va emetre 
informe valorant  els sobres núm. 2 “Proposta econòmica i tècnica” . S’adjunta aquest 
informe com annex  I 
 
La Mesa de contractació reunida en data 30 de maig de 2014 es va adherir a 
l’esmentat informe i proposa l’adjudicació d’aquest contracte a l’empresa E.I.L’EINA 
SCCL, d’acord amb la proposta presentada per import de 109.171,38 € més IVA, pels 
dos anys de durada del contracte, inclosa la pròrroga, i demés millores ofertades. 
 
 
Per Decret d’alcaldia núm. 200, de data 2 de juny de 2014, es va requerir a l’empresa   
E.I. L’EINA SCCL, per tal que, d’acord amb el que disposa l’article 151.2 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de contractes del sector públic, en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció de 
l’esmentat requeriment aportés la  següent documentació: 
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 Acreditació de la constitució de la garantia definitiva per import de  4.827,34 €, 
o be presenti autorització per descomptar-la de la primera factura. 

 Certificat emès per l’Agència Tributària conforme el licitador està al corrent de 
les seves obligacions amb aquest organisme (el que s’ha aportat no és vigent) 

 Titulacions  acadèmiques  i professionals del personal responsable  de 
l’execució del contracte especificades a la clàusula 13ª del plec de clàusules 
administratives particulars: 

 

 Com a mínim el 40% dels membres de l’equip dirigent haurà d’estar en 
possessió del diploma de monitor o de director d’activitats de lleure infantil i 
juvenil. En el cas específic de la titulació de la persona responsable de 
l’activitat, aquest haurà d’estar en possessió del diploma de director o directora. 

 La titulació de tècnic o tècnica superior en animació sociocultural és 
assimilable, a efectes d’aquest Decret, a la de monitor d’activitats de lleure 
infantil i juvenil, sempre que en la formació teòric pràctica hagin cursat crèdits 
relacionats amb el lleure infantil i/o juvenil.  

 La possessió d’aquests diplomes no eximeixen la possessió, per part dels 
membres de l’equip de dirigents, d’altres diplomes o titulacions que per raó de 
l’especificitat del programa de l’activitat els puguin ser exigits per altres 
normatives. 

 
En data  6 de juny de 2014, l’empresa E.I L’EINA SCCL ha entrat per registre general 
d’entrada de l’Ajuntament amb núm. 3173,  la documentació requerida. 
 
Vist l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes, en tot allò que no contradiguin el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011. 
 
D’acord amb la Disposició addicional 2ª, punt 1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre pel qual s’aprova  el Text  Refós de la Llei de contractes del sector 
públic, correspon als alcaldes  de les entitats locals les competències com a òrgan de 
contractació respecte als contractes de serveis, quan el seu import no superi el 10 per 
cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis 
milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual, quan la seva durada no sigui 
superior a 4 anys , sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats  no 
superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici, ni la quantia  assenyalada. 
 
Malgrat que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, 
d’acord amb les delegacions de competències efectuades per l’alcaldessa d’aquest 
Ajuntament , mitjançant decret núm. 261, de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí  
Oficial de la província de Barcelona del dia 19 de juliol de 2011, l’urgència del mateix 
justifica la seva adopció per decret d’alcaldia a ratificar per Junta de Govern Local. 
  
Per això, en virtut de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
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Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar, mitjançant el procediment obert, a 
l’oferta econòmicament més avantatjosa mitjançant diversos criteris d’adjudicació, el 
servei  de lleure d’estiu a les instal·lacions esportives i docents de Matadepera,  
anomenat “VIU L’ESTIU”, d’acord amb la proposta de la Mesa de contractació de data   
30 de maig de 2014 i l’informe emès pel tècnic d’esports, amb subjecció al plec de 
clàusules administratives generals aplicables als contractes de serveis, de 
subministraments i a altres contractes administratius i privats de l’Ajuntament de 
Matadepera, aprovat definitivament pel Ple de data 4 de maig de 2011 i publicats al 
BOPB en data 2 de juny de 2011, entrant en vigor en data 9 de juny de 2011, en tot 
allò que siguin aplicables i no hagin estat modificats o derogats per la legislació 
contractual posterior, el plec de clàusules administratives  particulars  i el plec de 
prescripcions tècniques,  aprovats per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 
data 30 d’abril de 2014  i l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària. 
 
Segon.- Establir com a preu del contracte la quantitat total de  109.171,38 € més IVA, 
pels  dos anys de durada del contracte. 
  
Tercer.- Disposar la despesa amb càrrec a  l’aplicació pressupostària 
2014.5.341.227.15, anomenada “treballs realitzats per altres empreses i professionals 
sector esportiu” 
 
Quart.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i hora que se li indicarà concorri a formalitzar 
el contracte administratiu corresponent . 
 
Cinquè.- Facultar l’alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els acords precedents. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord  a l’empresa E.I. L’EINA SCCL, a les demés empreses 
licitadores i  a  les àrees  d’esports i d’hisenda  pel seu coneixement i efectes i 
publicar-lo al perfil del contractant de l’ajuntament de Matadepera   
(www.matadepera.cat) 
 
Setè.- Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant i en el tauló 
d’anuncis de l’Ajuntament de Matadepera,  així com en el Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona , d’acord amb el que disposa l’article 154 del reial decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de  novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 
 
Vuitè.- Ratificar aquest decret a la propera Junta de Govern Local 

 
ANNEX I 

 
INFORME TÈCNIC. REGIDORIA D´ESPORTS 
 
Objecte 
 
Informe tècnic per la contractació relativa al concurs obert per la realització del servei 
de lleure d´estiu a les instal·lacions esportives i docents municipals de Matadepera 
anomenat “Viu l´Estiu”. 
 
Antecedents 

http://www.matadepera.cat/
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El passat 16 d´abril de 2014 la Junta de Govern Local en sessió ordinària va aprovar la 
licitació per concurs obert de la contractació del servei de lleure d´estiu a les 
instal·lacions esportives i docents municipals de Matadepera anomenat “Viu l´Estiu”. 
El preu màxim de licitació anual es fixa en la quantitat de 54.585,69 € més IVA anuals, 
109.171,38 € més IVA pels dos anys. 
 
Les empreses que s´han presentat al concurs són; 
 

 Organitza 

 Tot Lleure 

 Eina Cooperativa 

 Esport-3 

 Tedi 

 Fem Natura 

 Serveis de Moviment 
 
De l’aplicació dels criteris d´adjudicació establerts en el plec de condicions tècniques 
del citat concurs, la puntuació obtinguda per les empreses presentades en funció dels 
barems és la següent; 
 

 
 
 

 Oferta 

econòmica 

Nou 

centre 

d´interès 

(Idioma)

Noves 

activitats

Sortida 

extra

Projecte 

tècnic 

olbigatori

TOTAL

54.585,69  1,5 1,5 1 C/I

Proposta 48.880,00   

Rebaixa 5.705,69     

Punts 5,24             

Proposta 52.224,12   

Rebaixa 2.361,57     

Punts 2,17             

Proposta 50.200,00   

Rebaixa 4.385,69     

Punts 4,02             

Proposta 48.046,32   

Rebaixa 6.539,37     

Punts 6,00             

Proposta 50.650,00   

Rebaixa 3.935,69     

Punts 3,61             

Proposta 52.116,02   

Rebaixa 2.469,67     

Punts 2,27             

Proposta 48.273,41   

Rebaixa 6.312,28     

Punts 5,79             

Correcte

     9,24   

     6,17   

     8,02   

 NA 

     7,61   

     6,27   

     9,79   

Correcte

Correcte

Correcte

Correcte

Incomplet

Correcte

1,5

FEM NATURA 1,5 1,5 1

L 'EINA 

COOPERATIVA
1,5 1,5 1

1,5 1
SERVEIS DE 

MOVIMENT
1,5

Criteris d'adjudicació

ORGANITZA

1,5 1

1,5 1,5 1

ESPORT 3 1,5 1,5 1

TOT LLEURE 1,5 1,5 1

TEDI
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Al plec de condicions tècniques, a l´apartat 2 d´especificacions tècniques generals, en 
el punt de programació de les activitats, s´estableix com a obligatori que les propostes 
presentades incloguin el desenvolupament de 5 centres de interès o de treball.   
 
Totes les empreses a les seves propostes i dins els projecte tècnic on exposen la seva 
metodologia han inclòs els 5 centres de treball, amb excepció de l´empresa TEDI.  
 
A més dins l´apartat 2 d´especificacions tècniques generals, en el punt d´obligacions 
de l´adjudicatari, s´especifica la necessitat de; 
 

 L’adjudicatari ha de dissenyar, organitzar, coordinar i realitzar les activitats 
d’acord amb els criteris que li marqui el departament d’esports de 
l’ajuntament de Matadepera i els següents eixos directius: 

 
82. Definició de les normes d’ús intern 
83. Definició de l’horari diari de distribució de temps i espais 
84. Definició de l’horari setmanal  
85. Definició del material amb el que s’ha de comptar 
86. Definició de l’equipament que han de portar els nens i nenes en cada 

cas 
87. Descripció de les activitats i jocs concrets 
88. Descripció dels centres d’interès sobre els que es vertebrarà el 

programa.  
 
Totes les empreses a les seves propostes i dins els projecte tècnic on exposen la seva 
metodologia han definit i detallat aquests punts a excepció de l´empresa TEDI. 
 
Pel que fa a la resta de criteris d´adjudicació especificats al plec tècnic totes les 
empreses han presentat i justificat les millores que són puntuables. 
 
Conclusió 
 
Adjudicar el contracte per a la realització del servei a l´empresa L´Eina Cooperativa ja 
que s’adapta a les necessitats del servei especificades en el plec de condicions 
tècniques i al preu de licitació, per tant des de la direcció tècnica del departament 
d´esports informo de la necessitat de contractar el servei de lleure d´estiu a les 
instal·lacions esportives i docents municipals de Matadepera anomenat “Viu l´Estiu”. 
per import de 48.273,41 € anuals més IVA, 96.546,82 € pels dos anys més IVA.” 
 
Matadepera, 29 de maig a de 2014 
 
Aleix Pagès Mimó 
Tècnic d’Esports  
Ajuntament de Matadepera” 
 
Per unanimitt, S'ACORDA: 
 
Primer.- Ratificar aquest decret en la seva totalitat 
 
 
11 REGIDORIA DE COMERÇ 
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11.01 APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
MATADEPERA I L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE MATADEPERA PER A 
L'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ PER DUR A TERME ACTUACIONS DE 
DIFUSIÓ  DEL POTENCIAL DEL COMERÇ DE  MATADEPERA 
L’article 25.2 g) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i 
l’article 66.3 g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), estableixen que el 
municipi tindrà competències en matèria de mercats i protecció dels consumidors. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Matadepera, en data 26 de novembre de 2007, va aprovar 
inicialment l’Ordenança general de subvencions (OGS), el text íntegre de la qual fou 
publicada al BOP número 50 de 27 de febrer de 2007, que va entrar en vigor el dia 8 
de març de 2008. En tot allò que no reguli dita Ordenança és d’aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (RLGS). 
 
L’article 14.1 a) de l’OGS estableix la possibilitat de concedir de manera directa les 
subvencions previstes nominativament en els pressupostos de l’Ajuntament. L’apartat 
segon de dit article disposa que el conveni o resolució de concessió haurà d’incloure: 
 

g) Objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris. 
h) Crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa i quantia de la subvenció. 
i) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 

recursos per a la mateixa finalitat. 
j) Termini i forma de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments 

anticipats, així com el règim de garanties que, en el seu cas, hagin d’aportar els 
beneficiaris. 

k) Termini i forma de justificació. 
 
L’article 19.2 a) de l’OGS estableix que no serà necessària la publicació de la 
concessió de les subvencions amb assignació nominativa en el pressupost de 
l’Ajuntament. En aquest sentit, a la partida 16 431 48024 “Subvenció Associació 
Comerciants” del pressupost municipal vigent, que estableix dita assignació 
nominativa, hi ha la consignació pressupostària suficient per import de 6.000 euros. 
 
D’acord amb l’article 21 de l’OGS, per a justificar les subvencions d’import inferior a 
60.000,00 euros, caldrà presentar necessàriament una memòria d’actuació, una 
relació classificada de les despeses i una relació detallada d’altres ingressos o 
subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada. 
 
L’article 11 de l’OGS estableix, com a regla general, que l’import de la subvenció no 
ultrapassarà el 50% del cost de l’obra o activitat subvencionada. Malgrat això, en els 
casos en què s’ultrapassi aquest límit, s’haurà de justificar en l’expedient la necessitat 
de fer-ho, la qual haurà d’estar fonamentada en un especial interès públic o social. 
 
Els serveis tècnics han redactat un informe de data  26 de juny de 2013, valorant la 
conveniència d’atorgar una subvenció mitjançant el procediment de concessió directa 
a l’Associació de Comerciants de Matadepera per import de 6.000,00 euros i amb 
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càrrec a l’aplicació pressupostària 16 431 48024 “Subvenció Associació Comerciants”, 
així com el pagament d’una bestreta del 50%. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local d’acord 
amb les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant 
decret núm. 261, de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona del dia 19 de juliol de 2011. 
 
Per unanimitt, S'ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la minuta de conveni entre l’ajuntament de Matadepera i l’Associació 
de Comerciants de Matadepera per a l’atorgament d’una subvenció mitjançant 
concessió directa per un import de 6.000,00 euros, per dur a terme actuacions 
d’informació del potencial del comerç a Matadepera. 
 
Segon.- Facultar l’alcaldessa per a la signatura de tota la documentació necessària per 
a la formalització de dit conveni. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 6.000,00 euros amb càrrec a 
la aplicació pressupostària 16 431 48024 “Subvenció Associació Comerciants”  del 
pressupost municipal vigent, condicionat a la formalització de dit conveni per part de 
l’Ajuntament de Matadepera i l’Associació de Comerciants de Matadepera 
 
Quart.- Reconèixer l’obligació i ordenar-ne el pagament de 3.000,00 euros, com a 
bestreta del 50% de la subvenció atorgada, amb càrrec a la citada partida, condicionat 
a la formalització de dit conveni per part de l’Ajuntament de Matadepera i l’Associació 
de Comerciants de Matadepera 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Associació de Comerciants de Matadepera i a l’Àrea 
d’Hisenda pel seu coneixement i efectes oportuns. 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA I L’ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS DE MATADEPERA PER A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ 
PER AL DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ DE  L’ACTIVITAT COMERCIAL DE 
MATADEPERA 

Matadepera, 11 de juny de  2014 
 
REUNITS 
 
D’una part, la senyora Mireia Solsona i Garriga, amb DNI 35022943S, com Alcaldessa 
Presidenta de l’Ajuntament de Matadepera, actuant-ne en nom i representació, en 
virtut de les facultats que li confereix la vigent legislació i l’acord de la Junta de Govern  
 
De l’altra, el senyor Pere Pascual Aguilera amb DNI 46610836V i domicili al carrer 
Sant Joan, 66 de Matadepera, com a President de l’Associació de Comerciants de 
Matadepera (en endavant ACM), amb NIF G60328580 i domicili al carrer Pere 
Aldavert, 3 de Matadepera. 
 
Les parts es reconeixen capacitat per formalitzar el present conveni. 
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EXPOSEN 
 
I.- L’Ajuntament de Matadepera i l’ACM col·laboren mútuament des de la creació 
d’aquesta entitat en tasques de desenvolupament i promoció del comerç al municipi 
amb l’objectiu de dinamitzar econòmicament el nucli urbà del poble. 
 
II.- L’ACM desenvolupa tasques de promoció de les opcions comercials de les 
persones que conformen l’Associació amb l’objectiu de dinamització econòmica 
mitjançant l’organització de diverses activitats. 
 
L’Ajuntament de Matadepera compta, entre altres, amb competències en matèria de 
mercats i protecció dels consumidors i, per tant, vol contribuir a facilitar les tasques 
d’aquest tipus desenvolupades per l’ACM, que són en benefici de tot el municipi.  

 
III.- L’article 14.1 a) de Ordenança general de subvencions (OGS), el text íntegre de la 
qual fou publicada al BOP número 50 de 27 de febrer de 2007, que va entrar en vigor 
el dia 8 de març de 2008, estableix la possibilitat de concedir de manera directa les 
subvencions previstes nominativament en els pressupostos de l’Ajuntament. L’apartat 
segon de dit article disposa que la resolució podrà efectuar-se mitjançant un conveni. 
 
Per tot això, formalitzen el present conveni d’acord amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- L’objecte del present conveni és l’atorgament d’una subvenció de 6.000,00 
euros, mitjançant concessió directa a l’ACM per a dur a terme actuacions de suport i 
promoció del comerç a Matadepera, dels quals s’haurà de destinar un mínim de 
4.500€ a la contractació de la gestió professionalitzada de la dinamització comercial.  
 
 
 
 
  
SEGONA.- Dita subvenció resta subjecte a les següents condicions: 
 
a) Objecte de la subvenció: 

 
És la realització d’actuacions de difusió del potencial comercial del municipi i la 
contractació d’una gestió professionalitzada de la dinamització comercial, amb 
l’objectiu de consolidar i incrementar els beneficis dels comerciants integrats en 
l’ACM. 
 

b) Crèdit pressupostari:  
L’aplicació 16 431 480.24 “Subvenció Associació Comerciants” del pressupost 
municipal per a l’any 2014,  on s’estableix dita assignació nominativa, conté la 
consignació pressupostària suficient per a l’atorgament de la subvenció. 

 
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions:  
 

La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat ja que finança un 15% del total de l’activitat. 
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d) Despeses subvencionables: 
 

Seran subvencionables les despeses que responguin als següents conceptes: 
 
10. Despeses derivades de l’organització d’activitats de difusió comercial. 
11. Despeses derivades del suport administratiu de l’Associació. 

 
e) Justificació:  
 

El termini màxim per a l’execució de les actuacions i justificació de les despeses 
derivades de la activitat subvencionada finalitza el 31 de desembre de 2014. 
 

f) Pagament i control:  
 

Una vegada aprovat el present conveni de concessió directa de subvenció, 
l’Ajuntament realitzarà una bestreta del 50%, és a dir 3.000,00 euros. 

 
El pagament de la resta de l’ajut atorgat (3.000,00 euros) es farà prèvia justificació 
de la despesa a nom de l’ACM, amb l’informe del servei municipal corresponent, 
mitjançant l’aportació de la següent documentació: 

 

 Memòria  justificativa de les actuacions realitzades. 

 Original o còpia compulsada de les factures. 

 Relació classificada de les despeses. 
 

L’Ajuntament de Matadepera podrà comprovar en qualsevol moment, i pels 
procediments que consideri oportuns, l’adequada aplicació de la subvenció a les 
finalitats per a les quals s’ha atorgat. 
 

 
j) Règim jurídic:  

 
En tot allò no previst en aquestes condicions, serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
d’aprovació del Reglament de la Llei General de Subvencions, el Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’activitats obres i serveis i 
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Matadepera. 

 
 
I en prova de conformitat amb el contingut del present conveni, les parts reunides 
signen el mateix, en la data i el lloc que consten a l’encapçalament, davant la senyora 
Rosa Castellà i Mata, Secretària General de l’Ajuntament, que en dóna fe. 
 
 
Per l’Ajuntament de Matadepera,  Per l’Associació de 

Comerciants de Matadepera 
SRA.  MIREIA SOLSONA I GARRIGA  SR. PERE PASCUAL AGUILERA 
Alcaldessa      President 
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SRA.  MONTSERRAT ROYES I VILA 
Regidora delegada de Participació  i atenció ciutadana 
i Comerç 
 
SRA. ROSA CASTELLÀ I MATA 
Secretària General 
 
 
12 REGIDORIA D’HABITATGE 
 
12.01 PAGAMENT DELS REBUTS PENDENTS, DELS MESOS D'ABRIL A JUNY DE 
L'ANY 2014, A L'EMPRESA SEPROIN FINQUES, ADMINISTRADOR DE LA 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L'AVINGUDA DEL MAS SOT, 3-9 DE 
MATADEPERA. 
Seproin Finques, com a administrador de la comunitat de propietaris de l’Av. del Mas 
Sot, 3-9 de Matadepera, presenta el resum dels rebuts pendents de l’any 2014 i donat 
que l’Ajuntament de Matadepera té un coeficient de participació de 52.14 % com a 
representant d’aquesta comunitat amb 30 departaments es compromet a efectuar els 
corresponents pagaments. 
  
L’Ajuntament de Matadepera efectuarà el pagament dels rebuts mensuals de l’any 
2014 que corresponen a la quota comunitària que va en funció del coeficient que té 
cada habitatge desglossat en els següents conceptes: 
  
Els rebuts mensuals de la comunitat de propietaris del Mas Sot, des del mes d’abril 
fins al mes de juny de l’any 2014, que ascendeix a 3.644,73 euros. Per altre banda, les 
intervencions varies que s’han dut a terme per import de 18 euros per les obres que 
resten pendents, al mesos de gener, febrer i març, multiplicat per cada departament 
que són un total de 30, suposa un cost de 1.620,00 euros. Per tant, la totalitat del 
pagament corresponent al segon trimestre de 2014, ascendeix a 5.264,73 euros. 
  
Vist que les bases d’execució del pressupost vigent, base 26, estableix com a norma 
general que serà competència de la Junta de Govern Local l’aprovació de les 
despeses. 
  
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local d’acord 
amb les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant 
decret núm. 261, de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí Oficial de la província 
de Barcelona del dia 19 de juliol de 2011. 
  
Per unanimitat, S'ACORDA: 
  
Primer.- Aprovar el pagament dels rebuts de la comunitat de propietaris de l’Av. del 
Mas Sot 3-9 de Matadepera a Seproin, administrador d’aquesta comunitat, des del 
mes d’abril fins al mes de juny de l’any 2014, corresponent als rebuts mensuals de la 
comunitat de propietaris, factures i intervencions varies. La totalitat dels rebuts a pagar 
ascendeix a 5.264,73 euros. 
  
Segon.- Autoritzar, disposar ,reconèixer l’obligació i ordenar la despesa amb càrrec a 
la partida 2014 15 152 21217. 
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13 REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 
 
13.01 APROVACIÓ D'UNA MINUTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE MATADEPERA, L'AGRUPACIÓ 
DE DEFENSA FORESTAL DE MATADEPERA I LA FEDERACIÓ D'ADF, PER A LA 
GESTIÓ I EXECUCIÓ DELS PLANS DEL PROGRAMA DE SUPORT ALS 
MUNICIPIS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS, VÀLID 
ENTRE ELS ANYS 2014 I 2017. 
L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL), així com l’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), 
ambdós en el seu apartat primer, estableixen que el municipi, per la gestió dels seus 
interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar 
serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat 
veïnal. Els articles 25.2 f) de la LRBRL i 66.3 c) del TRLMC estableixen que en 
qualsevol cas el municipi exercirà competències respectivament en matèria de 
protecció civil i prevenció i l’extinció d’incendis. L’article 27.3 b) de la LRBRL preveu 
que l’estat i les comunitats autònomes poden delegar en els municipis, entre altres, la 
competència de protecció del medi natural. L’article 66.3 f) del TRLMC sí preveu 
l’exercici per part dels municipis de la competència de protecció del medi natural. 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals desenvolupa, des de l’any 1987, una línia de suport als municipis 
de prevenció d’incendis forestals. 
 
El suport de la Diputació de Barcelona es concreta en la redacció i revisió dels 
següents Plans territorials i en l’aportació econòmica corresponent per dur-los a terme 
en els municipis de la província de Barcelona: 
 

 Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI). 

 Pla d’actuació municipal d’emergències per incendis forestals (PAM). 

 Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals (PVI). 

 Pla de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions (PPU). 
 
Per tal de consolidar el desenvolupament i execució d’aquests plans, es va decidir 
establir un programa de col·laboració conjunta entre la Diputació de Barcelona, els 
municipis, les agrupacions de defensa forestal i les federacions d’aquestes, que es 
concreta en una proposta de conveni conjunta que ha de regular la seva gestió.  
 
En data 4.6.2014 els serveis tècnics de l’Ajuntament han elaborat un informe favorable 
a l’aprovació de la minuta de conveni. 
 
L’article 10 de la LRBRL estableix que l’Administració local i les demés 
Administracions públiques ajustaran les seves relacions recíproques als deures 
d’informació mútua, col·laboració, coordinació i respecte als àmbits de competència 
respectius. Així mateix, l’apartat primer de l’article 7 del TRLMC, estableix la 
coordinació com un dels principis que han de regir l’actuació de les entitats locals. 
 
Els articles 5.3, 6, 8 i 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú, 108 a 112 de la Llei 
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26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
preveuen la possibilitat de realitzar convenis de col·laboració entre les diferents 
administracions públiques i en regulen el procediment per a la seva tramitació. 
 
Malgrat que l’òrgan competent per adoptar el present acord és l’Alcaldia, d’acord amb 
el previst als articles 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local (LRBRL) i l’article 53.1 u) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), 
aquesta competència fou delegada a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret 
d’Alcaldia número 261, de data 4.7.2011, publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona amb número de registre 022011017520 de data 19.7.2011. 
 
Per unanimitat, S'ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la minuta de conveni de cooperació i col·laboració a formalitzar entre 
la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Matadepera, l’Agrupació de Defensa 
Forestal de Matadepera i la Federació d’ADF del Vallès Occidental, per a la gestió i 
l’execució dels plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis forestals, amb vigència des de l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre 
de 2017, que consta com annex en el present acord. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 456,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació 10 172 221.03 “Subministrament combustible” dels pressupostos de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2014.  
 
Tercer.- Facultar a l’alcaldessa - presidenta per a la signatura de tota la documentació 
necessària per a l’efectivitat del present acord. 
 
Quart.- Instar, en el termini de 10 dies naturals a partir de la signatura del conveni, la 
seva inscripció en el Registre de convenis de l’Ajuntament de Matadepera. 
 
Cinquè.- Donar trasllat dels presents acords a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i 
a l’Agrupació de Defensa Forestal de Matadepera, pel seu coneixement i efectes 
oportuns. 
 

ANNEX 

 

CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA, L’AGRUPACIÓ 
DE DEFENSA FORESTAL MATADEPERA I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL, PER A LA GESTIÓ I L’EXECUCIÓ DELS PLANS DEL PROGRAMA 
DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS 

 
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i 
Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, 
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i facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2014, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013, assistit per la secretaria delegada, 
Núria Marcet i Palau, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència 
de data 16 de desembre de 2013 (BOPB de 20.01.2014). 
 
AJUNTAMENT DE MATADEPERA representat per l’alcaldessa, Il·lma. Sra. Mireia 
Solsona Garriga, assistida per la secretària de la Corporació, Sra. Rosa Castellà Mata. 
 
AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL MATADEPERA, representada pel president, 
el Sr. Ricard Farriol Almirall, en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
FEDERACIÓ D’ADF DEL VALLÈS OCCIDENTAL, representada pel president, el Sr. 
Enric Sapés Sorribes, en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
II. A.- De caràcter general 
 
12. Que els incendis forestals són una clara i actual realitat del territori forestal del que 

formen part els municipis, i que, quan es produeixen, poden causar greus danys a 
persones, bens i espais naturals d’aquest territori. 

 
13. Que la Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció 

Municipal d’Incendis Forestals (en endavant, OTPMIF) desenvolupa, des de l’any 
1987, una línia de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis 
forestals.  

 
14. Que el suport de la Diputació de Barcelona es concreta en la redacció i revisió de 

Plans territorials i en l’aportació econòmica corresponent per dur-los a terme en els 
municipis de la demarcació de Barcelona.  

 
15. Que els Plans territorials de prevenció d’incendis forestals es concreten en: 
   

 Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en endavant PPI) 

 Pla d’Actuació Municipal en emergències per incendis forestals (en 
endavant PAM)  

 Pla d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (en endavant PVI) 

 Pla de Prevenció d’incendis forestals en Urbanitzacions (en endavant PPU) 
 
16. Que els ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció 

d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen 
l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art. 25.2, f) de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, modificat per la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei municipal 
i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i 
l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 
6/2006, de 19 de juliol.  
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17. Que la Llei 5/2003, de 22 d’abril,  de mesures de prevenció dels incendis forestals 
en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 
situats en terrenys forestals i el decret 123/2005 que la desenvolupa, fixen les 
obligacions municipals respecta a la protecció de les urbanitzacions. 

 
18. Que la redacció d’un nou Pla de Prevenció d’Incendis Forestals en les 

urbanitzacions requereix d’una especialitat tècnica específica i d’anàlisi territorial 
que l’ajuntament pot rebre de la Diputació de Barcelona. 

 
19. Que l’execució dels Plans obliga a desenvolupar un conjunt de procediments 

tècnics i administratius complexos i llargs, que per el seu volum i  especialització 
fan necessari un suport extern,  que complementi la tasca que pot realitzar 
l’ajuntament. 

 
20. Que les Agrupacions de Defensa Forestal contemplades a la Llei 6/1988, de 30 de 

març, Forestal de Catalunya, són entitats privades amb personalitat jurídica pròpia 
i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense ànim de 
lucre, molt esteses i arrelades en el territori, i que tenen com a objectiu principal la 
prevenció i la lluita contra els incendis forestals. El principal actiu que aporten les 
ADF en la prevenció i lluita contra els incendis forestals és el profund coneixement 
del medi en el qual desenvolupen la seva activitat. 

 
21. Que les Federacions d’ADF són entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i 

plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu i de representació 
de les ADF de la comarca, sense ànim de lucre, i que tenen com a objectiu 
principal recolzar i complementar les activitats de prevenció i de lluita contra els 
incendis forestals de les ADF que estan federades. 

 
22. Que les Federacions d’ADF disposen del recolzament tècnic d’un enginyer de la 

Diputació de Barcelona per les activitats de les ADF en els municipis de la comarca 
en matèria de prevenció d’incendis forestals, especialment per les activitats 
relacionades amb la contractació, seguiment i execució de les obres dels Plans 
Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals. 

 
23. Que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència 

i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local.  

 
24. Que 284 municipis forestals de Barcelona tenen redactat el PPI i es revisen cada 4 

anys especificant l’aportació econòmica anual que concreta la execució del mateix, 
essent la Diputació a través de l’OTPMIF, com a entitat supramunicipal, la que 
coordina i enllaça territorialment els esmentats Plans i aporta entre el 80 i el 95 % 
de la despesa d’execució.   

 
25. Que la Diputació col·labora directament amb 257 ajuntaments per organitzar 

l’emergència municipal en cas d’incendi forestal a través del PAM i que es revisa la 
part operativa mitjançant un simulacre cada any i la part descriptiva cada 4 anys. 
La Diputació a través de l’OTPMIF, com a entitat supramunicipal, financia el 
simulacre i les revisions esmentades, assessora als ajuntaments i recolza la 
coordinació territorial dels  esmentats Plans en el cas de que un incendi forestal 
afecti a varis municipis.  



93 
 

 
26. Que el PVI és operatiu durant el període de risc d’incendi forestal i es redacta per a 

265 municipis de 10 comarques, i hi participen 118 ADF i 9 Federacions d’ADF de 
Barcelona, essent la Diputació a través de l’OTPMIF, com a entitat supramunicipal, 
la que financia el 90 % del cost del Pla i la que coordina i enllaça territorialment 
l’activitat que es genera durant l’època de risc. 

 
27. Que 424 urbanitzacions de 116 municipis de la demarcació de Barcelona tenen en 

aquests moments redactat el PPU i  que conjuntament amb els ajuntaments s’està 
en un procés d’execució dels Plans, o bé de la seva  revisió o de nova redacció, 
amb l’objectiu comú de que totes les urbanitzacions s’ajustin a les disposicions 
legals vigents i que en aquest sentit, la Diputació proporciona a tots els 
ajuntaments que ho demanin els models de projecte i la documentació tècnica 
específica per assolir l’esmentat objectiu.   

 
28. Que els Plans esmentats es redacten i revisen de forma consensuada entre 

l’Ajuntament, l’ADF, la Diputació de Barcelona i d’altres institucions vinculades a la 
prevenció dels incendis forestals que hi vulguin participar. Tanmateix, la Diputació 
de Barcelona i els ajuntaments donen suport tècnic i també econòmic juntament 
amb  d’altres organismes públics i privats per a la seva execució.  

 
29. Que per tal de consolidar el desenvolupament i l’execució dels Plans Territorials 

esmentats, es decideix establir un programa de col·laboració conjunta que es 
regeix pel present conveni. Aquest conveni serà l’instrument mitjançant el qual es 
regularà la gestió deIs Plans Territorials de prevenció d’incendis. 

 
30. Que les parts consideren que tots els temes que s’exposen  són d'interès comú i 

que la col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això 
que les parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització 
d’un conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti 
aconseguir resultats positius. 

 
II. B.- De caràcter específic 
 

II.B.1.- Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) 
 

31. Que el PPI és obligatori per als municipis d’alt risc d’incendis forestals segons 
la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya. El PPI és el document  
bàsic que conté el conjunt de previsions i mesures a prendre per a la millora i 
conservació de les infraestructures i elements del territori, necessaris per reduir 
el nombre, la propagació i les conseqüències dels incendis forestals. Aquest 
pla defineix, fonamentalment, la xarxa viària bàsica municipal per a la 
prevenció i extinció dels incendis forestals, i la xarxa de punts d’aigua per 
abastir els equips d’extinció. Aquest pla també recull informació sobre els 
models de combustible, els equipaments i les infraestructures més vulnerables i 
els  elements del territori que poden provocar un incendi, a més de determinar 
les accions que s’han de realitzar per fer operatives les xarxes viàries i de 
punts d’aigua i per reduir la vulnerabilitat i el perill; en defineix el cost i 
n’estableix un calendari d’execució. 
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32. Que d’acord  amb l’article 40.3 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de 
Catalunya, els propietaris dels terrenys forestals, les Agrupacions de Defensa 
Forestal i les entitats locals de les zones d’alt risc d’incendi forestal tenen 
l’obligació de prendre les mesures adequades per a prevenir els incendis 
forestals i han de fer pel seu compte els treballs que els pertoquen en la forma, 
els terminis i les condicions continguts en el Pla de Prevenció, amb els ajuts 
tècnics i econòmics establerts per l’Administració. 

 
33. Que les previsions i mesures contingudes en el PPI es duen a terme mitjançant 

un programa econòmic anual per a tota la vigència del Pla, que és de quatre 
anys. Aquestes previsions i mesures es presenten mitjançant fitxes descriptives 
d’actuacions i inversions,  i d’un mapa de l’àmbit territorial del municipi per al 
PPI. L’esmentat programa conté, de forma prioritzada, el concepte de l’actuació 
amb el codi de localització, l’amidament, el cost unitari i el cost total d’inversió. 

 
34. Que la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament i d’altres institucions públiques i 

privades financen les obres descrites i aprovades al programa econòmic del 
PPI amb una aportació entre el  80% i el 95% a càrrec de la  Diputació de 
Barcelona, i la resta a càrrec de l’Ajuntament, i d’altres institucions públiques i 
privades si s’escau, amb una  aportació entre el 5% i el 20%. 

 
35. Que totes les aportacions econòmiques per a les actuacions del PPI es 

destinen a la finalitat que l’ADF contracti l’execució de les obres. 
 

36. Que la Diputació de Barcelona dóna anualment suport tècnic a la revisió del 
PPI als ajuntaments que tinguin exhaurida la vigència del seu Pla.  

 
II.B.2.- Pla d’Actuació Municipal en cas d’Incendi Forestals (PAM)  

 
37. Que el PAM és obligatori pels municipis segons la llei 4/1997, de 20 de maig, 

de protecció civil de Catalunya.  
 
38. Que segons l’article 24 de la llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 

Catalunya tots els plans han d'ésser revisats cada quatre anys. La revisió ha 
d'ésser aprovada i homologada pel mateix procediment de l'aprovació i 
l'homologació inicials i que es revisen totes les fitxes i els seus continguts 
genèrics que configuren el Pla.   

 
39. Que el Pla INFOCAT, en la seva última revisió de 2012, recull els municipis 

obligats i  recomanats per a l’elaboració del PAM per incendis forestals.  
 

40. Que el PAM per emergències d’incendis forestals és un document que recull 
els protocols d’actuació, la relació de recursos humans i materials disponibles, i 
estableix les directrius per restablir els serveis i recuperar la normalitat. El 
manual d’actuació del PAM té per objecte organitzar els mitjans humans i 
materials del municipi per afrontar l’emergència, coordinar-los amb els bombers 
i altres serveis i assegurar la protecció de persones i bens.  

 
41. Que la Diputació de Barcelona dona suport tècnic a l’Ajuntament per a la 

preparació de la documentació a tramitar per a l’homologació del PAM.  
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42. Que la Diputació de Barcelona dóna anualment suport tècnic per als simulacres 
d’activació del PAM i l’actualització de les fitxes de recursos humans i materials 
del PAM als ajuntaments abans del període de risc d’incendi.  

 
II.B.3.- Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI) 

 
43. Que els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les 

mesures addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les 
zones forestals del seu terme municipal segons l’article 13 del Decret 64/1995, 
de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. 
(DOGC 2022 de 10.3.1995). 

 
44. Que el PVI és un pla de vigilància mòbil amb un reforç especial en els parcs de 

la província amb una xarxa de punts de guaita i un programa d’actuacions 
especials per als dies de risc molt alt o extrem d’incendis forestals.  

 
45. Que el PVI té la finalitat bàsica d'evitar els incendis i de que si es produeixen 

tinguin el menor efecte possible en coordinació amb l’administració forestal, 
amb el bombers i amb la col·laboració d’Ajuntaments i ADF. 

 
46. Que el PVI combina la informació a la població de la normativa vigent en 

matèria de prevenció d’incendis, segons el Decret 64/95 de 7 de març, amb la 
detecció i informació d’infraccions a la reglamentació, i l’avís de les ignicions 
d’incendis detectades per la seva ràpida extinció. 

 
47. Que el Programa Tècnic és l’eina que desenvolupa les directrius i 

característiques del PVI i recull les especificacions de la campanya pel que fa a 
planificació, gestió i assignació de mitjans materials i humans. El programa 
tècnic també inclou el pressupost general de la campanya i els termes en què 
es finança aquest pressupost. 

 
48. Que l’ajuntament i l’ADF col·laboren en planificació, execució, control i 

valoració del PVI.  
 

II.B.4.- Pla de Prevenció d’Incendis Forestals per les Urbanitzacions (PPU) 
 

49. Que la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestals, obliga a tenir una sèrie 
d’infrastructures específiques de protecció de la pròpia urbanització més un Pla 
d’Autoprotecció que s'ha d'incorporar al pla d'actuació municipal, d'acord amb 
el Pla de protecció civil d'emergències per a incendis forestals a Catalunya 
(Infocat). 

 
50. Que la Diputació de Barcelona, des de 2003, amb la intenció de recolzar als 

ajuntaments en el compliment de l’esmentada Llei, va elaborar un document 
tècnic, específic, el PPU, en el que es recull l’anàlisi i propostes de millora de 
les infrastructures que descriu la Llei més dos projectes executius referits a la 
reducció del combustible de les parcel·les interiors no edificades i zones verdes 
i de la franja perimetral, així com un Pla d’Evacuació de la Urbanització (PEU). 
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51. Que executar els PPU i disposar del PEU és important per millorar la seguretat 
dels seus habitants en cas d’incendi i per assegurar que l’Ajuntament compleix 
les seves obligacions legals. 

 
52. Que la Diputació de Barcelona ofereix un ajut econòmic o tècnic per redactar 

nous Plans o per recolzar  la tramitació administrativa del mateix per tal de 
facilitar i implementar la seva execució.  

 
La minuta del conveni tipus va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària del dia 8 de maig de 2014. 
 
En virtut del que precedeix i atès que els objectius esmentats de les parts signants són 
plenament coincidents amb els objectius, missió i projecte de l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, les parts consideren 
que existeix un interès recíproc per col·laborar conjuntament en el desenvolupament 
dels plans del programa de suport en matèria de prevenció d’incendis forestals. 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 

 
PACTES 

 
Primer.- Objecte del conveni 
 
Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Matadepera (en endavant l’Ajuntament),  l’ADF Matadepera (en 
endavant l’ADF), la Federació d'ADF del Vallès Occidental (en endavant la Federació), 
i la Diputació de Barcelona, durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017, per a l’execució 
dels següents Plans pertanyents al programa de suport als municipis en matèria de 
prevenció d’incendis forestals: 
 

 Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI) 

 Pla d’Actuació Municipal en emergències per incendis forestals (PAM)  

 Pla d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI) 

 Pla de Prevenció d’incendis forestals en Urbanitzacions (PPU) 
 
Els Plans es duran a terme mitjançant l’establiment de programes anuals d’execució, 
quan procedeixi. Per a l’any 2014, les actuacions a executar, segons els programes 
anuals d’execució econòmica, s’adjunten com a Annex i per a la resta d’anualitats, la 
comissió de seguiment del conveni, prevista al pacte cinquè, s’encarregarà de la 
definició i proposta de les actuacions del programa anual. L’aprovació dels programes 
anuals que hagi procedit redactar, haurà de ser ratificada pels respectius òrgans de 
govern de les parts intervinents. 
 
Segon.- Compromisos de l’Ajuntament  
 

 En relació al PPI 
 

 Participar en la revisió quadriennal del PPI per implementar les modificacions i 
millores que siguin necessàries. 
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 Participar en l’elaboració de l’annex anual que concreta les obres a executar i 
les aportacions de despesa de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament. 
 

 Aprovar el Pla per l’òrgan competent de l’Ajuntament. 
 

 Participar en la gestió i direcció del Pla i concretament en la realització i 
seguiment de les obres juntament amb representants de l’ADF, la Federació 
d’ADF  i de la Diputació de Barcelona. 
 

 Realitzar anualment la aportació econòmica corresponent al percentatge del 
cost del Pla no coberta per la Diputació de Barcelona, segons el criteri del 
nombre d’habitants en el municipi a partir de les dades disponibles del darrer 
padró, i que es representa en la següent taula:  

 

Nombre d’habitants del 
municipi 

Percentatge a finançar des 
de l’ajuntament  

Fins a 5.000 5 % 

Major de 5.000 i fins a 10.000 10 % 

Major de 10.000 i fins a 20.000 15 % 

Major de 20.000 20 % 

 

 Transferir anualment al compte corrent de l’ADF, un cop rebuda la justificació i 
emès l’informe favorable, i en un termini màxim de 60 dies des de l’entrada de 
la documentació justificativa al registre, d’acord amb el que estableix la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, l’import corresponent de l’annex 
aprovat i adjunt al present conveni, quan hagi procedit. Aquest es transferirà 
segons les previsions del pacte vuitè del conveni. 

 

 Participar en la comissió de seguiment del conveni i en les reunions i activitats 
que es convoquin. 

 

 Sol·licitar la revisió quadriennal del PPI a la Diputació de Barcelona mitjançant 
el procediment que es determini en el seu moment.  

 

 Facilitar l’obtenció dels permisos necessaris per l’execució de les obres amb la 
col·laboració de l’ADF.  

 

 En relació al PAM 
 

 Facilitar a la OTPMIF les dades necessàries per la revisió i redacció de les 
fitxes i documents esmentats en l’apartat II.B.2 dels Antecedents i Motivacions 
del present conveni amb la finalitat de revisar o elaborar el nou Pla d’us en cas 
d’incendi i el model per procedir a la seva homologació.  

 

 Participació de l’alcalde o persona delegada com a responsable municipal de 
l’emergència, juntament  amb  la resta de responsables que configuren el PAM, 
en la realització del simulacre anual. 
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 Sol·licitar a la Diputació de Barcelona mitjançant el procediment que es 
determini, la realització del simulacre anual  d’activació del  Pla en cas 
d’incendi forestal. 

 

  En relació al PVI 
 

 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i l’ADF en l’execució del Pla d’acord 
amb els pactes del present conveni i del Programa Tècnic.  

 

 Col·laborar en el procés de selecció del personal que participarà en el 
desenvolupament del Pla, de conformitat amb el que disposen les bases 
elaborades a l’efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del personal 
del PVI.  

 

 Aprovar el Programa tècnic anual redactat per la OTPMIF i en col·laboració 
amb els ajuntaments i l’ADF de la zona. 

 

 Finançar les despeses generades pel consum de combustible, les reparacions i 
substitucions de rodes dels vehicles, així com del rentat d’aquests, en el decurs 
de la campanya, destinant a l’efecte la quantitat que s’especifica anualment en 
el Programa Tècnic esmentat anteriorment. 

 

  En relació al PPU 
 

 Sol·licitar, si s’escau, en les convocatòries que obri la Diputació de Barcelona 
per aquesta finalitat, ajuts de caràcter tècnic o d’import econòmic per la 
redacció de nous PPU o pel suport a la tramitació administrativa del mateix en 
el cas de que estiguin redactats.  

 

 Facilitar a la OTPMIF, un plànol de delimitació de les urbanitzacions, les 
edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis 
de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals. 

 
 Tercer.- Compromisos de l’ADF i de la Federació  
 

 En relació al PPI 
 

 Participar en la revisió quadriennal del PPI per implementar les modificacions i 
millores que siguin necessàries. 

 

 Participar en l’elaboració de l’annex anual que concreta les obres a executar i 
les aportacions de despesa de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament. 

 

 L’ADF destinarà anualment l’aportació de l’ajuntament i de la Diputació de 
Barcelona a l’execució de les obres relacionades en el PPI i a executar segons 
el calendari previst en el Pla.  

 

 Col·laborar amb l’obtenció dels permisos corresponents per l’execució de les 
obres als propietaris dels terrenys i finques forestals. 
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 L’ADF contractarà anualment les obres destinades a l’execució del Pla segons 
es determinin per  la Comissió de Seguiment del mateix i les peticions 
realitzades seguint el programa establert en el Pla. 

 

 L’ADF realitzarà el pagament de les factures a l’empresa adjudicatària de les 
obres una vegada validada pel tècnic de la Diputació de Barcelona la 
certificació de les mateixes. 

 

 Participar en la gestió i direcció del Pla i concretament en la realització i 
seguiment de les obres, amb representants de l’ajuntament i de la Diputació de 
Barcelona. 

 

 Participar en la comissió de seguiment del conveni i en les reunions i activitats 
que es convoquin. 

 

 En relació al PAM 
 

 Facilitar a l’ajuntament les dades necessàries per la revisió i redacció de les 
fitxes i documents esmentats que configuren el PAM i que estan relacionades 
amb els membres de l’ADF i el material i mitjans existents en el municipi.  
 

 Participar de forma delegada en el simulacre anual de l’ajuntament, per 
l’organització de l’emergència municipal en el cas d’incendi forestal. 

 

  En relació al PVI 
 

 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i l’ajuntament en l’execució del Pla 
d’acord amb els pactes del present conveni  i del Programa Tècnic. 

 

 Delegar a la Federació d’ADF de la comarca, en el procés de selecció del 
personal que participarà en el desenvolupament del Pla, de conformitat amb el 
que disposen les bases elaborades a l’efecte, per les quals es regirà el procés 
de selecció del personal del PVI. 

 

 Col·laborar en el disseny de la campanya del Pla juntament amb l’ajuntament i 
la OTPMIF. 

 

 Contribuir en el seguiment i control de les activitats a realitzar pel personal 
contractat pel Pla d’acord amb les condicions recollides en el Programa Tècnic 
del PVI. 

 

  En relació al PPU 
 

 L’ADF, en col·laboració amb l’ajuntament i recolzada per la Federació pot 
adaptar, si es creu necessari  el programa de vigilància i prevenció vigent fixat 
per l’article 6é de l’Ordre de 6 d’octubre de 1986 sobre regulació de les ADF, a 
les necessitats de sensibilització, participació ciutadana i actuacions 
preventives actives i passives de les urbanitzacions. 

 

 Col·laborar amb les institucions publiques en el desenvolupament del Decret  
123/2005 sobre mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
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urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats 
en terrenys forestals. 

 
Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 

 En relació al PPI 
 

 Recollir la sol·licitud quadriennal de revisió del PPI plantejada per l’ajuntament  
i donar resposta a la mateixa. Preparar la documentació tècnica i econòmica 
necessària per dur a terme la revisió; presentar, debatre i consensuar la 
proposta de revisió del PPI amb els representants de l’ajuntament, l’ADF i 
altres institucions vinculades amb la prevenció dels incendis; i presentar i lliurar 
el Pla definitiu als representants de l’ajuntament, de l’ADF, i si s’escau, d’altres 
institucions vinculades amb la prevenció dels incendis forestals. 

 

 Assumir la direcció tècnica del Pla; dirigir, d’acord amb la disponibilitat de 
recursos humans i materials, les obres a executar; i certificar les obres 
finalitzades, amb representants de l’ajuntament i de l’ADF. 

 

 Aportar part de la inversió que hagi quedat establerta per al municipi, un cop 
aplicats els criteris de repartiment indicats en el pacte sisè del present conveni, 
en funció del nombre d’habitants del darrer padró, i segons el següent quadre 
de percentatges: 

Nombre d’habitants del 
municipi 

Percentatge de la inversió aportat 
per la Diputació de Barcelona 

Fins a 5.000 95 % 

Major de 5.000 i fins a 10.000 90 % 

Major de 10.000 i fins a 20.000 85 % 

Major de 20.000 80 % 

 

 Transferir anualment al compte corrent de l’ADF, un cop rebuda la justificació i 
emès l’informe favorable, i en un termini màxim de 30 dies des de l’entrada de 
la documentació justificativa al registre de Factures, d’acord amb el que 
estableix la circular núm. 22/2009, sobre els terminis de pagament de la 
Diputació de Barcelona i els seus criteris d’aplicació, l’import corresponent de 
l’annex aprovat i adjunt al present conveni, quan hagi procedit. Aquest es 
transferirà segons les previsions del pacte vuitè del conveni. 

 

 Convocar si procedeix, participar i vetllar per la marxa de la Comissió de 
Seguiment del conveni.  

 

 Preparar la proposta anual que estableixi les obres a executar en l’exercici 
pròxim, si procedeix, seguint les pautes i el calendari del PPI així com l’informe 
anual de desenvolupament i execució del Pla.  

 

 Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general per 
treballs de prevenció d’incendis per les ADF incloent personal i obres 
contractades.  
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 En relació al PAM 
 

 Revisar cada quatre anys tot el contingut del PAM, conjuntament amb 
l’ajuntament i coincidint amb la revisió del PPI, d’acord amb la disponibilitat de 
recursos humans i materials.  

 

 Preparar la documentació necessària a facilitar a l’ajuntament per tal de poder 
revisar  o  redactar el Pla i incorporar al mateix els canvis que puguin afectar a 
la seva activació per fer front a  l’emergència en cas d’incendi forestal.  

 

 Elaborar els documents per facilitar l’homologació del Pla per la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya a l’ajuntament.   

 

 Oferir als responsables municipals, un simulacre d’activació del Pla per fer front 
a  l’emergència en cas d’incendi forestal en el que participin les persones 
adscrites responsables del Pla i a més a més, representants de l’ADF. 

 

 Recollir la sol·licitud anual de l’ajuntament per la realització del simulacre 
d’activació del  Pla en cas d’incendi forestal i donar resposta a la mateixa. 

 

  En relació al PVI 
 

 Col·laborar amb l’ajuntament i l’ADF en l’execució del Pla d’acord amb els 
pactes del present conveni  i del Programa Tècnic.  

 

 Redactar anualment el Programa Tècnic amb col·laboració de l’ajuntament  i 
ADF en el que es fixin els paràmetres essencials de funcionament i 
finançament del Pla.  

 

 Convocar a les ADF i ajuntaments per participar en el procés de selecció del 
personal que participarà en el Pla, de conformitat amb el que disposen les 
bases elaborades a l’efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del 
personal del PVI.  

 

 Contractar al personal resultant del procés de selecció i seguint les indicacions 
del Programa Tècnic per l’execució del Pla durant el temps de la seva durada. 

 

 Contractar el lloguer dels vehicles i material logístic necessari, seguint les 
indicacions del Programa Tècnic,  per garantir la viabilitat i execució  del Pla.  

 

 Fer-se càrrec de la direcció tècnica de la campanya.  
 

 Prestar l’assessorament i l’assistència tècnica, econòmica i material necessària 
a l’Ajuntament i l’ADF en el seguiment i control de la prestació del servei. 

 

  En relació al PPU 
 

 Posar a disposició de l’Ajuntament i/o de l’empresa contractada el banc de 
dades i els procediments informàtics dissenyats específicament per la redacció 
i tramitació de Plans de Prevenció d’Incendis Forestals a les Urbanitzacions. 
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 Fomentar la redacció de PPU i la seva execució així com els treballs 
d’adaptació i conservació de les parcel·les i zones verdes que siguin propietat 
municipal dins de les urbanitzacions, d’acord amb l’article 7è del Decret 
123/2005 sobre mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats 
en terrenys forestals. 

 
Cinquè.- Comissió de Seguiment  
 
La Comissió de seguiment del conveni es l’òrgan paritari per a la interpretació del 
present conveni, la seva execució i la proposta de revisions del PPI, dels seus 
programes anuals i la proposta de modificacions del propi conveni.  
 
Objecte: La Comissió té per objecte: 
 

 Informar i estar informada de l’estat de l’execució dels Plans de prevenció 
que es desenvolupen en el municipi. 

 Acordar les obres a executar del programa del PPI durant els anys de 
vigència del conveni. 

 Realitzar el seguiment de l’execució del programa del PPI. 

 Valorar les incidències que es puguin produir durant l’execució del PPI i el 
resultat de la resta de Plans per a fer propostes de millora.  

 Interpretar el present conveni i proposar, si s’escau, la seva modificació. 
 
Composició: La Comissió estarà integrada com a mínim pels membres següents: 
 

 Un representant de l’Ajuntament de Matadepera 

 Un representant de l’ADF Matadepera 

 Un representant de la Federació d'ADF del Vallès Occidental 

 Un representant adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals de la Diputació de Barcelona qui actuarà de Secretari de la Comissió 

 
Funcionament: La Comissió de Seguiment aprovarà, per unanimitat dels seus 
membres, les seves pròpies normes internes de funcionament que no podran alterar ni 
l’objecte ni la composició de la mateixa. En el cas que no es pugui assolir l’acord dels 
seus membres per establir-ne unes altres o no es considerés necessari fixar-ne unes 
de noves, s’adoptaran les següents: 
 
La Comissió es reunirà com a mínim una vegada a l’any amb l’objecte de: 

 Conèixer l’estat d’execució del PPI 

 Determinar, si procedeix, les obres a executar del PPI durant l’any en curs 

 Proposar millores per l’exercici pressupostari del següent any  

 Proposar modificacions per millorar el contingut dels PPI 

 Proposar l’assignació mínima pel funcionament del PVI. 
 
Les convocatòries de les sessions de la Comissió seran fetes pel representant de la 
Diputació de Barcelona, qui  actuarà com a secretari de la Comissió i redactarà l’acta 
de la reunió, emetrà informes i elaborarà i tramitarà els documents que s’acordi 
impulsar. 
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La Comissió es podrà reunir en qualsevol moment a petició de qualsevol dels seus 
membres. La convocatòria de la sessió incorporarà l’ordre del dia dels assumptes a 
tractar. 
 
Les sessions de la Comissió es consideraran vàlidament constituïdes amb l’assistència 
de dos dels seus membres un dels quals haurà de ser necessàriament el secretari. 
 
Sisè.- Desenvolupament del conveni 
 
Per a cada any de vigència, el conveni es desenvoluparà segons els següents 
paràmetres: 
 

 En relació al PPI 
 

 Si procedeix, la Comissió de seguiment establirà i acordarà les obres a 
executar durant l’any en curs, segons el següent procediment: 

 
1. Es decidiran les prioritats entre les obres previstes en el programa 

econòmic anual del PPI, amb els següents criteris: 
 

 Presència de danys greus o punts crítics que no permetin l’ús en 
condicions de seguretat de la infraestructura. 

 Anys transcorreguts des de la darrera actuació. 

 Previsió i prioritat en el programa econòmic anual del PPI. 

 Valor estratègic per al funcionament i la consolidació de les 
infraestructures del PPI. 

 
2. Si es preveu que el cost unitari de les obres prioritàries sigui superior a un 

20% del cost indicat en el programa del PPI, caldrà justificar-ho mitjançant 
valoració i pressupost de les actuacions sobre el terreny. 

 
3. S’escolliran les obres, per ordre de prioritat, i preferentment s’inclouran 

senceres, tal i com consten en el programa del PPI. 
 

4. La referència de l’import al voltant del qual s’ha de moure la suma de la 
inversió de les obres seleccionades, serà calculat i aportat per l’OTPMIF, a 
partir de: 

 

 La disponibilitat pressupostària de la Diputació de Barcelona per a l’any 
en curs.  

 La disponibilitat pressupostària de l’ajuntament per a l’any en curs.  

 La inversió mitjana per ha forestal, un cop afegit el percentatge aportat 
pels ajuntaments. 

 La superfície forestal del municipi. 

 La pluviometria mitjana anual del municipi. En aquells casos que sigui 
superior a 700 mm o a 800 mm, s’aplicarà un factor de reducció d’un 
10% o un 20%, respectivament, a l’import de referència calculat. 

 L’import resultant del factor de reducció aplicat, es repartirà 
proporcionalment a la superfície forestal, entre la resta de municipis de 
la província que tinguin una pluviometria inferior a 700 mm, i per tant 
que presentin un elevat risc potencial d’incendis forestals. 
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11. La proposta final, per a l’any en curs, de les obres acordades i valorades 

per la Comissió es redactarà en una acta o document similar, per tal que 
quedi constància de l’acord.  

 

 Les obres s’executaran segons les determinacions del PPI descrites en les 
Fitxes Tècniques per a cada tipologia d’obra, que es troben adjuntes al dossier 
del Pla municipal de Prevenció, ubicat a l’ajuntament. 

 

 El llistat de les obres aprovades es farà constar en l’Annex i estarà signat pel 
president de l’ADF, l’alcalde i el representant de la Diputació de Barcelona, en 
ell s’especificarà tant l’import de les inversions com la part aportada per la 
Diputació de Barcelona i per l’ajuntament respectiu. Per a la resta d’anualitats, 
l’annex s’aprovarà d’acord amb el que s’estableix en el pacte primer del present 
conveni. 

 

 La Comissió es podrà reunir per a la certificació conjunta de les obres 
executades, o en el cas de què una o varies de les actuacions acordades no es 
puguin dur a terme per causes alienes a les parts, com causes 
meteorològiques, imprevistos o raons de força major, que obliguin a realitzar un 
canvi en les prioritats del Pla. En aquest darrer cas es podrà plantejar una 
sol·licitud de canvi de destí, en una acta de la reunió. 

 

 En relació al PAM 
 

 La Comissió de Seguiment, reunida a finals d’any, podrà valorar les incidències 
relacionades amb el PAM respecte al simulacre, posada en funcionament del 
Pla en cas d’incendi forestal, i propostes de millora pel següent any. 

 

  En relació al PVI 
 

 L’OTPMIF prepararà el programa tècnic anual segons els acords relacionats en 
aquest conveni i el presentarà a l’ajuntament i ADF per la seva aprovació, 
facilitant així la justificació de la despesa compromesa per l’ajuntament per la 
execució del Pla en el seu municipi. 

 

 El programa tècnic aprovat, farà referència al present conveni i s’ajustarà a les 
determinacions i objectius generals aquí relacionats. 

 

 La Comissió de Seguiment analitzarà com ha estat  el funcionament del PVI en 
totes les vessants que afecten a aquest conveni proposant modificacions i 
millores si s’escauen a l’OTPMIF mitjançant informe signat per les parts que 
integren la Comissió. 

 

  En relació al PPU 
 

 La Comissió de Seguiment, reunida a finals d’any, valorarà les incidències 
relacionades amb les urbanitzacions dels municipi en la que s’analitzaren els 
possibles treballs d’adaptació i conservació de les parcel·les i zones verdes 
que siguin propietat municipal, la redacció de nous Plans i/o el suport prestat 
per la Diputació als tràmits administratius de què consten els Plans. 



105 
 

 
Setè.- Pressupost 
 

 En relació al PPI 
 
La distribució del pressupost pel programa anual de 2014 és la següent:  
 
Aportació de la Diputació de Barcelona:  10.734,30€ 
Aportació de l’Ajuntament de Matadepera: 1.192,70€ 
 
Per la resta d’anys, la Diputació de Barcelona i l’ajuntament assignaran anualment, 
quan procedeixi i d’acord amb la seva disponibilitat pressupostària, els recursos 
econòmics necessaris per a la realització de les actuacions acordades per la Comissió, 
dins de les partides dels seus pressupostos generals ordinaris. 
 

 En relació al PAM 
 
La Diputació de Barcelona assignarà anualment, d’acord amb les seva disponibilitat 
pressupostària, uns  recursos econòmics dins de  les partides del seu pressupost 
general ordinari. 
 

  En relació al PVI 
 
Determinat en el Programa Tècnic anual i segons la seva aprovació. 
 

  En relació al PPU 
 
La Diputació assignarà anualment, d’acord amb les seves disponibilitats 
pressupostàries, uns  recursos econòmics dins de  les partides del seu pressupost 
general ordinari. 
 
Vuitè.- Finançament, pagament i forma de justificació 
 

 En relació al PPI 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de 10.734,30€, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48900, de l’any 2014. Per a la resta 
d’anualitats l’aportació es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent, 
d’acord amb la disponibilitat pressupostària de l’any en curs, i segons les actuacions 
establertes en el programa anual, proposat per la Comissió de seguiment.  
 
L’ajuntament  es compromet a efectuar el pagament de 1.192,70€, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries corresponents, de l’any 2014. Per a la resta d’anualitats 
l’aportació es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent, d’acord amb 
la disponibilitat pressupostària de l’any en curs, i segons les actuacions establertes en 
el programa anual, proposat per la Comissió de seguiment.  
 
La justificació de les obres detallades en el programa econòmic es realitzarà 
mitjançant una relació valorada de les despeses relatives als recursos emprats i a les 
activitats dutes a terme, previ informe favorable del tècnic de la Diputació  i d’un tècnic 
en representació de l’ajuntament si s’estima oportú i sempre amb la conformitat de 
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l’alcalde/ssa i del president/a de l’ADF, que verifiqui que s’han complert els objectius 
de col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva 
consecució. 
 
En relació a l’IVA, només s’inclourà en la relació valorada quan aquest no sigui 
recuperable per part de l’ADF. 
 
Un cop la justificació estigui informada favorablement, es procedirà al pagament, per 
part de la Diputació de Barcelona del valor monetari de l’activitat realitzada, segons les 
quanties estipulades en el programa anual i els imports efectivament justificats. 
 
El termini d’execució i de justificació de les obres serà de, com a màxim, fins al 30 de 
novembre de l’any en curs.  
 
La forma de pagament i el termini de justificació pels successius anys serà la mateixa 
que l’establerta per a l’any 2014.  
 
L’ajuntament aportarà la part que li correspon a l’ADF en concepte de prevenció 
d’incendis forestals i concretament per a la execució de les obres del PPI de l’any en 
curs.  
 

 En relació al PAM 
 
La Diputació gestionarà íntegrament el pressupost que es destini dins de les partides 
del seu pressupost general ordinari. 
 

  En relació al PVI 
 
La Diputació gestionarà directament el pressupost aprovat en el Programa Tècnic dins 
de  les partides del seu pressupost general ordinari a excepció de la despesa del 
combustible de les unitats de vigilància. 
 
L’ajuntament gestionarà directament l’aportació en concepte de combustible seguint la 
quantitat especificada i aprovada en el seu Programa Tècnic. 
 

  En relació al PPU 
 
La Diputació gestionarà íntegrament el pressupost que es destini dins de les partides 
del seu pressupost general ordinari. 
 
Novè.-  Vigència del Conveni 
 
El present conveni estendrà la seva vigència des de l’1 de gener de 2014 fins el 31 de 
desembre de l’any 2017. 
 
Cada any, la Comissió de seguiment haurà de proposar, per a l'aprovació pels 
respectius òrgans de govern de les parts intervinents, el programa econòmic anual de 
les actuacions previstes durant l'any el curs, quan procedeixi. 
 
Desè.- Protecció de dades de caràcter personal 
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Les parts signants del conveni s’obliguen a complir amb les prescripcions que es 
prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, 
en especial, les contingudes a l’article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de 
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 
de desembre i reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que 
continguin dades de caràcter personal aprovat per RD 994/1999 d’11 de juny. 
 
Onzè.-  Modificació del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en 
relació a la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i 
els acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest 
conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per 
totes les parts signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.  
 
Dotzè.- Causes de resolució del conveni 
 
Són causes de resolució del present conveni: 
 

 La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 

 La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la  finalitat prevista en el conveni.  

 L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de 
les parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que 
correspongui a la/les part/s complidora/es. En supòsit de litigi, per a la resolució del 
conveni, s’estarà a allò que disposa l’article 44 de la Llei reguladora de la 
jurisdicció contenciós administrativa. 

 La decisió unilateral de qualsevol de les quatre  parts, amb un mínim de 2 mesos 
d’avís previ a l’altra part. 

 L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit. 

 La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 

 Qualsevol altra causa admissible en dret. 
 
Tretzè.- Marc normatiu del present conveni 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò 
establert en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els articles 4 al 9 de la 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), així com els 
articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per 
la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Catorzè.- Jurisdicció competent 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts 
signants d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós – administrativa. 
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I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per 
quadruplicat, en el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
Barcelona, 
 
Per la Diputació de Barcelona, 

El Diputat delegat d'Espais Naturals i 
Medi Ambient, 
 
II·Im. Sr. Joan Puigdollers i Fargas 

 La Secretària delegada, 
 
 
Sra. Núria Marcet i Palau 

L'Alcaldessa de l'Ajuntament de 
Matadepera 
 
Il·lma. Sra. Mireia Solsona Garriga 

 La Secretària de l'Ajuntament de 
Matadepera 
 
Sra. Rosa Castellà Mata 

El President de l'ADF Matadepera 
 
 
Sr. Ricard Farriol Almirall 

 El President de la Federació d'ADF del 
Vallès Occidental 
 
Sr. Enric Sapés Sorribes 



 

 

 

I sense res més a tractar per la Presidència s'alça la sessió a 10:15 de la tarda, de la qual 
s'estén la present acta que signa l'Alcaldessa - Presidenta, amb mi, la Secretària de la 
Corporació, que en dono fe. 
 
 
 
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,                         LA SECRETARIA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mireia Solsona i Garriga           Rosa Castellà Mata 
 
 
 


