ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
celebrada en data 14 de desembre de 2018
Matadepera, 14 de desembre de 2018
A les 9:20 hores, 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 sotasignada
secretària de la Corporació, senyora Isabel Bobet i Viladot, que dóna fe de l’acte, i de la
interventora, senyora Esperanza Cavero Ramírez, es va reunir la Junta de Govern Local
amb l'objecte de celebrar la Sessió Ordinària, convocada per al dia d'avui a aquesta
hora.
Al respecte de la convocatòria, i tal i com s’exposa en el decret mitjançant el qual es
formalitza la mateixa, es deixa constància que el canvi de data i hora s’articula sobre la
previsió del punt tercer de l’acord plenari de data 13/07/2015, pel qual s’aprova
periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, en el qual es preveu
la possibilitat d’avançar o posposar la celebració de les sessions ordinàries del Ple i de
la Junta de Govern Local, dins del mes de celebració, quan el dia fixat sigui festiu i es
trobi inclòs en període de vacances.
Hi són presents els tinents d’alcalde senyors/es Montserrat Royes i Vila, Francesc Sala
i Soriano, M. Carme Querol i Badosa, i Albert Garcia i Font.
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: Nil López Crespo (Urbanisme i Obres), Núria Garcia
Murcia (Cultura i Comerç), i Marcel·lí Bosch Muntal (Medi Ambient, Joventut i Salut).
Excusa la seva assistència el regidor senyor Pol Roura Mármol (Serveis i Habitatge).
Abans d’obrir la sessió la Sra. Alcaldessa informa als membres de la Junta de Govern
que, amb posterioritat a l’aprovació de la convocatòria, s’ha advertit la necessitat
d’incloure els punts extraordinaris següents, per urgència:







Aprovació de les certificacions 8ª i 9ª i les corresponents factures núm. 342 i
350 respectivament, de l’obra municipal ordinària titulada “Projecte bàsic i
executiu modificat del camp d’hoquei herba municipal de Matadepera”
Aprovació de la quarta revisió de preus del contracte del servei d’explotació,
conservació i manteniment del sistema de sanejament de Matadepera (EDAR)
Pagament dels rebuts pendents, dels mesos de juliol a setembre de l’any 2018,
a l’empresa Seproin Finques, administrador de la comunitat de propietaris de
l’Avinguda del Mas Sot 3-9 de Matadepera.
Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès
Occidental i l’Ajuntament de Matadepera per al finançament anual del pla local
de joventut com estableix la fitxa 43 de l’addenda al Contracte Programa 2018.
Relació de factures F/2018/33
Aprovació relació de factures F/2018/33 BIS

Es sotmet a votació la urgència i els punts proposats queden inclosos a l’ordre del dia
amb el vot favorable de la unanimitat dels membres que integren la Junta de Govern
Local.
A continuació, l’alcaldessa declara oberta la sessió per tal que es procedeixi a l’estudi i
votació dels assumptes que formen l’ordre del dia de la sessió.

1.-ACTA ANTERIOR
1.1. -Aprovació acta de les sessions anteriors de 28/11/2018 i 05/12/2018
Les actes de les sessions anteriors, de dates 28 de novembre de 2018 i 5 de
desembre de 2018, han estat distribuïdes entre els membres de la Junta de Govern
Local conjuntament amb la convocatòria de la sessió d’avui, i per tant, de conformitat
amb el que disposa l’article 110.3 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local
de Catalunya, es sotmeten a votació sense necessitat de ser llegida prèviament.
La Presidenta pregunta als assistents si han de formular cap objecció al contingut de
les actes trameses.
Els membres presents mostren la seva conformitat amb les actes i l’alcaldessa les
proclama aprovades per unanimitat i sense cap esmena.
2.-REGIDORIA D’URBANISME
2.1. - Concessió de llicència d’obres exp. núm. G130/000071/2018
ALBA PIQUE DURAN ha sol·licitat en data 21/06/2018 una llicència d’obres per a la
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina al c. del Cavall Bernat, 27,
per la qual cosa s’ha incoat exp. G130/000071/2018.
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 03/12/2018 la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe
favorable sobre el projecte, redactat pels arquitectes Jordi Comas Rovira i Pau Duran
Bros.
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació
amb l’expedient en data 04/12/2018.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local,
d’acord amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 516
de data 28/05/2018, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia
07/06/2018, amb núm. de referència 022018011720.
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.: G130/000071/2018
Promotor : ALBA PIQUE DURAN (DNI/NIF: 53124453-L)
Situació : c. del Cavall Bernat, 27
Obres
: construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina
Segon.- Aprovar la liquidació provisional de tributs que es detalla a continuació,
d’acord amb el que determinen les ordenances fiscals municipals 2.5 i, 3.2 que
regulen respectivament l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la Taxa
per la prestació de serveis urbanístics, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya:
Impost de construccions, instal·lacions
i obres
Taxa de tramitació
Placa acreditativa de llicència
Fiança condicionament via pública
Fiança de gestió de residus

Ord. Fiscal 2.5 Article 6.6 i 9

10440,87

Ord. Fiscal 3.2 Article 6.1
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.6
TOTAL TRIBUTS
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.7
Decret 89/2010. Article 11
TOTAL

3377,93
27.12
13845,92
1232.54
264.00
15342.46

Tercer.- Disposar que el pagament d’aquesta liquidació provisional és a compte de la
liquidació definitiva que cal practicar quan finalitzin les obres. A aquest efecte, segons
disposa l’apartat 7 de l’article 7 de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, en el termini d’un mes comptat a partir de la
finalització de les obres caldrà fer el tràmit de declaració del cost real i efectiu
d’aquelles d’acord amb el formulari normalitzat disponible al catàleg de tràmits de la
seu electrònica de l’Ajuntament de Matadepera.
Quart.- Condicionar aquesta llicència a les condicions particulars següents:
-

Condicionat a presentar el nomenament del constructor abans de començar les
obres.

-

Condicionat al compliment de l’article 228 i l’article 244 de les NN.UU. del
POUM, que regulen les tanques i les adaptacions topogràfiques,
respectivament.

-

Cal disposar del projecte executiu abans de començar les obres, visat pel
col·legi professional en cas ho determini la legislació vigent, i presentar-ne una
còpia a l’Ajuntament juntament amb un informe signat per la direcció facultativa
de l’obra on s’indiqui que el projecte executiu s’ajusta al projecte sobre el qual
s’ha concedit la llicència d’obres (article 34.3 del Decret 64/2014).

-

Informar el titular de la llicència que, mitjançant Decret d’Alcaldia número 247
de 19/05/2016 es va adjudicar a l’empresa Asfaltats Riba SA el contracte del
servei de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal de Matadepera.

Tal i com consta en el contracte signat entre l’Ajuntament i l’empresa Asfaltats
Riba SA, durant la seva vigència, que la Junta de Govern Local de 21/03/2018
ha prorrogat fins el dia 13/06/2020, les obres de connexió de l’habitatge a la
xarxa municipal de sanejament que afectin el domini públic les haurà
d’executar aquesta empresa, prèvia sol·licitud per part de les persones
interessades
-

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.

Cinquè.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de
les obres que s’executen a Matadepera, subjectes a règim d’autorització o de
comunicació, aprovades per la Junta de Govern Local en data 27/04/2016, que
s’inclouran en la notificació d’aquest acord.
Sisè.- Notificar el present acord als interessats.
2.2. – Concessió de llicència d’obres exp. núm. G130/000074/2018
ESTHER SALVATELLA VAZQUEZ ha sol·licitat en data 26/06/2018 una llicència
d’obres per a la construcció d'un habitatge en planta baixa al c. de l'Olivar, 14B, per la
qual cosa s’ha incoat exp. G130/000074/2018.
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 08/11/2018 la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe
favorable sobre el projecte, redactat per l’arquitecte Beatriz Abel i Pazos.
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació
amb l’expedient.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local,
d’acord amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 516
de data 28/05/2018, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia
07/06/2018, amb núm. de referència 022018011720.
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.: G130/000074/2018
Promotor : ESTHER SALVATELLA VAZQUEZ (DNI/NIF: 45637233-N)
Situació : c. de l'Olivar, 14B
Obres
: construcció d'un habitatge en planta baixa
Segon.- Aprovar la liquidació provisional de tributs que es detalla a continuació,
d’acord amb el que determinen les ordenances fiscals municipals 2.5 i, 3.2 que
regulen respectivament l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la Taxa
per la prestació de serveis urbanístics, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya:
Impost de construccions, instal·lacions
i obres
Taxa de tramitació
Placa acreditativa de llicència
Fiança condicionament via pública
Fiança de gestió de residus

Ord. Fiscal 2.5 Article 6.6 i 9

2828,88

Ord. Fiscal 3.2 Article 6.1
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.6
TOTAL TRIBUTS
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.7
Decret 89/2010. Article 11
TOTAL

915,22
27,12
3771,22
1038,92
847,00
5657,14

Tercer.- Disposar que el pagament d’aquesta liquidació provisional és a compte de la
liquidació definitiva que cal practicar quan finalitzin les obres. A aquest efecte, segons
disposa l’apartat 7 de l’article 7 de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, en el termini d’un mes comptat a partir de la
finalització de les obres caldrà fer el tràmit de declaració del cost real i efectiu
d’aquelles d’acord amb el formulari normalitzat disponible al catàleg de tràmits de la
seu electrònica de l’Ajuntament de Matadepera.
Quart.- Condicionar aquesta llicència a les condicions particulars següents:
-

Condicionat a presentar el nomenament del constructor abans de començar les
obres.

-

Cal disposar del projecte executiu abans de començar les obres, visat pel
col·legi professional en cas ho determini la legislació vigent, i presentar-ne una
còpia a l’Ajuntament juntament amb un informe signat per la direcció facultativa
de l’obra on s’indiqui que el projecte executiu s’ajusta al projecte sobre el qual
s’ha concedit la llicència d’obres (article 34.3 del Decret 64/2014).

-

Informar el titular de la llicència que, mitjançant Decret d’Alcaldia número 247
de 19/05/2016 es va adjudicar a l’empresa Asfaltats Riba SA el contracte del
servei de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal de Matadepera.
Tal i com consta en el contracte signat entre l’Ajuntament i l’empresa Asfaltats
Riba SA, durant la seva vigència, que la Junta de Govern Local de 21/03/2018
ha prorrogat fins el dia 13/06/2020, les obres de connexió de l’habitatge a la
xarxa municipal de sanejament que afectin el domini públic les haurà

d’executar aquesta empresa, prèvia sol·licitud per part de les persones
interessades
-

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.

Cinquè.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de
les obres que s’executen a Matadepera, subjectes a règim d’autorització o de
comunicació, aprovades per la Junta de Govern Local en data 27/04/2016, que
s’inclouran en la notificació d’aquest acord.
Sisè.- Notificar el present acord als interessats.
2.3. - Concessió de llicència d’obres exp. núm. G130/000080/2018
SAMECEL, SL, representat per Sebastian Molina Martinez, han sol·licitat en data
11/07/2018 una llicència d’obres per a la construcció d'un habitatge unifamiliar i una
piscina al c. d'Isaac Peral, 59, per la qual cosa s’ha incoat exp. G130/000080/2018.
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 l’expedient consta resolució d’autorització de construcció d’un habitatge unifamiliar
aïllat en zona de policia dl torrent de Can Solà, emesa el dia 16/11/2018 pel Cap de la
Demarcació Territorial Llobregat-Foix i Tordera-Besós de l’Agència Catalana de
l’aigua (exp. UDPH2018002922).
En data 03/12/2018 la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe
favorable sobre el projecte, redactat per l’arquitecta Clara Segués i Vidal.
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació
amb l’expedient.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local,
d’acord amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 516
de data 28/05/2018, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia
07/06/2018, amb núm. de referència 022018011720.
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.: G130/000080/2018
Promotor : SAMECEL, SL (DNI/NIF: B6068358-8)
Situació : c. d'Isaac Peral, 59
Obres
: construcció d'un habitatge unifamiliar i una piscina
Segon.- Aprovar la liquidació provisional de tributs que es detalla a continuació,
d’acord amb el que determinen les ordenances fiscals municipals 2.5 i, 3.2 que
regulen respectivament l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la Taxa
per la prestació de serveis urbanístics, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya:
Impost de construccions, instal·lacions
i obres
Taxa de tramitació
Placa acreditativa de llicència
Fiança condicionament via pública
Fiança de gestió de residus

Ord. Fiscal 2.5 Article 6.6 i 9
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.1
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.6
TOTAL TRIBUTS
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.7
Decret 89/2010. Article 11
TOTAL

8376,25
2709,96
27,12
11113,34
1064,32
275,00
12452,66

Tercer.- Disposar que el pagament d’aquesta liquidació provisional és a compte de la
liquidació definitiva que cal practicar quan finalitzin les obres. A aquest efecte, segons
disposa l’apartat 7 de l’article 7 de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, en el termini d’un mes comptat a partir de la
finalització de les obres caldrà fer el tràmit de declaració del cost real i efectiu
d’aquelles d’acord amb el formulari normalitzat disponible al catàleg de tràmits de la
seu electrònica de l’Ajuntament de Matadepera.
Quart.- Condicionar aquesta llicència a les condicions particulars següents:
-

Condicionat a presentar el nomenament del constructor abans de començar les
obres.

-

Informar el titular de la llicència que, mitjançant Decret d’Alcaldia número 247
de 19/05/2016 es va adjudicar a l’empresa Asfaltats Riba SA el contracte del
servei de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal de Matadepera.
Tal i com consta en el contracte signat entre l’Ajuntament i l’empresa Asfaltats
Riba SA, durant la seva vigència, que la Junta de Govern Local de 21/03/2018
ha prorrogat fins el dia 13/06/2020, les obres de connexió de l’habitatge a la
xarxa municipal de sanejament que afectin el domini públic les haurà
d’executar aquesta empresa, prèvia sol·licitud per part de les persones
interessades

-

Cal disposar del projecte executiu abans de començar les obres, visat pel
col·legi professional en cas ho determini la legislació vigent, i presentar-ne una

còpia a l’Ajuntament juntament amb un informe signat per la direcció facultativa
de l’obra on s’indiqui que el projecte executiu s’ajusta al projecte sobre el qual
s’ha concedit la llicència d’obres (article 34.3 del Decret 64/2014).
-

Condicionat al compliment de les condicions generals i particulars establertes a
la resolució d’autorització de construcció d’un habitatge en zona de policia del
torrent de Can Solà, emesa el dia 16/11/2018 pel Cap de la Demarcació
Territorial Llobregat-Foix i Tordera-Besòs de l’Agència Catalana de l’Aigua
(expedient UDPH2018002922).

-

Condicionat a reposar el paviment de la vorera.

-

Condicionat al compliment de l’article 228 de les NN.UU. del POUM, que regula
les tanques i es transcriu literalment tot seguit:
Art. 228. Tanques
1. L’alçada de les tanques en material opac tindrà un mínim de vint centímetres
(0,20 m) i no superarà un metre (1 m) d’alçada de mitjana, amb una dimensió
màxima d’un metre i seixanta centímetres (1,60 m); aquesta tanca es podrà
complementar amb material no opac fins a una alçada de 2 metres i en aquest
cas la part no opaca de la tanca haurà de quedar reculada respecte del pla de
carrer un mínim de 20 cm, a fi d’evitar que la vegetació de la tanca disminueixi
l’amplada de la voravia. Aquestes alçades es mesuraran des de la cota natural
del terreny en cada punt del límit de parcel·la prèviament a la realització de
qualsevol adaptació topogràfica. Al nucli antic les tanques de separació entre
patis es permeten construir en la seva totalitat amb material opac, respectant
l’alçada màxima definida en aquest apartat (2 metres).
2. Excepcionalment es podrà superar l’alçada màxima dels tancaments definits
a la normativa, sempre que es justifiqui en funció de l’acord amb les tanques
contigües existents.
3. No es permetrà incrementar l’alçada de les tanques amb instal·lacions tipus
frontons o similars. En tot cas, els elements d’obra destinats a aquests tipus
d’ús, encara que es situïn a l’interior de la parcel·la, hauran de complir la
condició de projectar sobre les parcel·les veïnes una ombra no superior a la
determinada per la tanca col·locada a la major alçada que permet aquest
article.
4. Les franges opaques de les tanques seran d’obra i en cas d’haver-se de
pintar es farà amb els colors permesos a la zona i a les disposicions generals.
Les no opaques seran preferentment vegetals, reixes metàl·liques calades. Es
prohibeix l’ús de tancament de tipus llambins de més d’un 50% d’opacitat
mesurat des de la normal a la tanca. Si el projecte d’edificació preveu tanques
s’haurà de justificar la imatge unitària en relació a allò existent al tram de carrer
amb estudi de materials i/o vegetació.
5. Les portes de les tanques s’adequaran en estil i materials a la pròpia tanca.
6. A les parcel·les que limitin amb torrents, previ informe favorable de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) s’admetrà que el mur de la partió confrontant amb el
torrent tingui una alçada màxima de 2 metres en material opac. En aquesta
partió també s’admetrà terraplens de fins a 2 metres a comptar des de la cota
natural del terreny.

-

7. Amb caràcter previ a l’enderrocament de les tanques existents caldrà, de
forma conjunta amb el projecte tècnic, la presentació d’estudi per justificar la
procedència del seu enderroc i la justificació que aquestes no presenten una
certa continuïtat i unitat (al llarg de dues o més edificacions) i que no tenen un
interès compositiu, independentment del seu estat de conservació.
8. En cas de contenció de terres no es podrà incrementar l’altura en el límit de
la finca, i la tanca vegetal s’haurà d’emplaçar dins del gàlib 1:3 mesurat de la
cota de coronació del mur de contenció.
Condicionat al compliment de l’article 244 de les NN.UU. del POUM que regula
les adaptacions topogràfiques i es transcriu literalment tot seguit:
Art. 244. Adaptació topogràfica del terreny
En els terrenys amb pendent i en els casos que sigui imprescindible
l’anivellament del sòl en terrasses, es disposaran de tal manera que la cota de
cadascuna d’elles compleixi les següents condicions:
a) Les plataformes d’anivellació no podran situar-se a més d’1 metre per
sobre a o més de 2,20 metres per sota de la cota natural del terreny en el
límit.
b) La plataforma d’anivellació en l’interior de la parcel·la, exceptuant el
soterrani, haurà de disposar-se de tal manera que no sobrepassi uns
talussos ideals de pendent 1:3, (alçada: base), traçats des de les cotes per
sobre o per sota, possibles en els límits i mesurats sobre un pla de
referència horitzontal. Els murs d’anivellació de terres en els límits no
podran arribar mai a una alçada superior a 1 metre per sobre de la cota
natural del límit ni una alçada superior a 2,20 metres per sota de la cota
natural del límit. Els murs interiors de contenció de terres no podran
sobrepassar, en la part vista, els 3,00 metres d’alçada.
c) S’admetrà, de forma excepcional, que els terraplens superin el màxim que
amb caràcter general determina aquesta normativa en les zones contigües
a l’habitatge, respectant les separacions mínimes a les partions veïnes,
sempre que els murs de contenció d’aquestes terres s’integrin dins del
volum edificat tant pel que fa a composició arquitectònica com pel que fa a
materials.
d) En el cas que es construeixin murs per a aconseguir plataformes planes al
voltant de l’habitatge, aquestes plataformes han de ser com a mínim tan
amples com alt sigui el mur construït per obtenir-les. En cap cas els
terraplens i els murs podran superar els 3 metres d’alçada mesurats des
del nivell natural del terreny.
e) En aquells casos de terrenys amb pendent ascendent, la construcció de
murs de contenció de terres, no representarà un augment del nivell del
terreny en el límit de la façana. Per sobre d’aquest mur s’admetran
tancaments vegetals en les tanques sempre que aquests quedin situats
dins el gàlib 1:3 sobre un pla horitzontal mesurat des del límit superior del
mur

-

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.

Cinquè.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de
les obres que s’executen a Matadepera, subjectes a règim d’autorització o de
comunicació, aprovades per la Junta de Govern Local en data 27/04/2016, que
s’inclouran en la notificació d’aquest acord.
Sisè.- Notificar el present acord als interessats.
2.4. - Concessió de llicència d’obres exp. núm. G130/000081/2018
GUILLERMO ALCARAZ ECHARRI, representat per Anna Bullich Estaun, ha sol·licitat
en data 17/07/2018 una llicència d’obres per a la construcció d'una piscina exterior i
d'una edificació auxiliar al c. de la Font Soleia núm. 20, per la qual cosa s’ha incoat
exp. G130/000081/2018.
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 27/11/2018 la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe
favorable sobre el projecte, redactat per l’arquitecta Anna Bullich Estaun.
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació
amb l’expedient en data 03/12/2018.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local,
d’acord amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 516
de data 28/05/2018, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia
07/06/2018, amb núm. de referència 022018011720.
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.: G130/000081/2018
Promotor : GUILLERMO ALCARAZ ECHARRI (DNI/NIF: 45470957-A)
Situació : c. de la Font Soleia núm. 20
Obres
: construcció d'una piscina exterior i d'una edificació auxiliar
Segon.- Aprovar la liquidació provisional de tributs que es detalla a continuació,
d’acord amb el que determinen les ordenances fiscals municipals 2.5 i, 3.2 que
regulen respectivament l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la Taxa

per la prestació de serveis urbanístics, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya:
Impost de construccions, instal·lacions
i obres
Taxa de tramitació
Placa acreditativa de llicència
Fiança condicionament via pública
Fiança de gestió de residus

Ord. Fiscal 2.5 Article 6.6 i 9

2156.96

Ord. Fiscal 3.2 Article 6.1
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.6
TOTAL TRIBUTS
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.7
Decret 89/2010. Article 11
TOTAL

697.84
27.12
2881.92
1332.48
880.00
5094.40

Tercer.- Disposar que el pagament d’aquesta liquidació provisional és a compte de la
liquidació definitiva que cal practicar quan finalitzin les obres. A aquest efecte, segons
disposa l’apartat 7 de l’article 7 de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, en el termini d’un mes comptat a partir de la
finalització de les obres caldrà fer el tràmit de declaració del cost real i efectiu
d’aquelles d’acord amb el formulari normalitzat disponible al catàleg de tràmits de la
seu electrònica de l’Ajuntament de Matadepera.
Quart.- Condicionar aquesta llicència a les condicions particulars següents:
-

-

Condicionat a presentar el nomenament del constructor abans de començar les
obres.
Cal disposar del projecte executiu abans de començar les obres, visat pel
col·legi professional en cas ho determini la legislació vigent, i presentar-ne una
còpia a l’Ajuntament juntament amb un informe signat per la direcció facultativa
de l’obra on s’indiqui que el projecte executiu s’ajusta al projecte sobre el qual
s’ha concedit la llicència d’obres (article 34.3 del Decret 64/2014).
Condicionat a reposar el paviment de la vorera.

-

Informar el titular de la llicència que, mitjançant Decret d’Alcaldia número 247
de 19/05/2016 es va adjudicar a l’empresa Asfaltats Riba SA el contracte del
servei de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal de Matadepera.
Tal i com consta en el contracte signat entre l’Ajuntament i l’empresa Asfaltats
Riba SA, durant la seva vigència, que la Junta de Govern Local de 21/03/2018
ha prorrogat fins el dia 13/06/2020, les obres de connexió de l’habitatge a la
xarxa municipal de sanejament que afectin el domini públic les haurà
d’executar aquesta empresa, prèvia sol·licitud per part de les persones
interessades

-

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.

Cinquè.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de
les obres que s’executen a Matadepera, subjectes a règim d’autorització o de
comunicació, aprovades per la Junta de Govern Local en data 27/04/2016, que
s’inclouran en la notificació d’aquest acord.
Sisè.- Notificar el present acord als interessats.
2.5. - Concessió de llicència d’obres exp. núm. G130/000099/2018
CARLES GARRIGA FORCA, representat per Manuel Rivas Garcia, ha sol·licitat en
data 02/10/2018 una llicència d’obres per a la finalització de construcció d'un habitatge
unifamiliar i una piscina al c. del Turó de les Roques Blanques, 10, per la qual cosa
s’ha incoat exp. G130/000099/2018.
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 14/11/2018 la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe
favorable sobre el projecte, redactat per l’arquitecte Manuel Rivas Garcia i visat amb
el núm. 2018006931.
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació
amb l’expedient.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local,
d’acord amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 516
de data 28/05/2018, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia
07/06/2018, amb núm. de referència 022018011720.
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.: G130/000099/2018
Promotor : CARLES GARRIGA FORCA (DNI/NIF: 47168009-T)
Situació : c. del Turó de les Roques Blanques, 10
Obres
: finalització de construcció d'un habitatge unifamiliar i una piscina
Segon.- Aprovar la liquidació provisional de tributs que es detalla a continuació,
d’acord amb el que determinen les ordenances fiscals municipals 2.5 i, 3.2 que

regulen respectivament l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la Taxa
per la prestació de serveis urbanístics, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya:
Impost de construccions, instal·lacions
i obres
Taxa de tramitació
Placa acreditativa de llicència
Fiança condicionament via pública
Fiança de gestió de residus

Ord. Fiscal 2.5 Article 6.6 i 9

5049,26

Ord. Fiscal 3.2 Article 6.1
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.6
TOTAL TRIBUTS
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.7
Decret 89/2010. Article 11
TOTAL

1633,58
27,12
6709,96
1290,01
150,00
8149,97

Tercer.- Disposar que el pagament d’aquesta liquidació provisional és a compte de la
liquidació definitiva que cal practicar quan finalitzin les obres. A aquest efecte, segons
disposa l’apartat 7 de l’article 7 de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, en el termini d’un mes comptat a partir de la
finalització de les obres caldrà fer el tràmit de declaració del cost real i efectiu
d’aquelles d’acord amb el formulari normalitzat disponible al catàleg de tràmits de la
seu electrònica de l’Ajuntament de Matadepera.
Quart.- Condicionar aquesta llicència a les condicions particulars següents:
-

Informar el titular de la llicència que, mitjançant Decret d’Alcaldia número 247
de 19/05/2016 es va adjudicar a l’empresa Asfaltats Riba SA el contracte del
servei de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal de Matadepera.
Tal i com consta en el contracte signat entre l’Ajuntament i l’empresa Asfaltats
Riba SA, durant la seva vigència, que la Junta de Govern Local de 21/03/2018
ha prorrogat fins el dia 13/06/2020, les obres de connexió de l’habitatge a la
xarxa municipal de sanejament que afectin el domini públic les haurà
d’executar aquesta empresa, prèvia sol·licitud per part de les persones
interessades

-

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.

Cinquè.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de
les obres que s’executen a Matadepera, subjectes a règim d’autorització o de
comunicació, aprovades per la Junta de Govern Local en data 27/04/2016, que
s’inclouran en la notificació d’aquest acord.
Sisè.- Notificar el present acord als interessats.

2.6. - Concessió de llicència d’obres exp. núm. G130/000100/2018
MARIA CARMEN SANS MAÑOSA, representada per Manuel Rivas Garcia, ha
sol·licitat en data 02/10/2018 una llicència d’obres per a la finalització de construcció
d'un habitatge unifamiliar i una piscina al c. del Turó de les Roques Blanques, 16, per
la qual cosa s’ha incoat exp. G130/000100/2018.
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 15/11/2018 la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe
favorable sobre el projecte, redactat per l’arquitecte Manuel Rivas i Garcia i visat amb
el núm. 2018006937.
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació
amb l’expedient.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local,
d’acord amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 516
de data 28/05/2018, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia
07/06/2018, amb núm. de referència 022018011720.
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.: G130/000100/2018
Promotor : MARIA CARMEN SANS MAÑOSA (DNI/NIF: 77283406-W)
Situació : c. del Turó de les Roques Blanques, 16
Obres
: finalització de construcció d'un habitatge unifamiliar i una piscina
Segon.- Aprovar la liquidació provisional de tributs que es detalla a continuació,
d’acord amb el que determinen les ordenances fiscals municipals 2.5 i, 3.2 que
regulen respectivament l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la Taxa
per la prestació de serveis urbanístics, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya:
Impost de construccions, instal·lacions
i obres
Taxa de tramitació
Placa acreditativa de llicència
Fiança condicionament via pública
Fiança de gestió de residus

Ord. Fiscal 2.5 Article 6.6 i 9

5049,26

Ord. Fiscal 3.2 Article 6.1
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.6
TOTAL TRIBUTS
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.7
Decret 89/2010. Article 11

1633,58
27,12
6709,96
1048,91
150,00

TOTAL

7908,87

Tercer.- Disposar que el pagament d’aquesta liquidació provisional és a compte de la
liquidació definitiva que cal practicar quan finalitzin les obres. A aquest efecte, segons
disposa l’apartat 7 de l’article 7 de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, en el termini d’un mes comptat a partir de la
finalització de les obres caldrà fer el tràmit de declaració del cost real i efectiu
d’aquelles d’acord amb el formulari normalitzat disponible al catàleg de tràmits de la
seu electrònica de l’Ajuntament de Matadepera.
Quart.- Condicionar aquesta llicència a les condicions particulars següents:
-

Informar el titular de la llicència que, mitjançant Decret d’Alcaldia número 247
de 19/05/2016 es va adjudicar a l’empresa Asfaltats Riba SA el contracte del
servei de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal de Matadepera.
Tal i com consta en el contracte signat entre l’Ajuntament i l’empresa Asfaltats
Riba SA, durant la seva vigència, que la Junta de Govern Local de 21/03/2018
ha prorrogat fins el dia 13/06/2020, les obres de connexió de l’habitatge a la
xarxa municipal de sanejament que afectin el domini públic les haurà
d’executar aquesta empresa, prèvia sol·licitud per part de les persones
interessades

-

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.

Cinquè.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de
les obres que s’executen a Matadepera, subjectes a règim d’autorització o de
comunicació, aprovades per la Junta de Govern Local en data 27/04/2016, que
s’inclouran en la notificació d’aquest acord.
Sisè.- Notificar el present acord als interessats.
2.7. - Concessió de llicència d’obres exp. núm. G130/000101/2018
CARLOS ARGEMI TORRES, representat per Manuel Rivas Garcia, ha sol·licitat en
data 02/10/2018 una llicència d’obres per a la finalització de construcció d'un habitatge
unifamiliar i una piscina al c. del Turó de les Roques Blanques, 12, per la qual cosa
s’ha incoat exp. G130/000101/2018.
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 15/11/2018 la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe
favorable sobre el projecte, redactat per l’arquitecte Manuel Rivas i Garcia i visat amb
el núm. 2018006934.
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació
amb l’expedient.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local,
d’acord amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 516
de data 28/05/2018, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia
07/06/2018, amb núm. de referència 022018011720.
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.: G130/000101/2018
Promotor : CARLOS ARGEMI TORRES (DNI/NIF: 47169714-A)
Situació : c. del Turó de les Roques Blanques, 12
Obres
: finalització de construcció d'un habitatge unifamiliar i una piscina
Segon.- Aprovar la liquidació provisional de tributs que es detalla a continuació,
d’acord amb el que determinen les ordenances fiscals municipals 2.5 i, 3.2 que
regulen respectivament l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la Taxa
per la prestació de serveis urbanístics, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya:
Impost de construccions, instal·lacions
i obres
Taxa de tramitació
Placa acreditativa de llicència
Fiança condicionament via pública
Fiança de gestió de residus

Ord. Fiscal 2.5 Article 6.6 i 9

5049,26

Ord. Fiscal 3.2 Article 6.1
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.6
TOTAL TRIBUTS
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.7
Decret 89/2010. Article 11
TOTAL

1633,58
27,12
6709,96
1139,27
150,00
7999,23

Tercer.- Disposar que el pagament d’aquesta liquidació provisional és a compte de la
liquidació definitiva que cal practicar quan finalitzin les obres. A aquest efecte, segons
disposa l’apartat 7 de l’article 7 de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, en el termini d’un mes comptat a partir de la
finalització de les obres caldrà fer el tràmit de declaració del cost real i efectiu
d’aquelles d’acord amb el formulari normalitzat disponible al catàleg de tràmits de la
seu electrònica de l’Ajuntament de Matadepera.
Quart.- Condicionar aquesta llicència a les condicions particulars següents:

-

Informar el titular de la llicència que, mitjançant Decret d’Alcaldia número 247
de 19/05/2016 es va adjudicar a l’empresa Asfaltats Riba SA el contracte del
servei de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal de Matadepera.
Tal i com consta en el contracte signat entre l’Ajuntament i l’empresa Asfaltats
Riba SA, durant la seva vigència, que la Junta de Govern Local de 21/03/2018
ha prorrogat fins el dia 13/06/2020, les obres de connexió de l’habitatge a la
xarxa municipal de sanejament que afectin el domini públic les haurà
d’executar aquesta empresa, prèvia sol·licitud per part de les persones
interessades

-

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.

Cinquè.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de
les obres que s’executen a Matadepera, subjectes a règim d’autorització o de
comunicació, aprovades per la Junta de Govern Local en data 27/04/2016, que
s’inclouran en la notificació d’aquest acord.
Sisè.- Notificar el present acord als interessats.
2.8. - Concessió de llicència d’obres exp. núm. G130/000103/2018
ALEX FIGULS PAPELL, representat per Manuel Rivas Garcia, ha sol·licitat en data
02/10/2018 una llicència d’obres per a la finalització de construcció d'un habitatge
unifamiliar i una piscina al c. Turó de les Roques Blanques, 14, per la qual cosa s’ha
incoat exp. G130/000103/2018.
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 15/11/2018 la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe
favorable sobre el projecte, redactat per l’arquitecte Manuel Rivas i Garcia i visat amb
el núm. 2018006936.
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació
amb l’expedient.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local,
d’acord amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 516

de data 28/05/2018, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia
07/06/2018, amb núm. de referència 022018011720.
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.: G130/000103/2018
Promotor : ALEX FIGULS PAPELL (DNI/NIF: 40561327-E)
Situació : c. Turó de les Roques Blanques, 14
Obres
: finalització de construcció d'un habitatge unifamiliar i una piscina
Segon.- Aprovar la liquidació provisional de tributs que es detalla a continuació,
d’acord amb el que determinen les ordenances fiscals municipals 2.5 i, 3.2 que
regulen respectivament l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la Taxa
per la prestació de serveis urbanístics, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya:
Impost de construccions, instal·lacions
i obres
Taxa de tramitació
Placa acreditativa de llicència
Fiança condicionament via pública
Fiança de gestió de residus

Ord. Fiscal 2.5 Article 6.6 i 9

5049,26

Ord. Fiscal 3.2 Article 6.1
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.6
TOTAL TRIBUTS
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.7
Decret 89/2010. Article 11
TOTAL

1633,58
27,12
6709,96
1029,76
150,00
7889,72

Tercer.- Disposar que el pagament d’aquesta liquidació provisional és a compte de la
liquidació definitiva que cal practicar quan finalitzin les obres. A aquest efecte, segons
disposa l’apartat 7 de l’article 7 de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, en el termini d’un mes comptat a partir de la
finalització de les obres caldrà fer el tràmit de declaració del cost real i efectiu
d’aquelles d’acord amb el formulari normalitzat disponible al catàleg de tràmits de la
seu electrònica de l’Ajuntament de Matadepera.
Quart.- Condicionar aquesta llicència a les condicions particulars següents:
-

Informar el titular de la llicència que, mitjançant Decret d’Alcaldia número 247
de 19/05/2016 es va adjudicar a l’empresa Asfaltats Riba SA el contracte del
servei de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal de Matadepera.
Tal i com consta en el contracte signat entre l’Ajuntament i l’empresa Asfaltats
Riba SA, durant la seva vigència, que la Junta de Govern Local de 21/03/2018
ha prorrogat fins el dia 13/06/2020, les obres de connexió de l’habitatge a la
xarxa municipal de sanejament que afectin el domini públic les haurà
d’executar aquesta empresa, prèvia sol·licitud per part de les persones
interessades

-

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.

Cinquè.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de
les obres que s’executen a Matadepera, subjectes a règim d’autorització o de
comunicació, aprovades per la Junta de Govern Local en data 27/04/2016, que
s’inclouran en la notificació d’aquest acord.
Sisè.- Notificar el present acord als interessats.
2.9. - Concessió de llicència d’obres exp. núm. G130/000106/2018
ANTONI BOADA CRISTOFOL ha sol·licitat en data 18/10/2018 una llicència d’obres
per a la reforma d'un habitatge unifamiliar aïllat a la ctra. de Terrassa núm. 43, per la
qual cosa s’ha incoat exp. G130/000106/2018.
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 27/11/2018 la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe
favorable sobre el projecte, redactat per l’arquitecte Nacho Martí Morera
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació
amb l’expedient en data 03/12/2018.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local,
d’acord amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 516
de data 28/05/2018, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia
07/06/2018, amb núm. de referència 022018011720.
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.: G130/000106/2018
Promotor : ANTONI BOADA CRISTOFOL (DNI/NIF: 45463832-P)
Situació : ctra. de Terrassa núm. 43
Obres
: reforma d'un habitatge unifamiliar aïllat

Segon.- Aprovar la liquidació provisional de tributs que es detalla a continuació,
d’acord amb el que determinen les ordenances fiscals municipals 2.5 i, 3.2 que
regulen respectivament l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la Taxa
per la prestació de serveis urbanístics, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya:
Impost de construccions, instal·lacions
i obres
Taxa de tramitació
Placa acreditativa de llicència
Fiança condicionament via pública
Fiança de gestió de residus

Ord. Fiscal 2.5 Article 6.6 i 9

2541.35

Ord. Fiscal 3.2 Article 6.1
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.6
TOTAL TRIBUTS
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.7
Decret 89/2010. Article 11
TOTAL

822.20
27.12
3390.67
734.95
977.90
5103.51

Tercer.- Disposar que el pagament d’aquesta liquidació provisional és a compte de la
liquidació definitiva que cal practicar quan finalitzin les obres. A aquest efecte, segons
disposa l’apartat 7 de l’article 7 de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, en el termini d’un mes comptat a partir de la
finalització de les obres caldrà fer el tràmit de declaració del cost real i efectiu
d’aquelles d’acord amb el formulari normalitzat disponible al catàleg de tràmits de la
seu electrònica de l’Ajuntament de Matadepera.
Quart.- Condicionar aquesta llicència a les condicions particulars següents:
-

Informar el titular de la llicència que, mitjançant Decret d’Alcaldia número 247
de 19/05/2016 es va adjudicar a l’empresa Asfaltats Riba SA el contracte del
servei de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal de Matadepera.
Tal i com consta en el contracte signat entre l’Ajuntament i l’empresa Asfaltats
Riba SA, durant la seva vigència, que la Junta de Govern Local de 21/03/2018
ha prorrogat fins el dia 13/06/2020, les obres de connexió de l’habitatge a la
xarxa municipal de sanejament que afectin el domini públic les haurà
d’executar aquesta empresa, prèvia sol·licitud per part de les persones
interessades

-

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.

Cinquè.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de
les obres que s’executen a Matadepera, subjectes a règim d’autorització o de
comunicació, aprovades per la Junta de Govern Local en data 27/04/2016, que
s’inclouran en la notificació d’aquest acord.

Sisè.- Notificar el present acord als interessats.
2.10. - Concessió de llicència d’obres exp. núm. G130/000108/2018
CONSTRUCTORA VILLA REYES, SL representada per Manuel Rivas Garcia, ha
sol·licitat en data 23/10/2018 una llicència d’obres per a la finalització d'un habitatge
unifamiliat aïllat i una piscina al c. Turó de les Roques Blanques, 18, per la qual cosa
s’ha incoat exp. G130/000108/2018.
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 15/11/2018 la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe
favorable sobre el projecte, redactat per l’arquitecte Manuel Rivas i Garcia i visat amb
el núm. 2018007360.
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació
amb l’expedient.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local,
d’acord amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 516
de data 28/05/2018, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia
07/06/2018, amb núm. de referència 022018011720.
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.: G130/000108/2018
Promotor : CONSTRUCTORA VILLA REYES, SL (DNI/NIF: B0879589-0)
Situació : c. Turó de les Roques Blanques, 18
Obres
: finalització d'un habitatge unifamiliat aïllat i una piscina
Segon.- Aprovar la liquidació provisional de tributs que es detalla a continuació,
d’acord amb el que determinen les ordenances fiscals municipals 2.5 i, 3.2 que
regulen respectivament l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la Taxa
per la prestació de serveis urbanístics, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya:
Impost de construccions, instal·lacions
i obres
Taxa de tramitació
Placa acreditativa de llicència

Ord. Fiscal 2.5 Article 6.6 i 9

5049,26

Ord. Fiscal 3.2 Article 6.1
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.6
TOTAL TRIBUTS

1633,58
27,12
6709,96

Fiança condicionament via pública
Fiança de gestió de residus

Ord. Fiscal 3.2 Article 6.7
Decret 89/2010. Article 11
TOTAL

880,69
150,00
7740,65

Tercer.- Disposar que el pagament d’aquesta liquidació provisional és a compte de la
liquidació definitiva que cal practicar quan finalitzin les obres. A aquest efecte, segons
disposa l’apartat 7 de l’article 7 de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, en el termini d’un mes comptat a partir de la
finalització de les obres caldrà fer el tràmit de declaració del cost real i efectiu
d’aquelles d’acord amb el formulari normalitzat disponible al catàleg de tràmits de la
seu electrònica de l’Ajuntament de Matadepera.
Quart.- Condicionar aquesta llicència a les condicions particulars següents:
-

Informar el titular de la llicència que, mitjançant Decret d’Alcaldia número 247
de 19/05/2016 es va adjudicar a l’empresa Asfaltats Riba SA el contracte del
servei de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal de Matadepera.
Tal i com consta en el contracte signat entre l’Ajuntament i l’empresa Asfaltats
Riba SA, durant la seva vigència, que la Junta de Govern Local de 21/03/2018
ha prorrogat fins el dia 13/06/2020, les obres de connexió de l’habitatge a la
xarxa municipal de sanejament que afectin el domini públic les haurà
d’executar aquesta empresa, prèvia sol·licitud per part de les persones
interessades

-

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.

Cinquè.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de
les obres que s’executen a Matadepera, subjectes a règim d’autorització o de
comunicació, aprovades per la Junta de Govern Local en data 27/04/2016, que
s’inclouran en la notificació d’aquest acord.
Sisè.- Notificar el present acord als interessats.
2.11. - Concessió de llicència d’obres exp. núm. G130/000109/2018
JOSEP ORIOL JULIA PASCUAL ha sol·licitat en data 25/10/2018 una llicència
d’obres per a la construcció de piscina descoberta al c. Sant Francesc, 10, per la qual
cosa s’ha incoat exp. G130/000109/2018.
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 08/11/2018 la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe
favorable sobre el projecte, redactat per l’arquitecta tècnica Carmina Gutés i Margarit i
visat amb el núm. AZJ842.
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació
amb l’expedient.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local,
d’acord amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 516
de data 28/05/2018, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia
07/06/2018, amb núm. de referència 022018011720.
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.: G130/000109/2018
Promotor : JOSEP ORIOL JULIA PASCUAL (DNI/NIF: 46349057-D)
Situació : c. Sant Francesc, 10
Obres
: construcció de piscina descoberta
Segon.- Aprovar la liquidació provisional de tributs que es detalla a continuació,
d’acord amb el que determinen les ordenances fiscals municipals 2.5 i, 3.2 que
regulen respectivament l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la Taxa
per la prestació de serveis urbanístics, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya:
Impost de construccions, instal·lacions
i obres
Taxa de tramitació
Placa acreditativa de llicència
Fiança condicionament via pública
Fiança de gestió de residus

Ord. Fiscal 2.5 Article 6.6 i 9
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.1
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.6
TOTAL TRIBUTS
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.7
Decret 89/2010. Article 11
TOTAL

269,10
87,06
27,12
383,28
600,00
823,57
1806,85

Tercer.- Disposar que el pagament d’aquesta liquidació provisional és a compte de la
liquidació definitiva que cal practicar quan finalitzin les obres. A aquest efecte, segons
disposa l’apartat 7 de l’article 7 de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, en el termini d’un mes comptat a partir de la
finalització de les obres caldrà fer el tràmit de declaració del cost real i efectiu
d’aquelles d’acord amb el formulari normalitzat disponible al catàleg de tràmits de la
seu electrònica de l’Ajuntament de Matadepera.

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

Informar el titular de la llicència que, mitjançant Decret d’Alcaldia número 247
de 19/05/2016 es va adjudicar a l’empresa Asfaltats Riba SA el contracte del
servei de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal de Matadepera.
Tal i com consta en el contracte signat entre l’Ajuntament i l’empresa Asfaltats
Riba SA, durant la seva vigència, que la Junta de Govern Local de 21/03/2018
ha prorrogat fins el dia 13/06/2020, les obres de connexió de l’habitatge a la
xarxa municipal de sanejament que afectin el domini públic les haurà
d’executar aquesta empresa, prèvia sol·licitud per part de les persones
interessades

-

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.

Cinquè.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de
les obres que s’executen a Matadepera, subjectes a règim d’autorització o de
comunicació, aprovades per la Junta de Govern Local en data 27/04/2016, que
s’inclouran en la notificació d’aquest acord.
Sisè.- Notificar el present acord als interessats.
2.12. - Concessió de llicència d’obres exp. núm. G132/000050/2018.
NEDGIA CATALUNYA, SA, representada per Juan Manuel Belda Martínez, ha
sol·licitat en data 08/10/2018 una llicència d’obres per a la obertura d'una cala per a
escomesa
al c. Sant Llorenç, 31 , per la qual cosa s’ha incoat exp.
G132/000050/2018.
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).
La Junta de Govern en data 02/05/2018 va prendre en consideració el projecte global
presentat per NEDGIA CATALUNYA SA el dia 22/03/2018, que inclou les condicions
tècniques i de seguretat de les obres que la companyia té previst realitzar al municipi
de Matadepera, i va acordar així mateix eximir-la de la presentació de l’Estudi de
Seguretat i Salut en la sol•licitud de les corresponents llicències d’obres.

En data 07/11/2018, la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe
favorable sobre el projecte.
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació
amb l’expedient.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local,
d’acord amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 516
de data 28/05/2018, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia
07/06/2018, amb núm. de referència 022018011720.
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.: G132/000050/2018
Promotor : NEDGIA CATALUNYA, SA (DNI/NIF: A6348589-0)
Situació : c. Sant Llorenç, 31
Obres
: obertura d'una cala per a escomesa
Segon.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de
les obres que s’executen a Matadepera, subjectes a règim d’autorització o de
comunicació, aprovades per la Junta de Govern Local en data 27/04/2016, que
s’inclouran en la notificació d’aquest acord.
Tercer.- Aquesta llicència haurà de complir les següents condicions particulars:
-

Condicionat a reposar el paviment de la vorera.

-

Condicionat a disposar, abans de començar les obres, d’informació sobre l’estat,
traçat i característiques d’altres xarxes de serveis que discorrin, soterrades i/o
aèries, per l’àmbit on s’han de portar a terme les obres.

-

Caldrà convenir amb les regidories 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.

-

En les rases d’una longitud inferior als 100 metres el termini d’execució dels
treballs serà de 2 setmanes, a comptar des de la data que es comuniqui com a
inici a l’Àrea d’Obres i Serveis de l’Ajuntament. En cas de no haver-hi aquesta
comunicació es comptaran les 2 setmanes de termini a partir de la data de
concessió de la llicència per part de l’Ajuntament.

-

Per a l’execució de rases de més de 25 metres de longitud, d’acord amb el que
disposa l’article 2 de l’Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s’aprova el
procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució
elèctrica soterrada (DOGC núm. 3937, de 31/07/2003), prèviament a l’inici de les

obres s’haurà de disposar de l’acta de control de l’obra o d’una comunicació de no
afectació emesa per l’empresa elèctrica distribuïdora corresponent.
-

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 provisional de tributs que es detalla a continuació, d’acord
amb el que determinen les ordenances fiscals municipals 2.5 i, 3.2 que regulen
respectivament l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la Taxa per la
prestació de serveis urbanístics, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova
el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya:
Impost de construccions, instal·lacions
i obres
Taxa de tramitació
Fiança condicionament via pública

Ord. Fiscal 2.5 Article 6.6 i 9
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.1
TOTAL TRIBUTS
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.7

10,97
23,79
34,76
600,00

Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.
2.13. - Concessió de llicència d’obres exp. núm. G132/000052/2018.
ENDESA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.L.U., representat per Eric Chacón Lazo, ha
sol·licitat en data 22/10/2018 una llicència d’obres per a la obertura i tancament de
rasa per estesa de linia subterrània al c. de Llevant, 16 , per la qual cosa s’ha incoat
exp. G132/000052/2018.
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 06/11/2018, la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe
tècnic favorable sobre el projecte.
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació
amb l’expedient.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local,
d’acord amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 516
de data 28/05/2018, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia
07/06/2018, amb núm. de referència 022018011720.
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.: G132/000052/2018
Promotor : ENDESA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.L.U. (DNI/NIF: B8284681-7)
Situació : c. de Llevant, 16
Obres
: obertura i tancament de rasa per estesa de linia subterrània
Segon.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de
les obres que s’executen a Matadepera, subjectes a règim d’autorització o de
comunicació, aprovades per la Junta de Govern Local en data 27/04/2016, que
s’inclouran en la notificació d’aquest acord.
Tercer.- Aquesta llicència haurà de complir les següents condicions particulars:
-

-

Caldrà convenir amb les regidories 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.
En les rases d’una longitud inferior als 100 metres el termini d’execució dels
treballs serà de 2 setmanes, a comptar des de la data que es comuniqui com a
inici a l’Àrea d’Obres i Serveis de l’Ajuntament. En cas de no haver-hi aquesta
comunicació es comptaran les 2 setmanes de termini a partir de la data de
concessió de la llicència per part de l’Ajuntament.

-

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.

-

Condicionat a disposar, abans de començar les obres, d’informació sobre l’estat,
traçat i característiques d’altres xarxes de serveis que discorrin, soterrades i/o
aèries, per l’àmbit on s’han de portar a terme les obres.

-

Condicionat a reposar el paviment de la vorera.

Quart.- Aprovar la liquidació provisional de tributs que es detalla a continuació, d’acord
amb el que determinen les ordenances fiscals municipals 2.5 i, 3.2 que regulen
respectivament l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la Taxa per la
prestació de serveis urbanístics, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova
el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya:
Impost de construccions, instal·lacions
i obres
Taxa de tramitació
Fiança condicionament via pública
(aval ja dipositat)

Ord. Fiscal 2.5 Article 6.6 i 9

10,20

Ord. Fiscal 3.2 Article 6.1
TOTAL TRIBUTS
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.7

23,79
600,00

Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.
2.14. - Concessió de llicència d’obres exp. núm. G132/000053/2018.
NEDGIA CATALUNYA, SA, representada per Juan Manuel Belda Martínez, ha
sol·licitat en data 31/10/2018 una llicència d’obres d’obertura d’una cala per a una
nova escomesa al c. del Turó de la Carlina núm. 23, per la qual cosa s’ha incoat exp.
G132/000053/2018.
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).
La Junta de Govern en data 02/05/2018 va prendre en consideració el projecte global
presentat per NEDGIA CATALUNYA SA el dia 22/03/2018, que inclou les condicions
tècniques i de seguretat de les obres que la companyia té previst realitzar al municipi
de Matadepera, i va acordar així mateix eximir-la de la presentació de l’Estudi de
Seguretat i Salut en la sol•licitud de les corresponents llicències d’obres.
En data 27/11/2018, la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe
favorable sobre el projecte.
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació
amb l’expedient en data 03/12/2018.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local,
d’acord amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 516
de data 28/05/2018, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia
07/06/2018, amb núm. de referència 022018011720.
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.: G132/000053/2018
Promotor : NEDGIA CATALUNYA, SA (DNI/NIF: A6348589-0)
Situació : c. Turó de la Carlina, 23
Obres
: obertura d'una cala per a una nova escomesa
Segon.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de
les obres que s’executen a Matadepera, subjectes a règim d’autorització o de
comunicació, aprovades per la Junta de Govern Local en data 27/04/2016, que
s’inclouran en la notificació d’aquest acord.
Tercer.- Aquesta llicència haurà de complir les següents condicions particulars:

-

Condicionat a reposar el paviment de la vorera.

-

Condicionat a disposar, abans de començar les obres, d’informació sobre l’estat,
traçat i característiques d’altres xarxes de serveis que discorrin, soterrades i/o
aèries, per l’àmbit on s’han de portar a terme les obres.

-

Caldrà convenir amb les regidories 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.

-

En les rases d’una longitud inferior als 100 metres el termini d’execució dels
treballs serà de 2 setmanes, a comptar des de la data que es comuniqui com a
inici a l’Àrea d’Obres i Serveis de l’Ajuntament. En cas de no haver-hi aquesta
comunicació es comptaran les 2 setmanes de termini a partir de la data de
concessió de la llicència per part de l’Ajuntament.

-

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 provisional de tributs que es detalla a continuació, d’acord
amb el que determinen les ordenances fiscals municipals 2.5 i, 3.2 que regulen
respectivament l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la Taxa per la
prestació de serveis urbanístics, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova
el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya:
Impost de construccions, instal·lacions
i obres
Taxa de tramitació
Fiança condicionament via pública

Ord. Fiscal 2.5 Article 6.6 i 9
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.1
TOTAL TRIBUTS
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.7

10.97
23.79
34.76
600.00

Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.
2.15. - Concessió de llicència d’obres exp. núm. G132/000055/2018.
ENDESA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.L.U., representat per Eric Chacón Lazo, ha
sol·licitat en data 13/11/2018 una llicència d’obres per a la obertura d'una rasa de 13
metres al c. del Baixador d'en Tomaset núm. 7 , per la qual cosa s’ha incoat exp.
G132/000055/2018.
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 14/11/2018, la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe
tècnic favorable sobre el projecte.
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació
amb l’expedient.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local,
d’acord amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 516
de data 28/05/2018, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia
07/06/2018, amb núm. de referència 022018011720.
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.: G132/000055/2018
Promotor : ENDESA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.L.U. (DNI/NIF: B8284681-7)
Situació : c. del Baixador d'en Tomaset, 7
Obres
: obertura d'una rasa de 13 metres
Segon.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de
les obres que s’executen a Matadepera, subjectes a règim d’autorització o de
comunicació, aprovades per la Junta de Govern Local en data 27/04/2016, que
s’inclouran en la notificació d’aquest acord.
Tercer.- Aquesta llicència haurà de complir les següents condicions particulars:
-

-

Caldrà convenir amb les regidories 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.
En les rases d’una longitud inferior als 100 metres el termini d’execució dels
treballs serà de 2 setmanes, a comptar des de la data que es comuniqui com a
inici a l’Àrea d’Obres i Serveis de l’Ajuntament. En cas de no haver-hi aquesta
comunicació es comptaran les 2 setmanes de termini a partir de la data de
concessió de la llicència per part de l’Ajuntament.

-

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.

-

Condicionat a reposar el paviment de la vorera.

-

Condicionat a disposar, abans de començar les obres, d’informació sobre l’estat,
traçat i característiques d’altres xarxes de serveis que discorrin, soterrades i/o
aèries, per l’àmbit on s’han de portar a terme les obres.

Quart.- Aprovar la liquidació provisional de tributs que es detalla a continuació, d’acord
amb el que determinen les ordenances fiscals municipals 2.5 i, 3.2 que regulen
respectivament l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la Taxa per la
prestació de serveis urbanístics, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova
el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya:
Impost de construccions, instal·lacions
i obres
Taxa de tramitació
Fiança condicionament via pública
(aval ja dipositat)

Ord. Fiscal 2.5 Article 6.6 i 9
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.1
TOTAL TRIBUTS
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.7

27,54
23,79
51,33
620,98

Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.
2.16. - Concessió de llicència d’obres exp. núm. G132/000056/2018.
ENDESA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.L.U., representat per Eric Chacón Lazo, ha
sol·licitat en data 13/11/2018 una llicència d’obres per a l’obertura d'una rasa de 30m
al c. Ángel Guimerà, 77, per la qual cosa s’ha incoat exp. G132/000056/2018.
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 14/11/2018, la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe
tècnic favorable sobre el projecte.
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació
amb l’expedient.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local,
d’acord amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 516
de data 28/05/2018, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia
07/06/2018, amb núm. de referència 022018011720.
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.: G132/000056/2018
Promotor : ENDESA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.L.U. (DNI/NIF: B8284681-7)

Situació : c. Ángel Guimerà, 77
Obres
: obertura d'una rasa de 30m
Segon.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de
les obres que s’executen a Matadepera, subjectes a règim d’autorització o de
comunicació, aprovades per la Junta de Govern Local en data 27/04/2016, que
s’inclouran en la notificació d’aquest acord.
Tercer.- Aquesta llicència haurà de complir les següents condicions particulars:
-

Condicionat a reposar el paviment de la vorera.

-

Condicionat a disposar, abans de començar les obres, d’informació sobre l’estat,
traçat i característiques d’altres xarxes de serveis que discorrin, soterrades i/o
aèries, per l’àmbit on s’han de portar a terme les obres.

-

Caldrà convenir amb les regidories 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.

-

En les rases d’una longitud inferior als 100 metres el termini d’execució dels
treballs serà de 2 setmanes, a comptar des de la data que es comuniqui com a
inici a l’Àrea d’Obres i Serveis de l’Ajuntament. En cas de no haver-hi aquesta
comunicació es comptaran les 2 setmanes de termini a partir de la data de
concessió de la llicència per part de l’Ajuntament.

-

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 provisional de tributs que es detalla a continuació, d’acord
amb el que determinen les ordenances fiscals municipals 2.5 i, 3.2 que regulen
respectivament l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la Taxa per la
prestació de serveis urbanístics, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova
el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya:
Impost de construccions, instal·lacions
i obres
Taxa de tramitació
Fiança condicionament via pública
(aval ja dipositat)

Ord. Fiscal 2.5 Article 6.6 i 9

50,86

Ord. Fiscal 3.2 Article 6.1
TOTAL TRIBUTS
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.7

23,79

Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.

1340,24

2.17. - Concessió de llicència d’obres exp. núm. G132/000057/2018.
ENDESA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.L.U., representat per Eric Chacón Lazo, ha
sol·licitat en data 13/11/2018 una llicència d’obres per a la obertura d'una rasa de 50m
al carrers Rellinars, Poeta Maragall i Josep Pla , per la qual cosa s’ha incoat exp.
G132/000057/2018.
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 14/11/2018, la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe
tècnic favorable sobre el projecte.
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació
amb l’expedient.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local,
d’acord amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 516
de data 28/05/2018, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia
07/06/2018, amb núm. de referència 022018011720.
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.: G132/000057/2018
Promotor : ENDESA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.L.U. (DNI/NIF: B8284681-7)
Situació : carrers Rellinars, Poeta Maragall i Josep Pla
Obres
: obertura d'una rasa de 50m
Segon.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de
les obres que s’executen a Matadepera, subjectes a règim d’autorització o de
comunicació, aprovades per la Junta de Govern Local en data 27/04/2016, que
s’inclouran en la notificació d’aquest acord.
Tercer.- Aquesta llicència haurà de complir les següents condicions particulars:
-

Condicionat a reposar el paviment de la vorera.

-

Condicionat a disposar, abans de començar les obres, d’informació sobre l’estat,
traçat i característiques d’altres xarxes de serveis que discorrin, soterrades i/o
aèries, per l’àmbit on s’han de portar a terme les obres.

-

Caldrà convenir amb les regidories 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.
-

En les rases d’una longitud inferior als 100 metres el termini d’execució dels
treballs serà de 2 setmanes, a comptar des de la data que es comuniqui com a
inici a l’Àrea d’Obres i Serveis de l’Ajuntament. En cas de no haver-hi aquesta
comunicació es comptaran les 2 setmanes de termini a partir de la data de
concessió de la llicència per part de l’Ajuntament.

-

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 provisional de tributs que es detalla a continuació, d’acord
amb el que determinen les ordenances fiscals municipals 2.5 i, 3.2 que regulen
respectivament l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la Taxa per la
prestació de serveis urbanístics, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova
el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya:
Impost de construccions, instal·lacions
i obres
Taxa de tramitació
Fiança condicionament via pública
(aval ja dipositat)

Ord. Fiscal 2.5 Article 6.6 i 9

53,04

Ord. Fiscal 3.2 Article 6.1
TOTAL TRIBUTS
Ord. Fiscal 3.2 Art. 6.7

23,79
2082,00

Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.
2.18. - Concessió de llicència d’obres exp. núm. G132/000058/2018.
NEDGIA CATALUNYA, SA, representada per Juan Manuel Belda Martínez, ha
sol·licitat en data 08/11/2018 una llicència d’obres per a la obertura d'una cala a la
vorera al c. Pollanc,24 , per la qual cosa s’ha incoat exp. G132/000058/2018.
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).
La Junta de Govern en data 02/05/2018 va prendre en consideració el projecte global
presentat per NEDGIA CATALUNYA SA el dia 22/03/2018, que inclou les condicions
tècniques i de seguretat de les obres que la companyia té previst realitzar al municipi

de Matadepera, i va acordar així mateix eximir-la de la presentació de l’Estudi de
Seguretat i Salut en la sol•licitud de les corresponents llicències d’obres.
En data 15/11/2018, la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe
favorable sobre el projecte.
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació
amb l’expedient.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local,
d’acord amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 516
de data 28/05/2018, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia
07/06/2018, amb núm. de referència 022018011720.
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.: G132/000058/2018
Promotor : NEDGIA CATALUNYA, SA (DNI/NIF: A6348589-0)
Situació : c. Pollanc,24
Obres
: obertura d'una cala a la vorera
Segon.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de
les obres que s’executen a Matadepera, subjectes a règim d’autorització o de
comunicació, aprovades per la Junta de Govern Local en data 27/04/2016, que
s’inclouran en la notificació d’aquest acord.
Tercer.- Aquesta llicència haurà de complir les següents condicions particulars:
-

Condicionat a reposar el paviment de la vorera.

-

Condicionat a disposar, abans de començar les obres, d’informació sobre l’estat,
traçat i característiques d’altres xarxes de serveis que discorrin, soterrades i/o
aèries, per l’àmbit on s’han de portar a terme les obres.

-

Caldrà convenir amb les regidories 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.

-

En les rases d’una longitud inferior als 100 metres el termini d’execució dels
treballs serà de 2 setmanes, a comptar des de la data que es comuniqui com a
inici a l’Àrea d’Obres i Serveis de l’Ajuntament. En cas de no haver-hi aquesta
comunicació es comptaran les 2 setmanes de termini a partir de la data de
concessió de la llicència per part de l’Ajuntament.

-

Per a l’execució de rases de més de 25 metres de longitud, d’acord amb el que
disposa l’article 2 de l’Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s’aprova el

procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució
elèctrica soterrada (DOGC núm. 3937, de 31/07/2003), prèviament a l’inici de les
obres s’haurà de disposar de l’acta de control de l’obra o d’una comunicació de no
afectació emesa per l’empresa elèctrica distribuïdora corresponent.
-

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 provisional de tributs que es detalla a continuació, d’acord
amb el que determinen les ordenances fiscals municipals 2.5 i, 3.2 que regulen
respectivament l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la Taxa per la
prestació de serveis urbanístics, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova
el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya:
Impost de construccions, instal·lacions
i obres
Taxa de tramitació
Fiança condicionament via pública

Ord. Fiscal 2.5 Article 6.6 i 9
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.1
TOTAL TRIBUTS
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.7

10,97
23,79
34,76
600,00

Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.
2.19. - Concessió de llicència d’obres exp. núm. G132/000061/2018.
NEDGIA CATALUNYA, SA, representada per Juan Manuel Belda Martinez, ha
sol·licitat en data 28/11/2018 una llicència d’obres per a la obertura d'una cala per a
una nova escomesa al c. Del Bell Racó, 3 , per la qual cosa s’ha incoat exp.
G132/000061/2018.
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).
La Junta de Govern en data 02/05/2018 va prendre en consideració el projecte global
presentat per NEDGIA CATALUNYA SA el dia 22/03/2018, que inclou les condicions
tècniques i de seguretat de les obres que la companyia té previst realitzar al municipi
de Matadepera, i va acordar així mateix eximir-la de la presentació de l’Estudi de
Seguretat i Salut en la sol•licitud de les corresponents llicències d’obres.
En data 03/12/2018, la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe
favorable sobre el projecte.
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació
amb l’expedient en data 04/12/2018.

La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local,
d’acord amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 516
de data 28/05/2018, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia
07/06/2018, amb núm. de referència 022018011720.
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.: G132/000061/2018
Promotor : NEDGIA CATALUNYA, SA (DNI/NIF: A6348589-0)
Situació : c. Del Bell Racó, 3
Obres
: obertura d'una cala per a una nova escomesa
Segon.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de
les obres que s’executen a Matadepera, subjectes a règim d’autorització o de
comunicació, aprovades per la Junta de Govern Local en data 27/04/2016, que
s’inclouran en la notificació d’aquest acord.
Tercer.- Aquesta llicència haurà de complir les següents condicions particulars:
-

Condicionat a reposar el paviment de la vorera.

-

Condicionat a disposar, abans de començar les obres, d’informació sobre l’estat,
traçat i característiques d’altres xarxes de serveis que discorrin, soterrades i/o
aèries, per l’àmbit on s’han de portar a terme les obres.

-

Caldrà convenir amb les regidories 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.

-

En les rases d’una longitud inferior als 100 metres el termini d’execució dels
treballs serà de 2 setmanes, a comptar des de la data que es comuniqui com a
inici a l’Àrea d’Obres i Serveis de l’Ajuntament. En cas de no haver-hi aquesta
comunicació es comptaran les 2 setmanes de termini a partir de la data de
concessió de la llicència per part de l’Ajuntament.

-

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 provisional de tributs que es detalla a continuació, d’acord
amb el que determinen les ordenances fiscals municipals 2.5 i, 3.2 que regulen
respectivament l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la Taxa per la
prestació de serveis urbanístics, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova
el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya:
Impost de construccions, instal·lacions
i obres

Ord. Fiscal 2.5 Article 6.6 i 9

10.97

Taxa de tramitació
Fiança condicionament via pública

Ord. Fiscal 3.2 Article 6.1
TOTAL TRIBUTS
Ord. Fiscal 3.2 Article 6.7

23.79
34.76
600.00

Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.
3.- REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ CIVIL
3.1. -Acceptació de la justificació i pagament de la subvenció nominativa a
l'entitat Societat de Caçadors de Matadepera, any 2018.
La Junta de Govern Local, en data 28.11.2018, va adoptar l’acord quina part
dispositiva és com segueix:
“Primer.- Incoar d’ofici l’expedient per a l’atorgament d’una subvenció
nominativa a favor de Societat de Caçadors de Matadepera, amb CIF
G59759365 i número 64 d’inscripció al Registre Municipal d’Entitats, prevista
nominativament als pressupostos de la corporació per a l’any 2018.
Segon.- Atorgar a la Societat de Caçadors de Matadepera una subvenció
mitjançant concessió directa per un import màxim de 2.000,00 euros, per
finançar fins el 100 % de despeses relacionades amb el control de la població
de senglars en el municipi de Matadepera durant l’any 2018, subjecte a les
següents condicions:
a) Objecte de la subvenció: finançar fins el 100 % de despeses
relacionades amb el control de la població de senglars en el municipi de
Matadepera durant l’any 2018, concretament:
a. Despeses de veterinària dels animals emprats en les actuacions
de control de la població de senglars.
b. Despeses d’alimentació dels animals emprats en les actuacions
de control de la població de senglars.
b) Crèdit pressupostari: aplicació 10 1722 480.35 “Subvenció caçadors
MTD” del pressupost municipal vigent, on s’estableix dita assignació
nominativa, la qual conté consignació pressupostària suficient.
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions: donat que se
subvenciona fins el 100%, pel que fa les despeses finançades en la
seva totalitat per l’Ajuntament, la subvenció municipal és incompatible
amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat. En el cas de concurrència d’ajuts o subvencions per part
d’altres administracions o entitats i conjuntament se superi el 100% de
la despesa, la subvenció municipal es reduirà fins l’import que no
ultrapassi dita quantitat.
d) Pagament: el pagament de la totalitat de l’ajut atorgat s’efectuarà prèvia
justificació de les despeses de la Societat de Caçadors de Matadepera i
amb l’informe del servei municipal corresponent.
e) Control: l’Ajuntament de Matadepera podrà comprovar en qualsevol
moment, pels procediments que consideri oportuns, l’adequada
aplicació de l’ajut a les finalitats per a les quals s’ha atorgat.

f) Justificació: el termini per a l’execució i justificació de les actuacions
objecte de la subvenció finalitza el 31.11.2018. En qualsevol cas, el
beneficiari, una vegada finalitzada l’actuació, podrà justificar la
subvenció abans dels terminis previstos anteriorment.
La justificació es durà a terme mitjançant l’aportació de la següent
documentació:
1. Memòria.
2. Relació classificada de les despeses.
3. Document justificatiu de les despeses.
g) 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’obres, activitats i serveis dels ens locals i
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Matadepera.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 2.000,00 euros amb
càrrec a l’aplicació 10 1722 480.35 “Subvenció caçadors MTD” del pressupost
municipal vigent.
Quart.- En compliment del que preveu la Resolució de 10.12.2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés
de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS) publicada en el Butlletí Oficial
de l’Estat (BOE) número 299 de 15.12.2015, publicar l’atorgament de la
subvenció nominativa per aquest mitjà. S’adjunta com annex el text de l’acord
en castellà.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la Societat de Caçadors de Matadepera i donarne compte a la Regidoria d’Economia i Hisenda pel seu coneixement i efectes
oportuns.”
En data 29.11.2018, Registre General d’entrada número E2018012051, l’entitat
Societat de Caçadors de Matadepera amb CIF G59759365 ha presentat la
documentació justificativa de la subvenció següent:
-

Sol·licitud de justificació.
Memòria de les activitats realitzades i resultats obtinguts.
Declaració responsable sobre altres subvencions, ajudes o ingressos obtinguts.
Relació classificada de les despeses per un import total de 2.212,65 euros i
2.212,65 euros imputats a la subvenció.
Documentació acreditativa de la despesa (factures).

Consta a l’expedient certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de data
21.11.2018 i acreditació de tractar-se d’una entitat no inscrita al sistema de la
Seguretat Social, motiu pel qual no pot ser en cap cas incomplidora de les obligacions
davant aquest organisme.

Consta a l’expedient informe de data 5.12.2018 favorable al pagament de la quantitat
de 2.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació 10 1722 480.35 “Subvenció caçadors
MTD”.
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-la a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret número 516 de data
28.5.2018, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb CVE
2018022315, de data 7.6.2018.
Per unanimitat, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la justificació, per import de 2.212,65 euros, de la subvenció per
actuacions ordinàries mitjançant concessió directa a l’entitat Societat de Caçadors de
Matadepera, amb CIF G59759365, any 2018, per acord de la Junta de Govern Local
de data 28.11.2018.
Segon.- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 2.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació 10 1722 480.35 “Subvenció caçadors MTD”.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat Societat de Caçadors de Matadepera i donarne trasllat a la Regidoria d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Matadepera.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.- REGIDORIA D’OBRES
4.1. -Aprovació de la certificació 7ª i la corresponent factura núm. 337de l’obra
municipal ordinària titulada “Projecte bàsic i executiu modificat del camp
d’hoquei herba municipal de Matadepera”
El Ple, en sessió ordinària de data 29 de maig de 2017, va aprovar l’expedient de
contractació de l’obra municipal ordinària titulada “Projecte bàsic i executiu modificat
del camp d’hoquei herba municipal de Matadepera”.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 4 d’octubre de 2017, va
adjudicar aquest contracte a l’empresa GESTION, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
DE LA COSTA DORADA SA (GICSA), per import de 1.034.252,91 € més IVA.
Vista la certificació 7ª pel director i coordinador de l’obra, Sr. Artur Llansà Martí, per la
Sra. Sílvia Tormo de Barberà, enginyera municipal i responsable d’aquest contracte i la
corresponent factura núm. 337, per import de 23.053,93 € més IVA, amb l’informe
favorable dels serveis tècnics municipals.
Vist l’informe d’intervenció.
D’acord amb la Disposició Transitòria 1ª, punt 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de Contractes del sector públic, els contractes adjudicats amb anterioritat a l’entrada

en vigor d’aquesta Llei es regiran, pel que fa als seus efectes, compliment i extinció,
inclosa la modificació, durada i règim de pròrrogues per la normativa anterior.
Vistos els articles 216.2 i 232 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 i articles 150
a 157 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’Alcaldia, en virtut del
previst als articles 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i 53.1 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 i l’article 185.2 del Reial
decret 2/2004, de 5 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals. No obstant, l’Alcaldia va delegar-la a la Junta de Govern Local
mitjançant Decret número 516, de data 28.5.2018, publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona amb número de registre 022018011720, de data 07.06.2018.
Per unanimitat, S’ACORDA:
Primer. Aprovar la certificació 7ª i la corresponent factura núm. 337 de l’obra municipal
ordinària titulada “Projecte bàsic i executiu modificat del camp d’hoquei herba
municipal de Matadepera”, que ascendeix a un l’import total de 23.053,93 € més IVA
Segon. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la despesa amb càrrec a la
partida 03.342.62204 anomenada “Camp d’hoquei”.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a l’empresa GESTION, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA (GICSA), al Sr. Artur Llansà i Martí i a
les àrees d’obres i d’hisenda d’aquesta corporació per al seu coneixement i efectes.
Prèvia declaració d’urgència s’inclouen a l’ordre del dia les següents propostes:
PROPOSTES D'URGÈNCIA
U1.- Aprovació de les certificacions 8ª i 9ª i les corresponents factures núm. 342
i 350 respectivament, de l’obra municipal ordinària titulada “Projecte bàsic i
executiu modificat del camp d’hoquei herba municipal de Matadepera”
El Ple, en sessió ordinària de data 29 de maig de 2017, va aprovar l’expedient de
contractació de l’obra municipal ordinària titulada “Projecte bàsic i executiu modificat
del camp d’hoquei herba municipal de Matadepera”.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 4 d’octubre de 2017, va
adjudicar aquest contracte a l’empresa GESTION, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
DE LA COSTA DORADA SA (GICSA), per import de 1.034.252,91 € més IVA.
Vistes les certificacions 8ª i 9ª pel director i coordinador de l’obra, Sr. Artur Llansà
Martí, per la Sra. Sílvia Tormo de Barberà, enginyera municipal i responsable d’aquest
contracte i les corresponents factures núm. 342 i 350, per import de 59.121,76 €

més IVA i 170.090,08 € més IVA respectivament, amb l’informe favorable dels serveis
tècnics municipals.
Vist l’informe d’intervenció.
D’acord amb la Disposició Transitòria 1ª, punt 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de Contractes del sector públic, els contractes adjudicats amb anterioritat a l’entrada
en vigor d’aquesta Llei es regiran, pel que fa als seus efectes, compliment i extinció,
inclosa la modificació, durada i règim de pròrrogues per la normativa anterior.
Vistos els articles 216.2 i 232 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 i articles 150
a 157 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’Alcaldia, en virtut del
previst als articles 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i 53.1 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 i l’article 185.2 del Reial
decret 2/2004, de 5 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals. No obstant, l’Alcaldia va delegar-la a la Junta de Govern Local
mitjançant Decret número 516, de data 28.5.2018, publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona amb número de registre 022018011720, de data 07.06.2018.
Per unanimitat, S’ACORDA:
Primer. Aprovar les certificacions 8ª i 9ª i les corresponents factures núm. 342 i 350 de
l’obra municipal ordinària titulada “Projecte bàsic i executiu modificat del camp
d’hoquei herba municipal de Matadepera”, que ascendeixen a un l’import de
59.121,76 € més IVA i 170.090,08 € més IVA respectivament.
Segon. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la despesa amb càrrec a la
partida 03.342.62204 anomenada “Camp d’hoquei”.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a l’empresa GESTION, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA (GICSA), al Sr. Artur Llansà i Martí i a
les àrees d’obres i d’hisenda d’aquesta corporació per al seu coneixement i efectes.
U2.-Aprovació
de la quarta revisió de preus del contracte del servei
d’explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament de
Matadepera (EDAR)
Per Decret d’alcaldia núm. 105, de data 26 de març de 2014, ratificat per la Junta de
Govern Local, en sessió ordinària de data 16 d’abril de 2014, es va adjudicar el
contracte del servei d’explotació, conservació i manteniment dels sistema de
sanejament de Matadepera (EDAR), a l’empresa COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES
DE CATALUNYA SA, per import de 795.315,12 € més IVA pels sis anys de durada del
contracte, o sia 132.552,52 € més IVA anuals.
En data 5 de maig de 2014 es va formalitzar aquest contracte entre l’Ajuntament de
Matadepera i la COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE CAATLUNYA SA.

La clàusula 9ª del plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquest
contracte estableix:
“9.- REVISIÓ DE PREUS.
D’acord amb el que disposa l’article 89 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
revisió de preus tindrà lloc una vegada s’hagi executat el 20% de l’import del contracte i
hagi transcorregut un any des de la seva adjudicació. El plec de clàusules
administratives particulars haurà de detallar la fórmula o sistema de revisió de preus , i
si s’acorda la no revisió de preus, s’haurà de motivar .
Només seran objecte de revisió de preus els conceptes energètics i es revisaran
anualment amb l variació anual dels 12 mesos anteriors del Índice Nacional de la
Clase Electricidad del Índice de Precios al Consumo minorat en un factor 0,85.
S’ha escollit aquesta fórmula de revisió de preus ja que és la mateixa fórmula que
utilitza l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per als seus concursos d’explotació de
sistemes de sanejament.”
L’enginyera municipal ha emès informe on quantifica l’import corresponent a la quarta
revisió de preus corresponent al servei d’explotació, conservació i manteniment del
sistema de sanejament de Matadepera de l’any 2018-2019, d’acord amb la fórmula
prevista al plec de clàusules administratives particulars. Es transcriu aquest informe
literalment:
“INFORME TÈCNIC: SERVEI D’EXPLOTACIÓ DEL SANEJAMENT EN ALTA:
REVISIÓ DE PREUS 2018-2019.
Assumpte: 4a Revisió de preus.
Antecedents
En data 5.5.14 es va signar el nou contracte de serveis d’explotació, conservació i
manteniment del sistema de sanejament de Matadepera a l’empresa Cia Gral.
d’Aigües de Catalunya S.A., per un import de 795.315,12 € més IVA, i pels 6 anys de
contracte pròrrogues incloses.
La revisió de preus s’estableix en la clàusula 9 de PCAP de revisió de preus on
s’indica que aquesta tindrà lloc una vegada s’hagi executat el 20% de l’import del
contracte i hagi transcorregut un any des de la seva adjudicació. S’aplicarà als
conceptes energètics revisant-se anualment amb la variació dels últims 12 mesos
anteriors del Índex Nacional de la Classe Electricitat de l’índex de preus al consum
minorat en un 0,85.
A partir del 6.5.2017 es va aplicar la 3a revisió de preus segons contracte i que resulta
un coeficient de 14,41 % als preus energètics, informada favorablement en data 11
d’octubre de 2017.

Fets:
La tècnica informa que :
-

És d’aplicació la 4a revisió de preus a partir de la data 6.5.2018, ja que ha
transcorregut el termini d’un any des de la última revisió de preus.

-

El coeficient de revisió de preus a aplicar resulta de la variació entre l’índex
Nacional de la Classe Electricitat publicat a l’abril 2018 de valor 103,609 en
relació al mateix índex d’abril 2017 de valor 104,397 resultant una variació de 0,75 % i la seva minoració al 0,85, resultant un coeficient de -0,64%.
Aquests valors s’obtenen de la web: www.ine.es/ INEbase/Nivel y condiciones
de vida (IPC)/Indice Precios del Consumo y vivienda/Indice de Precios de
Consumo. Base 2016/Resultados Nacionales/Indices nacionales de clases/.. i
se selecciona la classe ELECTRICITAT i el període abril 2018 (2018M04).

-

Amb la revisió efectuada els nous preus unitaris, en pec sense IVA, presenten
els valors: fix de 242,68 €/dia i el variable de 118,00 €/Dam3/dia.

-

L’estimació del cost del servei anual amb la quarta revisió de preus pujaria a la
quantitat de 120.879,17 € més IVA (10 %), que representa un -0,2% respecte el
cost anual amb la 3a revisió de preus.

Per tant, s’informa que l’import resultant d’aplicar la 4a revisió de preus a les
certificacions del contracte de servei ja emeses amb els preus de la 3a revisió, des del
dia 6.5.2018 i fins al mes d’agost inclòs, puja a la quantitat de -52,86 € més IVA, import
que es facturarà en propera factura de regularització del preus.
S’annexen les taules de càlculs justificatiu.
Conclusió
S’informa favorablement la 4a revisió de preus del contracte de servei de l’explotació
del sistema de sanejament en alta, amb un coeficient de revisió del -0,64% als preus
energètics, resultant uns preus revisats unitaris de valors: el fix de 242,68 €/dia i el
variable de 118,00 €/Dam3/dia, i resultant un import anual de contracte revisat de
120.879,17 € més IVA (10 %), que representa un -0,2% respecte el cost anual anterior.
S’informa favorablement a la regularització amb preus de la 4a revisió de preus als
mesos de maig a agost 2018, en la part corresponent, resultant una regularització
d’import de -52,86 € més IVA.
El que s’informa als efectes oportuns,
Taula. Càlcul nous preus unitaris de la 4a revisió:

06/05/2017 a 05/05/2018
Total
€/any

Part fix
€/dia

%

Part
variable
€/dam 3

contracte
05/05/2014

06/05/2018 a 05/05/2019
Total
€/any

Part fix
€/dia

43.154,97

118,23

0,0%

43.154,97

118,23

7.634,77

20,92

-0,64%

7.585,79

20,78

14.588,53

39,97

0,0%

14.588,53

39,97

5.873,75

16,09

0,0%

5.873,75

16,09

9.634,46

26,40

0,0%

9.634,46

26,40

2.727,17

7,47

0,0%

83.614,20

229,08

2.727,17

7,47

83.563,10

228,94

5.016,85

13,74

5.013,79

13,74

88.631,05

242,82

88.576,89

242,68

Part
variable
€/dam 3

20.227,39

73,890

-0,64%

20.097,63

73,416

1.299,49

4,747

0,0%

1.299,49

4,747

1.600,07

5,845

0,0%

1.600,07

5,845

7.223,99

26,389

0,0%

7.223,99

26,389

251,85

0,920

0,0%

251,85

0,920

30.602,51

111,79

30.473,85

111,32

1.836,15

6,71

1.828,43

6,68

32.438,66

118,50

32.302,28

118,00

121.069,71 €

-0,2%

6,00%

120.879,17 €
6,00%

DADES DE CÀLCUL amb reducció
t
dies/any
365
dam3/dia
0,750
Qreal
dam3/any
Fangs
TMF
ratio fang
Tm/dam3
#DIV/0!

DADES DE CÀLCUL amb reducció
t
dies/any
365
dam3/dia
0,750
Qreal
dam3/any
Fangs
TMF
ratio fang
Tm/dam3
#DIV/0!

DADES RESUM CONTRACTE (amb BI+DG)

DADES RESUM CONTRACTE (amb BI+DG)

A
B

€/dia
€/dam3

abr-17

abr-18

104,397

103,609

242,82
118,50

Variació
-0,75%

A
B

€/dia
€/dam3

242,68
118,00

Taula: Càlcul import resultant a regularitzar per l’aplicació dels preus de 4a revisió de
preus en factures emeses amb els preus de la 3a revisió, del 6.5.2018 fins a
31.08.2018:
Tarifes

2018
gener
febrer
març
abril
maig (1-5)
maig (6-31)
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

3a revisio
4a revisio
242,82 € 242,68 €
118,50 € 118,00 €

PF
PV

Dies
31
28
31
30
5
26
30
31
31

243

PF
7.527,42 €
6.798,96 €
7.527,42 €
7.284,60 €
1.214,10 €
6.309,68 €
7.280,40 €
7.523,08 €
7.523,08 €
- €
- €
- €
58.988,74 €

Q
19,015
20,697
22,225
24,042
3,217
18,804
21,316
17,773
14,785

161,87

PV
2.253,28 €
2.452,59 €
2.633,66 €
2.848,98 €
381,21 €
2.218,87 €
2.515,29 €
2.097,21 €
1.744,63 €
- €
- €
- €
- €
19.145,73 €

Total
9.780,70 €
9.251,55 €
10.161,08 €
10.133,58 €
1.595,31 €
8.528,55 €
9.795,69 €
9.620,29 €
9.267,71 €
- €
- €
- €
- €
78.134,47 €

Certificat
9.780,70 €
9.251,55 €
10.161,08 €
10.133,58 €
1.595,31 €
8.541,59 €
9.810,55 €
9.633,52 €
9.279,44 €

-

78.187,33 € -

Diferència
- €
- €
- €
- €
- €
13,04 €
14,86 €
13,23 €
11,73 €
- €
- €
- €
- €
52,86 €

Aplica PF i
PV 3a
revisio

Aplica PF i
PV 4a
revisió

D’acord amb la Disposició Transitòria 1ª, punt 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de Contractes del sector públic, els contractes adjudicats amb anterioritat a l’entrada
en vigor d’aquesta Llei es regiran, pel que fa als seus efectes, compliment i extinció,
inclosa la modificació, durada i règim de pròrrogues per la normativa anterior.
Vista la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola que
modifica el règim de la revisió de preus i els articles 104 a 106 del Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
Vist l’informe emès per la interventora de l’Ajuntament
D’acord amb la Disposició addicional 2ª, punt 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del sector públic, correspon al Ple de les entitats locals les competències
com a òrgan de contractació respecte als contractes de serveis, quan el seu import
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost o, en qualsevol cas, la
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual, quan la seva durada
sigui superior a 4 anys , sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats
superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer
exercici, o la quantia assenyalada.
El Ple, en sessió extraordinària de data 28 d’octubre de 2013, acord núm. 9, va
delegar a la Junta de Govern Local les competències per aprovar els acords posteriors
a la licitació del contracte del servei d’explotació, conservació i manteniment del
sistema de sanejament de Matadepera (EDAR) i el punt segon de la part dispositiva de
l’esmentat acord disposa que els actes dictats en exercici de les atribucions
assenyalades en l’acord, s’entendran dictats pel Ple tal i com s’estableix en l’article
9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic, i els mateixos
posen fi a la via administrativa d’acord amb el que disposen els articles 52.2.b) de la

Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de les bases de règim local, modificada per la
Llei 11/1999, de 21 d’abril i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de mesures per a
la modernització del govern local i l’article 172.2.b) 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
Per unanimitat, S’ACORDA:
Primer. Aprovar la quarta revisió de preus de contracte del servei d’explotació,
conservació i manteniment del sistema de sanejament de Matadepera (EDAR) en els
termes establerts en l’informe tècnic de l’enginyera municipal, transcrit a la part
expositiva d’aquest acord.
Segon. Establir que aquesta quarta revisió és aplicable a partir de la data de 6 de maig
de 2018.
Tercer.- Establir que es realitzi la revisió de preus del contracte del servei d’explotació
conservació i manteniment del sistema de sanejament de Matadepera (EDAR) de pels
mesos de maig a agost de 2018 en la part corresponent, resultant una regularització
per import de – 52,86 € més IVA.
Quart.- Establir que es realitzi la revisió de preus del contracte del servei d’explotació
conservació i manteniment del sistema de sanejament de Matadepera (EDAR) per la
resta de mesos d’acord amb els preus establerts a l’informe emès per l’enginyera
municipal i transcrit a la part expositiva d’aquest acord, que suposa una quantitat anual
de 120.879,17 € més 10% d’IVA i que representa un – 0,2 % respecte al cost anual de
la tercera revisió de preus.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte COMPANYIA
GENERAL D’AIGÜES DE CATALUNYA SA i a les àrees de serveis i d’hisenda pel
seu coneixement i efectes.
U3.- Pagament dels rebuts pendents, dels mesos de juliol a setembre de l’any
2018, a l’empresa Seproin Finques, administrador de la comunitat de propietaris
de l’Avinguda del Mas Sot 3-9 de Matadepera.
Seproin Finques, com 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 2018 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
2018 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 de juliol
fins al mes de setembre de l’any 2018, que va en funció del coeficient de participació
que té cada habitatge, i d’altra banda les obres de millora de la comunitat que es
portaran a terme durant aquest any, i que durant els mesos de juliol, agost i setembre,
multiplicat per cada departament que són un total de 30, suposa un cost de 2.250,00

euros, sumant els rebuts mensuals de tots els departaments que ascendeix a 5.264,73
euros. La totalitat del pagament ascendeix a 7.514,73 euros.
Els rebuts mensuals de la comunitat de propietaris del Mas Sot, des del mes de juliol
fins al mes de setembre de l’any 2018, que va en funció del coeficient de participació
que té cada habitatge, i 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 juliol, agost i
setembre, multiplicat per cada departament que són un total de 30, suposa un cost de
1.620,00 euros, sumant els rebuts mensuals de tots els departaments que ascendeix a
3.644,73 euros. La totalitat del pagament 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.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local,
d’acord amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 725
de data 27.06.2017, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia
06.07.2017, amb número de referència 022017012857.
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 de juliol fins al mes de setembre de l’any 2018, corresponent als rebuts mensuals
de la comunitat de propietaris i a les 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
l’aplicació pressupostària 2018 15 1522 21217.
Finalitzat el punt identificat com a U3, el regidor Albert Garcia i Font informa que ha
d’abandonar la sessió, fet del qual prenen coneixement la resta de membres
assistents, i, un cop excusada la seva presència, es prossegueix amb l’estudi dels
assumptes de l’ordre del dia que resten pendents de debat i votació.
U4.-Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès
Occidental i l’Ajuntament de Matadepera per al finançament anual del pla local
de joventut com estableix la fitxa 43 de l’addenda al Contracte Programa 2018.
L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 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 tota classe d’activitats
i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de
la comunitat veïnal.
La Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut de Catalunya recull les
funcions dels ens locals. A l’àmbit municipal es descriuen les actuacions
complementàries que s’han de desenvolupar en matèria de joventut per a la

implementació de les polítiques de joventut des de la proximitat (article 13). Els
municipis tenen com a funció l’elaboració de plans en matèria de polítiques de
joventut. Des de la seva implementació al territori en el marc del PNJCat, aquests
plans s’han anomenat “plans locals de joventut”.
Cada any l’Ajuntament de Matadepera ha comptat amb el suport de la Direcció
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya per tal de desenvolupar diferents
activitats i serveis d’interès juvenil.
L’any hi va haver ha un canvi en el model de suport econòmic de la Direcció General
de Joventut de la Generalitat de Catalunya als ens locals. Aquest suport, en cas de
municipis menors de 20.000 habitants es vehicula des de llavors a través del
contracte programa que els consells comarcals signen amb el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
L’Ajuntament de Matadepera, com a municipi amb el Pla Local de Joventut vigent,
aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Matadepera, en sessió ordinària de data
28.05.2018, va considerar convenient formalitzar la demanda de suport econòmic,
basant-se en el pla d’actuació municipal que inclou les línies de treball següent:
- Oci nocturn alternatiu a Matadepera.
- Taller de Teatre Jove.
- Assessoria de Mobilitat Internacional.
Els compromisos per part de l’Ajuntament de Matadepera que apareixen al conveni
són:
a) Amb la subvenció atorgada, l’Ajuntament finançarà les accions detallades en el seu
Pla Local de Joventut.
b) Justificar la quantitat pressupostada en la presentació de projectes.
c) Col·laborar en la elaboració i avaluació del Pla d’actuació local de serveis socials.
d) Facilitar la informació que li sigui requerida pels òrgans de govern del Consell
Comarcal del Vallès Occidental i cooperar i col·laborar amb les tasques necessàries
per facilitar la gestió dels programes i actuacions del consell comarcal.
e) Habilitar els espais necessaris per la prestació dels serveis o programes inclosos en
el Contracte Programa i els posarà a disposició del Consell comarcal, fent-se càrrec de
les despeses pròpies del manteniment d’aquestes
La tècnica de la regidoria de Joventut ha emès la memòria justificativa on s’analitza la
necessitat i la oportunitat d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell
comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Matadepera per al finançament anual
del pla local de joventut com estableix la fitxa 43 del contracte programa 2018.
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’article 7, apartat primer, del TRLMC, estableix la coordinació
com un dels principis que han de regir l’actuació dels ens locals.

Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
(LRJSP) regulen el règim jurídic dels convenis subscrits per les Administracions
Públiques.
També són d’aplicació, en tot allò que no contradigui a la LRJSP, els articles 108 a 112
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions publiques de Catalunya (LRJPAPC) 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).
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-la a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret número 725 de data
27/06/2017, publicat al BOPB el 06/07/2017.
Per unanimitat dels membres presents, S’ACORDA:
Primer.- Aprovar la minuta de conveni col·laboració interadministratiu entre el Consell
comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Matadepera per al finançament anual
del Pla local de joventut com estableix la fitxa 43 del contracte programa 2018, que
consta com annex a aquest acord.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura de tota la documentació necessària
per a la formalització de dit conveni.
Tercer.- Publicar aquest conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Publicar al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Matadepera, la
informació relativa al conveni de col·laboració que preveu l’article 14 de la Llei
19/2014, del 29 de setembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat.
Cinquè.- Publicar el contingut del Conveni al web del Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat, en compliment de l’article 110.3 de la Llei
26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques.
Sisè.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.
ANNEX1
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
VALLÈS OCCIDENTAL I L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA PER AL
FINANÇAMENT ANUAL DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT COM ESTABLEIX LA
FITXA 43 DEL CONTRACTE PROGRAMA PER L’ANUALITAT 2018.
El Vallès Occidental, 14 de novembre de 2018

REUNITS
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom, en qualitat de president, en virtut del
nomenament aprovat en la sessió plenària del dia 17 de juliol de 2015, i amb les
facultats atorgades per l’article 13 del text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. Actua en nom i en
representació del CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL, amb NIF
P5800007F, assistit per la secretària accidental, la Sra. Meritxell Montfort Camprubí.
De l’altra, l’Il·lm. Sra. Mireia Solsona Garriga, alcaldessa de l’Ajuntament de
Matadepera que actua en nom i representació de l’Ajuntament, en virtut de les
competències que li confereix l’art. 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, en relació amb l’article 90.3 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, amb NIF P0811900J, assistit pel la Secretària general senyora Isabel Bobet
Viladot.
Les parts es reconeixen recíprocament facultats suficients per a convenir i obligar-se,
en representació de les respectives institucions, i
MANIFESTEN
I.- L’article 31.1 b) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que
correspon al municipi crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com
delegats per altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla
estratègic corresponent, i l’apartat 2 de l’article esmentat preveu que, les comarques
supliran els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les
competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en
condicions d'assumir directament o mancomunadament.
II.- L’article 41.5 de la Llei 12/2007, estableix que la Generalitat ha d'establir convenis
quadriennals de coordinació i cooperació interadministratives amb els ens locals
supramunicipals, les comarques i els municipis de més de vint mil habitants, a fi de
garantir, en l'àmbit territorial corresponent, la coresponsabilitat en la prestació dels
serveis socials i l'estabilitat dels serveis i de llurs professionals.
III.- La Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut de Catalunya recull les
funcions dels ens locals. A l’àmbit municipal es descriuen les actuacions
complementàries que s’han de desenvolupar en matèria de joventut per a la
implementació de les polítiques de joventut des de la proximitat (article 13). A escala
supramunicipal se centren en l’assistència i cooperació als municipis, que han de
vetllar perquè en llur àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat
homogenis, els serveis i les activitats complementàries en matèria de joventut dels
ajuntaments (article 14). Per ambdós agents es recull com a funció l’elaboració de
plans en matèria de polítiques de joventut, que poden ser d’àmbit supramunicipal o
d’àmbit municipal. Des de la seva implementació al territori en el marc del PNJCat,
aquests plans s’han anomenat “plans locals de joventut” (impulsats per ajuntaments,
entitats municipals descentralitzades, consorcis i mancomunitats) i “plans comarcals
de joventut” (impulsats per consells comarcals).

IV.- Des de la Direcció General de Joventut s’ha considerat necessari revisar el
sistema de suport a plans locals i comarcals de joventut, a partir de l’anàlisi i la reflexió
sobre el desplegament territorial del PNJCat, amb la intenció de millorar l’optimització
dels recursos, així com l’objectivització i l’homogeneïtzació de les condicions de
finançament que se’ls adreça. El nou sistema de suport a plans locals i comarcals de
joventut quedarà recollit al PATJ 2020.
V.- A través del Contracte Programa signat amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, en la fitxa 43 “Suport als plans locals i comarcals de joventut”,
s’estableixen els objectius i les accions a desenvolupar pel finançament d’aquests
plans.
VI.- L’addenda del contracte programa subscrit entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i aquest Consell Comarcal corresponent a l’anualitat 2018 i 2019, ha
estat aprovada per Decret de Presidència núm. 242/2018, de 30 d’octubre, per a la
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat
VII.- Que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als
ajuntaments que formen part de l’àmbit territorial d’actuació del consell comarcal de
Vallès Occidental, i d’acord amb l’article 87.2 de l’estatut d’Autonomia de Catalunya, i
l’article 150 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, les parts formalitzen el present
conveni de col·laboració que permet incidir positivament en la gestió i el finançament
dels serveis social.
D’acord amb tot l’exposat, les parts consideren necessari la signatura d’aquest
conveni, que se subjectarà expressament als següents
PACTES
PRIMERA.- OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Matadepera per a la gestió i prestació
dels serveis i programes, segons els criteris i les condicions que s’estableixen en la
fitxa 43 del Contracte Programa que el Consell Comarcal del Vallès Occidental va
aprovar amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per l’anualitat 2018.
En la Fitxa 43 es detallen els següents objectius ha assolir:
Objectius Generals:
- Millorar la incidència de les actuacions dels ens locals en relació als objectius
del PNJCat, i atenent especialment a les prioritats identificades al PATJ 2020, a
través de la seva fonamentació i planificació en els plans locals i comarcals de
joventut.
- Promoure que les actuacions dels plans locals i comarcals de joventut es
despleguin segons s’estableix als principis rectors del PNJCat: qualitat,
participació, transformació, integralitat.

- Millorar les estructures tècniques dels ens locals responsables de coordinar i
desplegar els plans locals i comarcals de joventut, atenent a criteris d’equilibri
territorial.
SEGONA.- COMPROMISOS DE LES PARTS
Per part del Consell Comarcal del Vallès Occidental:
a) Distribuir el finançament i destinar íntegrament les aportacions econòmiques,
de conformitat amb l’establert al Contracte Programa amb el Departament de
treball, Afers Socials i Famílies que va aprovat pel Decret de Presidència
número 242/2018, de 30 d’octubre, per a la prestació dels serveis o programes
per als quals han estat assignades.
b) Gestionar les regularitzacions econòmiques que es desprenguin de l’exercici
de les funcions que li encomana aquest conveni i informar d’aquestes a
l’Ajuntament de Matadepera amb antelació.
c) Informar a l’Ajuntament de Matadepera sobre la programació de cada un
dels serveis i dels seus resultats. Així mateix, l’ampliació o anul·lació de
qualsevol servei o programa, requerirà l’acceptació per escrit per part de
l’Ajuntament.
d) Validar els formularis de justificació econòmica que aporti l’Ajuntament, de
conformitat amb l’establert al Pacte Quart (“Justificació”)
Per part de l’Ajuntament de Matadepera
a) Amb la subvenció atorgada, l’Ajuntament finançarà les accions detallades en
el seu Pla Local de Joventut.
b) Justificar la quantitat pressupostada en la presentació de projectes.
c) Col·laborar en la elaboració i avaluació del Pla d’actuació local de serveis
socials.
d) Facilitar la informació que li sigui requerida pels òrgans de govern del
Consell Comarcal del Vallès Occidental i cooperar i col·laborar amb les tasques
necessàries per facilitar la gestió dels programes i actuacions del consell
comarcal.
e) Habilitar els espais necessaris per la prestació dels serveis o programes
inclosos en el Contracte Programa i els posarà a disposició del Consell
comarcal, fent-se càrrec de les despeses pròpies del manteniment d’aquestes.
TERCERA.- COMPROMISOS FINANCERS
Els compromisos financers PER PART DEL CONSELL COMARCAL seran els
següents:

- Sufragar un import de 5.250,00 euros per fer efectiva aquesta col·laboració, a
la signatura del conveni de col·laboració, a càrrec de la partida pressupostària
04-2315A-46200 de l’anualitat 2018, d’acord amb la comunicació definida per la
Direcció general de Joventut, per al desenvolupament per al Pla d’Actuació
Jove.
QUARTA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura i fins a 31 de desembre
de 2018, per a l’execució de les accions, coincident amb la data que estipula l’addenda
2018-2019 del Contracte Programa 2016-2019.
CINQUENA.- JUSTIFICACIÓ
La justificació d’aquest conveni es divideix en dues parts, la justificació econòmica i la
justificació tècnica. Els terminis per presentar les corresponents justificacions
s’estableixen a partir dels terminis de justificació del Contracte Programa 2018-2019.
Justificació econòmica
Un cop finalitzada la vigència del present conveni, l’Ajuntament de Matadepera
presentarà al Consell Comarcal del Vallès Occidental els corresponents formularis de
justificació econòmica degudament omplerts i signats (annex 1), com a màxim abans
del 15 de gener de 2019, data condicionada a la justificació econòmica de l’addenda
del Contracte Programa 2018 i 2019.
Justificació tècnica
L’ajuntament de Matadepera elaborarà una memòria tècnica de l’activitat realitzada
objecte de l’aportació econòmica atorgada, on constin les actuacions realitzades,
segons model RUDEL (annex 2), facilitats per la Direcció General de Joventut, com a
màxim abans del 26 de febrer de 2019.
SISENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Per tal de fer el seguiment i la valoració del present conveni, es constituirà una
comissió de seguiment tècnica formada per una persona tècnica responsable de
cadascuna de les institucions participants, sens perjudici, que hi pugui assistir la
persona responsable de la Coordinació territorial de Joventut corresponent, presidida
pel Consell Comarcal.
La comissió tècnica de seguiment es reunirà, com a mínim un cop l’any, i a petició de
qualsevol dels seus membres, i tindrà les funcions següents:
- Fer seguiment i avaluació de les actuacions derivades del conveni i acordar
les especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament.
- Acordar i regular els criteris i els aspectes de la col·laboració.
El funcionament de la comissió esmentada s’ha d’ajustar a les normes de la Llei
39/2015 , d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú.

La Comissió ha de mantenir permanentment actualitzades les dades de referència.
Correspon a la Comissió Tècnica de Seguiment resoldre els problemes d’interpretació i
compliment que es derivin del present conveni, així com proposar la formalització de
millores o la subscripció d’addendes per a serveis no inclosos en el present conveni.
SETENA.- EXTINCIÓ i INCOMPLIMENTS
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.
b) Per incompliment de les obligacions d’alguna de les parts.
c) Per avinença de les parts signatàries.
d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.
A part de les causes a dalt referenciades també es considerarà que hi ha un
incompliment per part del municipi beneficiari en el cas que , mitjançant la justificació
econòmica, no s’arribés a la quantia establerta inicialment, en aquest cas l’Ajuntament
de Matadepera reintegrarà la diferència de l’import abonat al Consell comarcal, en
virtut del que s’estableix a l’article 35 , apartat 14 , de les Bases d’Execució del
Pressupost General del Consell Comarcal del Vallès Occidental per a l’any d’execució.
En l’article 35 , apartat 12. h) de les Bases d’Execució del Pressupost General del
Consell Comarcal del Vallès Occidental per a l’any 2.018 , estableix que el
responsable tècnic haurà d’emetre informe sobre el compliment de les condicions
establertes a les bases reguladores, sobre l’adequació de la documentació justificativa
presentada i sobre l’efectiva realització de l’activitat subvencionada.
VUITENA.- LEGISLACIÓ
En tot allò no previst en el present conveni, s’estarà a l’establert a la llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb les corresponents modificacions
legals; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya; el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, la Llei 40/2015,
d’ 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i a la resta d’ordenament de règim
local aplicable.
NOVENA.- JURISDICCIÓ
Qualsevol discrepància que pugui sorgir de la interpretació d’aquest conveni, serà
resolt de mutu acord entre les parts i a falta d’aquest es podran sotmetre a la
jurisdicció contenciosa administrativa de Barcelona.
La modificació del conveni requerirà l’acord unànime de les parts signants, segons
l’art. 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
I en prova de conformitat, les tres parts signen el present conveni de col·laboració en
el lloc i en la data esmentada, per triplicat i a un sol efecte.

Ignasi Giménez Renom
President

Mireia Solsona Garriga
Alcaldessa

Consell Comarcal del Vallès Occidental
Meritxell Montfort Camprubí
Secretària accidental

Ajuntament de Matadepera
Isabel Bobet Viladot
Secretaria General

Consell Comarcal del Vallès Occidental
Resultat: Aprovat per unanimitat

Ajuntament de Matadepera

U5.- Relació de factures F/2018/33
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 10 de desembre de 2018 s'ha generat la relació de factures F/2018/33, per un
import de 212.730,97 Euros, i totes elles estan degudament conformades pels tècnics i
regidors dels departaments respectius.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’Alcaldia, en virtut del
previst als articles 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i 53.1 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 i l’article 185.2 del Reial
decret 2/2004, de 5 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals. No obstant, l’Alcaldia va delegar-la a la Junta de Govern Local
mitjançant Decret número 516, de data 28.5.2018, publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona amb número de registre 022018011720, de data 07.06.2018.
Per unanimitat dels membres presents, S’ACORDA:
Primer.- Aprovar la relació de factures F/2018/33, per un import de 212.730,97 Euros.
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. 2877,
3214, 3215, 3227, 3237, 3263, 3287, 3315, 3501, 3504, 3508, 3509, 3510, 3511, 3530,
3532, 3720, 3785 i 3793.

U6.- Aprovació relació de factures F/2018/33 BIS
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 13 de desembre de 2018 s'ha generat la relació de factures núm. F/2018/33 BIS
per un import de 48.637,68 Euros. Estan degudament conformades pels tècnics i
regidors dels departaments respectius.
Hi consta informe de intervenció F/9/2018 en el que es mostra el desacord amb el
tràmit de l’ expedient i formula objecció a la legalitat al reconeixement de l’ obligació, la
qual cosa determina la suspensió de la tramitació de l’ expedient.
És necessari, per tant, adequar l'actuació administrativa a la normativa aplicable,
efectuant les correccions i adoptant les mesures oportunes que permetin evitar en
endavant els incompliments advertits per la intervenció municipal. No obstant això,
amb independència d'aquesta adequació, en el present cas no pot deixar de
reconèixer-se l'obligació a càrrec de l'Ajuntament, amb advertiment d'incórrer en
enriquiment injust de l'administració, a causa de l'efectiva recepció per l'Ajuntament
dels corresponents serveis i activitats a que les referides operacions es refereixen.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a Alcaldia, en virtut del
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).
No obstant, l’Alcaldia va delegar-la a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret
número 526, de data 28.5.2018, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona amb número de registre 022018011720, de 07.06.2018.
Per unanimitat dels membres presents, S’ACORDA:
Primer.- Elevar la discrepància i aprovar la relació de factures núm. F/2018/33 BIS
per un import de 48.637,68 Euros. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar
el pagament sense cap variació.

Finalitzat l’estudi dels punts que integren l’ordre del dia, la interventora, Sra. Cavero,
demana la paraula i formula les següents informacions:
En quant a la situació de les subvencions nominatives, exposa que en aquesta sessió
ha entrat únicament la justificació de caçadors, però que preveu que en la propera
sessió de la Junta entrin les que resten pendents de l’anualitat 2018, segons ordre de
registre. Així mateix, sol·licita als regidors presents que, de cara al 2019, els tràmits
subvencionals s’avancin i no es produeixi una situació d’acumulació com la viscuda
duran el darrer mes.
En quant a les factures que no son objecte de reparament, informa que degut a les
eines de les que disposa no pot realitzar totes les comprovacions que voldria, de
manera que segueix el paràmetre del topall de 15.000 euros per exercici en servis i
subministraments i 40.000 euros en obres. No obstant, explica que totes aquelles
necessitats que són planificables han de sotmetre’s a licitació, en tots els informes de
factures no objectades inclou aquesta observació, amb el tenor literal següent:
-

Es necessari una planificació de l’activitat contractual amb l’objecte de no
utilitzar el contracte menor per finalitats periòdiques i previsibles.

-

S’ha d’habilitar un procediment amb l’objecte de que els contractes menors
disposen de la informació que requereix l’article 118 de la LCSP, ja que la
manca d’aquesta informació suposa una important limitació pel control intern, al
no disposar del mitjans materials i personals per fer les comprovacions
oportunes de cadascuna de les factures de despeses.

En quant a les factures pendents de pagament exposa que amb el pla de xoc s’ha
avançat significativament i que la valoració fins a dia d’avui és molt positiva.
Per últim, respecte a les despeses de representació, de conformitat amb el que
disposa l’informe de la IGAE de 12 d’abril de 2004, presenta modelatge de memòria
d’aquesta tipologia de despeses indicant que a partir d’ara caldrà presentar-la
conjuntament amb despeses de representació tals com restaurants, consumibles, etc.
Tots els regidors es donen per assabentats de les aportacions realitzades per la
interventora.
Seguidament, la secretaria indica que les factures objecte de reparament aprovades
en sessions anteriors han donat lloc als corresponents decrets d’aixecament de
discrepàncies, mitjançant els quals s’indica a les regidories delegades que donin
trasllat da les diferents àrees gestores de la despesa objectada afecta a fi que arbitrin
les mesures necessàries per permetre la seva esmena, donant-se per assabentats tots
els presents.
I sense res més a tractar per la Presidència s'alça la sessió a les 09:44 hores 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,
Mireia Solsona i Garriga

LA SECRETARIA,
Isabel Bobet Viladot

