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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE  

celebrat en data  26 de maig de 2014 
 
 
 
 
Matadepera, vint-i-sis de maig de dos mil catorze. 
 
 
 
Essent les dinou trenta minuts del  vespre, a la sala de sessions de la Casa de la Vila, 
sota la presidència de l'alcaldessa, senyora  Mireia Solsona i Garriga, assistida de la 
secretària general de la Corporació senyora Rosa Castellà i Mata, que dóna fe de l’acte, 
i de l’interventor senyor Santiago Vaamonde Juanatey,  es reuní, prèvia citació en forma, 
el Ple de l'Ajuntament amb l'objecte de celebrar la sessió ORDINARIA, convocada per al 
dia d'avui a aquesta hora. 
 
- Senyor Jordi Roca i Llongueras, primer tinent d’alcalde i regidor delegat d’urbanisme i 
joventut (CIU) 
- Senyor Christian Codony i Castell, segon tinent d’alcalde i regidor delegat de 
governació i de medi ambient (CIU)   
-Senyor Carles Iribarren i Donadeu, tercer tinent d’alcalde i regidor delegat d’economia 
i hisenda i de noves tecnologies (CIU)  
- Senyora M. Carmen Querol i Badosa, regidora delegada d’ensenyament, de benestar 
social i de festes (CIU),  
- Senyor Marcel Sayol i Quadres, regidor delegat de salut i de cultura (CIU),   
- Senyor Joan Figueras i Peña, regidor delegat d’obres i serveis (CIU),  
- Senyor Francesc Sala i Soriano, regidor delegat d’esports i de comunicació (CIU),  
-Senyora Montserrat Royes i Vila, regidora delegada de participació i atenció ciutadana 
i de comerç (CIU),  
- Senyor Francisco Javier Argemí i Boldó (PP),  
- Senyora M. Rosa Boix i Solanes (PP),  
- Senyor Santiago Pavon i Fernández (ERC-UM),  
- Senyor Pau Carbó i Pascual (SI) 
 
Vist que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal de membres que formen la 
Corporació municipal, la presidenta obra l’acte  i  seguidament  requereix a la secretària 
per a que procedeixi a donar lectura als dictàmens dels assumptes inclosos en l’ordre 
del dia, prenent-se els acords següents: 
 
A Continuació demana fer un minut de silenci a demanda dels regidors del Partit 
Popular, com a rebuig per la mort de la senyora Isabel Carrasco que va ser 
assassinada el passat dia 12 de maig. 
 
També felicita a la població de Matadepera per la responsabilitat en la participació de 
la jornada electoral del passat dia 25 de maig,   que gairebé va ser del 60%, una 
pujada de 18 punts respecte les darreres eleccions  del 2009. 
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Motiu de la sessió 
 
A) ACTES SESSIONS ANTERIORS: 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE 
LES SESSIONS ANTERIORS DE 31 DE MARÇ I 28 D’ABRIL DE 2014 
 
D’acord amb l’article 110.3 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, en concordança amb 
l’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local se sotmet a votació 
l’acta de la sessió ordinària del Ple realitzat el dia 31 de març de 2014, i l’acta del Ple 
extraordinari celebrat el dia 28 d’abril de 2014.. 
 
La presidenta pregunta als membres del consistori si han de formular cap objecció al 
contingut dels esborranys de les actes que es van trametre a cada portaveu juntament 
amb la convocatòria de la sessió plenària d’avui. 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, diu que a la seva 
intervenció del punt 4rt, on diu : ...deixar palesa que es van donant fins que el llogater 
regularitzi els petis deutes que puguin haver....  ha de dir : “... deixar palesa que es van 
donant pròrrogues fins que el llogater regularitzi els petis deutes que puguin haver 
abans de fer un nou contracte.”  
 
Per a una millor comprensió es modifica l’acta tal com indica el senyor Argemí. 
 
Que  al primer pàrraf de la seva intervenció del punt 6è, on diu : ....en època de crisi un 
pressupost no pot tenir les desviacions que té aquest d’1.315.000 euros de sobrant, la 
qual cosa indica que per un cantó o altre  no s’ha fet prou bé o prou rigorós. Hauria de 
dir : “....en època de crisi un pressupost no pot tenir les desviacions que té aquest 
d’1.315.000 euros de sobrant, la qual cosa indica que per un cantó o altre  no s’ha fet 
prou bé o no ha estat prou rigorós.”  
 
Que al pàrraf 5è del mateix punt on diu : ....una plusvàlua que representi entre un  5 i 
un 8% del preu d’un immoble és molt desagradable, ha de dir : “..... una plusvàlua que 
representi entre un  5 i un 8% del preu de venda d’un immoble és molt desagradable”.  
I a la mateixa frase, on diu : ....argumenta que per qualsevol altre població de 
Catalunya  de la mateixa ràtio no tenen el mateix valor de plusvàlua, ha de dir : 
“....argumenta que per qualsevol altre població de Catalunya  de les mateixes 
característiques, no tenen el mateix valor de plusvàlua.” 
 
I que al pàrraf  9è  cal afegir “d’un immoble” al preu de venda, quedant de la següent 
manera : “Finalitza dient que  és totalment inadmissible que un impost municipal  
representi entre un 5 i un 8% del preu de venda d’un immoble. “ 
 
L’acta queda modificada tal i com indica el senyor Argemí. 
 
Posades a votació l’aprovació de les actes, queden aprovades per unanimitat. En 
compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
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el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya es transcriuran  al Llibre 
d’Actes signant-se per l’alcaldessa i la secretària. 
 
 
 
B) DICTAMENS 
 
ALCALDIA 
 
2.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE 
L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA. 
 
Dictamen: L’Ajuntament de Matadepera va dotar-se l’any 1991 del Reglament de 
guardons, aprovat definitivament pel Ple el 7.10.1991. Transcorreguts més de 20 anys 
des de la seva aprovació, sorgeix la necessitats d’actualitzar-lo i adaptar-lo a la nova 
realitat. 
 
Les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels ciutadans 
mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com reconeixen els articles 84 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 236 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). 
 
El procediment per a l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals exigeix 
l’aprovació inicial, la informació pública, la concessió d’audiència als interessats i 
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre, en compliment dels 
articles 49 de la LRBRL, 178.1.o) de la TRLMC i 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, per qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS). 
 
L’alcaldessa, mitjançant Decret número 158 de data 7.5.2014 va acordar iniciar 
l’expedient administratiu per a l’aprovació del Reglament d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Matadepera. S’ha redactat un avantprojecte i se n’ha donat compte a 
la reunió de la comissió d’estudi que s’ha constituït en compliment de l’article 62 del 
ROAS. 
 
Consta a l’expedient informe jurídic de data 14.5.2014 favorable a la seva aprovació. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és el 
Ple de l’Ajuntament amb caràcter indelegable, en compliment dels articles 22.2.d) de la 
LRBRL, i 52.2 d) del TRLMC, amb el quòrum de la majoria simple per aplicació dels 
articles 47 de la LRBRL i 114 del TRLMC. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de 
Matadepera, d’acord amb el text que s’adjunta com annex. 
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Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text íntegre del 
reglament pel termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i 
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un 
mitjà de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació. El termini 
d’informació pública començarà a comptar l’endemà de l’última publicació. 
 
Tercer.- Concedir audiència a les associacions i entitats municipals interessades, 
mitjançant la notificació dels presents acords i la tramesa d’una còpia del text íntegre 
del reglament. El termini d’audiència serà de trenta dies, a comptar des del dia següent 
a la data de recepció de la notificació. 
 
Quart.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, el text íntegre del reglament aprovat 
inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior i es 
procedirà directament a la seva publicació. 
 
ANNEX 
 
REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA 
 
ÍNDEX 
 
PREÀMBUL 
 
CAPÍTOL PRIMER. OBJECTE 
 
Article 1. Objecte 
 
CAPÍTOL SEGON. DELS HONORS  I LES DISTINCIONS 
 
Secció primera. Disposicions generals 
 
Article 2. Tipus d’honors i distincions 
Article 3. Concessions a títol pòstum 
Article 4. Formalitats de l’atorgament 
Article 5. Limitació a l’atorgament 
 
Secció segona. Dels títols de Fill/a Predilecte/a i de Fill/a Adoptiu/va 
 
Article 6. Requisits generals 
Article 7. Criteris d’atorgament 
Article 8. Lliurament del títol 
Article 9. Drets dels distingits 
 
Secció tercera. Dels nomenaments de membres honoraris de l’Ajuntament 
 
Article 10. Requisits generals 
Article 11. Vigència del títol 
Article 12. Drets dels nomenats 
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Secció quarta. De la Medalla d’Honor de Matadepera 
 
Article 13. Definició i requisits generals 
Article 14. Distincions a favor de funcionaris municipals 
Article 15. Lliurament de la Medalla d’Honor 
 
CAPÍTOL TERCER. DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DELS HONORS I 
DISTINCIONS 
 
Article 16. Expedient 
Article 17. Incoació 
Article 18. Proposta de la comissió instructora 
Article 19. Informació pública 
Article 20. Òrgan competent 
Article 21. Acte de lliurament de la distinció 
 
CAPÍTOL QUART. DE LA REVOCACIÓ DELS HONORS 
 
Article 22. Revocació dels honors i distincions 
 
CAPÍTOL CINQUÈ. DEL LLIBRE DE REGISTRE D’HONORS I DISTINCIONS 
 
Article 23. Creació del Llibre Registre 
Article 24. Accés 
Article 25. Actes a inscriure 
Article 26. Pràctica de la inscripció 
Article 27. Característiques de la inscripció 
Article 28. Caràcter públic 
Article 29. Certificacions 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA 
DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR 
 
ANNEX I. LLEGENDA DEL DIPLOMA DECLARATIU DE FILL/A PREDILECTE/A 
ANNEX II. LLEGENDA DEL DIPLOMA DECLARATIU DE FILL/A ADOPTIU/VA 
ANNEX III. CARACTERÍSTIQUES DE LES INSÍGNIES DE FILL/A PREDILECTE/A, 
DE FILL/A ADOPTIU/VA I  DE MEMBRE HONORARI DE L’AJUNTAMENT DE 
MATADEPERA 
ANNEX IV. LLEGENDA DEL DIPLOMA DE MEMBRE HONORARI DE 
L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA 
ANNEX V. LLEGENDA DEL DIPLOMA PER A LA CONCESSIÓ DE LA MEDALLA  
D’HONOR DE MATADEPERA 
ANNEX VI. CARACTERÍSTIQUES DE LA MEDALLA D’HONOR DE MATADEPERA 
 
PREÀMBUL 
 
Matadepera ha de reconèixer les activitats, les realitzacions o les trajectòries de 
persones i entitats que ho mereixin. 
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La Constitució espanyola de 1978 estableix, en el seu article 137, l’organització de 
l’Estat en municipis, províncies i comunitats autònomes que es constitueixin, i es 
determina que totes aquetes entitats gaudiran d’autonomia per a la gestió dels seus 
respectius interessos. L’article 140 consagra el principi d’autonomia dels municipis i 
estableix que el seu govern i administració correspon als respectius ajuntaments.  
 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol, en el seu article 86.3, estableix que l’Estatut garanteix al municipi l’autonomia per 
a l’exercici de les competències que té encomanades i la defensa dels interessos 
propis de la col·lectivitat que representa. 
 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i, en l’àmbit de 
Catalunya, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, expressament estableixen com a 
potestats dels ens locals la reglamentària i la d’autoorganització. 
 
Tanmateix, el procediment d’atorgament de medalles, títols o distincions està 
expressament regulat en els articles 50.24, 189 i 190 i concordants 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, en el qual estableix la competència 
per a l’atorgament d’aquestes distincions, així com la necessitat de regulació d’aquest 
procediment en un reglament especial. 
 
L’Ajuntament de Matadepera va dotar-se l’any 1991 del Reglament de guardons, 
aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 7 d’octubre de 1991. 
Transcorreguts més de 20 anys des de la seva aprovació, sorgeix la necessitats 
d’actualitzar-lo i adaptar-lo a la nova realitat. 
 
El municipi de Matadepera, i l’Ajuntament en el seu nom, té la voluntat de ser agraït 
amb aquelles persones i institucions que li presten serveis i l’ajuden a enriquir-la des 
de les més variades formes de l’activitat humana. I vol premiar-les, perquè la tasca 
exemplar d’aquestes persones i institucions es conegui, es difongui i perduri així en la 
memòria col·lectiva dels matadeperencs i matadeperenques, i perquè les futures 
generacions continuïn aquesta obra, treballant per a la seva població i perquè aquesta 
societat esdevingui més solidària, justa i, en definitiva millor.  
 
Aquest Reglament s’estructura  en cinc capítols, el primer, sobre l’objecte; el segon, 
sobre els honors i les distincions; el tercer, sobre el procediment de concessió 
d’honors; el quart, sobre la revocació dels honors i el cinquè, sobre el llibre registre 
d’honors i distincions. Consta de 29 articles; una disposició transitòria, una disposició 
derogatòria i una disposició final. 
 
CAPÍTOL PRIMER. OBJECTE 
 
Article 1. Objecte 
 
L’objecte d’aquest Reglament és determinar els honors i les distincions que 
l’Ajuntament de Matadepera pot concedir amb la finalitat de premiar especials 
mereixements, serveis extraordinaris, treballs valuosos i l’excel·lència en qualsevol 
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dels aspectes cultural, científic, artístic, esportiu, professional, social, polític, o per 
premiar aportacions singulars al municipi de Matadepera, així com regular el 
procediment per atorgar aquests honors i distincions. 
 
Els honors i distincions regulats en aquest Reglament tenen caràcter exclusivament 
honorífic, no derivant-se de la seva possessió cap dret administratiu o econòmic. 
 
CAPÍTOL SEGON. DELS HONORS  I LES DISTINCIONS 
 
Secció primera. Disposicions generals 
 
Article 2. Tipus d’honors i distincions 
 
Els honors i distincions que l’Ajuntament de Matadepera podrà atorgar per reconèixer i 
premiar  mèrits especials o serveis extraordinaris, seran els següents: 
 
a) títol de Fill/a Predilecte/a de Matadepera 
b) títol de Fill/a Adoptiu/va de Matadepera 
c) nomenament d’Alcalde o Alcaldessa, Regidor o Regidora Honorari/Honorària de 

l’Ajuntament de Matadepera 
d) Medalla d’honor de Matadepera. 
 
Article 3. Concessions a títol pòstum 
 
Els honors i les distincions regulades en aquest Reglament es podran atorgar a títol 
pòstum, sempre i quan la persona morta hagi concorregut en els mereixements abans 
esmentats. 
 
Article 4. Formalitats de l’atorgament 
 
L’atorgament per l’Ajuntament de Matadepera dels honors i les distincions enumerats 
en l’article 2 exigirà el compliment previ de les formalitats previstes, per a cada cas, en 
aquest Reglament, essent nuls i sense cap valor ni efecte tots les honors, les 
distincions, les medalles i els títols atorgats al marge de les determinacions que en ell 
s’hi contenen. 
 
Article 5. Limitació a l’atorgament 
 
Els honors i distincions regulats en aquest Reglament no podran atorgar-se a 
l’alcalde/ssa ni als regidors/res mentre es trobin en l’exercici del seu càrrec. 
 
Secció segona. Dels títols de Fill/a Predilecte/a i de Fill/a Adoptiu/va 
 
Article 6. Requisits generals 
 
La concessió del títol de Fill/a Predilecte/a de Matadepera només podrà recaure en 
qui, havent nascut a Matadepera, hagin destacat de manera extraordinària per 
qualitats o mèrits personals o per serveis prestats en benefici o honor de Matadepera 
que hagin assolit una consideració pública notòria. 
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La concessió del títol de Fill/a Adoptiu/va de Matadepera només podrà atorgar-se a les 
persones que, sense haver nascut al municipi, reuneixen les circumstàncies 
assenyalades al paràgraf anterior. 
 
Article 7. Criteris d’atorgament 
 
La concessió dels títols de Fill/a Predilecte/a i de Fill/a Adoptiu/va de Matadepera es 
farà sempre fent servir criteris molt restrictius. 
 
Article 8. Lliurament del títol 
 
Acordada la concessió de qualsevol dels dos títols anteriors, el/la President/a de la 
Corporació haurà d’assenyalar la data i el lloc on es farà el lliurament solemne del 
diploma i la insígnia que acreditin la distinció a la persona premiada d’acord amb la 
llegenda i les característiques que s’adjunta en els annexos I, II i III d’aquest 
Reglament. 
 
Article 9. Drets dels distingits 
 
Les persones que esdevinguin Fill/a Predilecte/a o Fill/a Adoptiu/va, tindran dret a 
acompanyar la Corporació Municipal en actes solemnes, ocupant el lloc que per a tal 
motiu li sigui assenyalat. 
 
L’Alcalde/ssa dirigirà als distingits una comunicació oficial on constarà el lloc, la data i 
l’hora de la celebració de la solemnitat i oferint-los-hi la invitació per assistir-hi. 
 
Secció tercera. Dels nomenaments de membres honoraris de l’Ajuntament 
 
Article 10. Requisits generals 
 
Podran ser nomenats Alcalde/ssa o Regidor/ra Honoràri/a de l’Ajuntament de 
Matadepera les personalitats del país o estrangeres, com a mostra de l’alta 
consideració que mereixen, sigui com a correspondència a distincions anàlogues en 
les que hagi estat objecte la Corporació o autoritats municipals de Matadepera. 
 
Així mateix, podrà ser atorgada aquesta distinció als ex alcaldes/ses i ex regidors/res 
que el Ple de l’Ajuntament cregui que són mereixedores d’aquest honor. 
 
No podran atorgar-se nous nomenaments mentre visquin dues persones que siguin 
Alcaldes/ses Honoràris/ies, llevat que es tracti d’un cas molt excepcional, a judici de la 
Corporació, que haurà de declarar aquesta excepcionalitat en sessió plenària i per 
majoria absoluta. 
 
Quan els nomenaments siguin per correspondència amb una altra institució, no 
comptabilitzaran en el límit expressat en el punt anterior. 
 
Article 11. Vigència del títol 
 
La concessió d’aquests títols honorífics podrà fer-se amb caràcter vitalici o per termini 
limitat a la durada del mandat que es tracti, o bé, amb caràcter representatiu, 
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independentment de la persona que ocupi en el cas que s’apliqui la reciprocitat o 
correspondència a un honor similar atorgat per una altra institució o municipi. 
 
Acordada la concessió d’aquestes distincions es procedirà en la forma que disposa  
l’article 8 per al lliurament de les insígnies i els diplomes.  
 
La llegenda i les característiques dels diplomes i les insígnies serà el que figura en els 
annexos III i IV d’aquest Reglament. 
 
Article 12. Drets dels nomenats 
 
Les persones a qui es concedeixen aquests nomenaments no tindran cap facultat per 
intervenir en el govern ni en l’administració municipal, si bé l’Alcalde/essa podrà 
encomanar-los funcions representatives quan hagin d’exercir-se fora del terme 
municipal, i en actes que no tingui transcendència administrativa. 
 
A la resta d’actes solemnes que celebri l’Ajuntament, ocuparan el lloc preferent que la 
Corporació Municipal els assenyali i hi assistiran ostentant la medalla acreditativa de 
l’honor rebut. 
 
Secció quarta. De la Medalla d’Honor de Matadepera 
 
Article 13. Definició i requisits generals 
 
La Medalla d’Honor de Matadepera és una recompensa municipal creada per a 
premiar mèrits extraordinaris que concorrin en personalitats, entitats o corporacions, 
siguin nacionals o estrangeres, per haver-li prestat servei a la ciutat o dispensat 
honors. 
 
No podran atorgar-se més de dues Medalles d’Honor a l’any, si bé aquest nombre 
podrà ser excedit apel·lant a l’excepcionalitat i prèvia aprovació pel Ple Municipal, per 
la mateixa majoria que preveu aquest Reglament per a la concessió dels diferents 
honors i distincions. 
 
Article 14. Distincions a favor de funcionaris municipals 
 
Quan la concessió de la Medalla d’Honor es faci a favor de funcionaris municipals, 
seran d’aplicació, a més de les normes establertes en aquest Reglament, les 
contingudes a la legislació aplicable sobre els funcionaris de l’administració local. 
 
Article 15. Lliurament de la Medalla d’Honor 
 
Les condecoracions atorgades seran objecte d’un acte solemne de lliurament dels 
corresponents diplomes i distintius, amb la llegenda i característiques que consten en 
els annexos V i VI d’aquest Reglament. 
 
CAPÍTOL TERCER. DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DELS HONORS I 
DISTINCIONS 
 
Article 16. Expedient 
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Per a l’atorgament de qualsevol de les distincions i honors objecte d’aquest Reglament 
serà indispensable la instrucció de l’expedient administratiu oportú per a la 
determinació dels mèrits o circumstàncies que aconsellin o justifiquin atorgar-les. Els 
distintius i nomenaments s’atorgaran un cop tramitat l’expedient. En cap cas 
s’atorgaran abans de la resolució de l’òrgan competent que dicti el seu atorgament. 
 
Article 17. Incoació 
 
L’expedient s’iniciarà d’ofici per un Decret d’Alcaldia o per acord de la Junta de Govern 
Local, bé per iniciativa del mateix alcalde/essa, a petició d’una tercera part dels 
regidors/es que integren la corporació, o bé en resposta a la petició raonada d’un 
mínim de cinc entitats locals degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats o a 
petició d’almenys el 10 % dels ciutadans majors d’edat inscrits al padró municipal de 
Matadepera. 
 
En el mateix acord d’inici de l’expedient es nomenarà una comissió que serà la 
responsable de tramitar l’expedient. La comissió serà presidida per l’alcalde/essa o 
regidor/ra i estarà integrada per un representant de cada grup municipal amb 
representació a l’Ajuntament, que no cal que ostenti el càrrec de regidor/a , un tècnic/a 
de la regidoria de cultura i el tècnic/a d’arxiu i gestió documental. Exercirà les funcions 
de secretari/ia de la comissió la secretari/a de la Corporació o funcionari/a en qui 
delegui. També podrà intervenir qualsevol altre empleat públic a petició del president 
de la comissió. 
 
En l’acord d’inici de l’expedient es faran constar els fets que han motivat el seu inici, 
així com també la motivació del fet o circumstàncies rellevants que siguin l’origen de la 
petició, la persona a qui s’ha de concedir l’honor i la classe de distintiu que es pretén 
atorgar. 
 
Article 18. Proposta de la comissió instructora 
 
La comissió creada per a la instrucció de l’expedient practicarà totes les diligències 
que consideri oportunes per a determinar els mèrits, qualitats i circumstàncies 
singulars que concorrin en els possibles guardonats. Finalitzades aquestes, i una 
vegada tramitat l’expedient, es formularà dictamen-proposta de la comissió. 
 
Article 19. Informació pública 
 
El dictamen-proposta de la comissió se sotmetrà a informació pública durant el termini 
de vint dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, tauler d’anuncis i 
seu electrònica municipal per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i 
al·legar qualsevol argumentació sobre la proposta. El còmput del termini s’iniciarà a 
partir de l’endemà de la darrera publicació. 
 
En el supòsit que no es presentin al·legacions, suggeriments, objeccions i/o 
reclamacions contra l’expedient instruït, es procedirà a elevar la proposta de resolució 
a l’òrgan competent per a la resolució de l’expedient. En el cas que es presentin 
al·legacions, suggeriments, objeccions i/o reclamacions, la comissió emetrà proposta 
de resolució de les mateixes a l’òrgan competent per a la resolució de l’expedient. 
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Article 20. Òrgan competent 
 
L’atorgament de l’honor o distinció corresponent serà aprovat pel Ple de l’Ajuntament, 
previ dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
Caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels membres que de dret formen la 
Corporació per tal d’efectuar l’atorgament de la distinció. 
 
Article 21. Acte de lliurament de la distinció 
 
Correspondrà a l’alcalde/essa lliurar cada honor i distinció en acte públic d’acurada 
solemnitat, amb l’assistència de la Corporació en Ple i de les autoritats i 
representacions que es considerin pertinents segons les circumstàncies de cada cas. 
 
L’acte es portarà a terme a la sala de Plens de l’Ajuntament, si bé es podrà acordar, 
quan les circumstàncies ho aconsellin, que la imposició se celebri en un altre lloc. La 
competència per a la decisió del lloc correspondrà a la Junta de Govern Local i haurà 
de ser comunicada als membres de la Corporació en qualsevol de les formes admeses 
en dret. 
 
CAPÍTOL QUART. DE LA REVOCACIÓ DELS HONORS 
 
Article 22. Revocació dels honors i distincions 
 
L’Ajuntament de Matadepera podrà revocar els honors i distincions concedits quan la 
persona receptora incorri en qualsevol causa que comporti la indignitat o el demèrit. 
 
Aquesta decisió requerirà la instrucció d’un expedient on quedin degudament 
justificades les causes que la fonamentin i el posterior acord de Ple. 
 
CAPÍTOL CINQUÈ. DEL LLIBRE DE REGISTRE D’HONORS I DISTINCIONS 
 
Article 23. Creació del Llibre Registre 
 
Es crea el Llibre Registre Municipal dels Honors i les Distincions de l’Ajuntament de 
Matadepera que estarà a càrrec del titular de la Secretaria General de l’Ajuntament. 
Estarà dividit en tantes seccions com recompenses honorífiques siguin regulades en 
aquest Reglament.  
 
Aquest Llibre Registre té naturalesa administrativa i es regirà per les disposicions 
d’aquest capítol. 
 
Article 24. Accés 
 
Tenen accés al Llibre Registre Municipal dels Honors i les Distincions tots els honors i 
les distincions que atorgui l’Ajuntament de Matadepera. 
 
Article 25. Actes a inscriure 
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S’inscriuran en el Llibre Registre Municipal dels Honors i les Distincions els actes 
següents: 
 

a) L’atorgament dels honors i les distincions. 
b) La seva revocació. 

 
Article 26. Pràctica de la inscripció 
 
Les inscripcions en el Llibre Registre Municipal dels Honors i les Distincions es 
practicaran sempre d’ofici. 
 
Article 27. Característiques de la inscripció 
 
Els acords d’atorgament o denegació de qualsevol dels honors i les distincions 
s’inscriuran, per extracte i seguint l’ordre cronològic, en un llibre-registre que estarà a 
càrrec del titular de la Secretaria General de l’Ajuntament. També es deixarà 
constància en el Llibre Registre Municipal dels Honors i les Distincions del traspàs de 
les persones guardonades i de la dissolució de les entitats corresponents, a l’efecte de 
poder conèixer en tot moment la vigència de les distincions inscrites. 
 
Article 28. Caràcter públic 
 
El Llibre Registre Municipal dels Honors i les Distincions és públic. La consulta dels 
seus assentament es farà de conformitat amb allò disposat a l’efecte en la normativa 
reguladora del procediment administratiu comú. 
 
Article 29. Certificacions 
 
Es podran lliurar certificacions dels assentaments del Llibre Registre Municipal dels 
Honors i les Distincions a instància de les persones afectades. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA 
 
Totes les persones o entitats corporatives que es trobin actualment en possessió 
d’alguna de les distincions que són matèria d’aquest Reglament, continuaran gaudint-
ne amb tots els drets, honors i prerrogatives reconegudes pels respectius reglaments o 
per anteriors acords municipals dictats en relació amb elles. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA 
 
Queden derogades les normes de rang igual o inferior que s’oposin al que es disposa 
en el present Reglament, i en particular, la següent: 
 

- Reglament de guardons de l’Ajuntament de Matadepera, aprovat definitivament 
pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 7 d’octubre de 1991. 

 
DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR 
 
El present Reglament entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament per 
l’Ajuntament i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de 
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Barcelona en el termini previst en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 
 
ANNEX I. LLEGENDA DEL DIPLOMA DECLARATIU DE FILL/A PREDILECTE/A 
 
En sessió ordinària (o extraordinària) del Ple de l’Ajuntament de Matadepera, es va 
acordar concedir  al/a la Sr./a .................................... el títol de FILL/A PREDILECTE/A 
DEL MUNICIPI DE MATADEPERA, com a reconeixement públic dels seus mèrits 
extraordinaris. 
 
Matadepera, ..... 
 
L’Alcalde/ssa ,                                                             El secretari/a, 
 
ANNEX II. LLEGENDA DEL DIPLOMA DECLARATIU DE FILL/A ADOPTIU/VA 
 
En sessió ordinària (o extraordinària) del Ple de l’Ajuntament de Matadepera, es va 
acordar concedir  al/a la Sr./a .................................... el títol de FILL/A ADOPTIU/VA 
DEL MUNICIPI DE MATADEPERA, com a reconeixement públic dels seus mèrits 
extraordinaris. 
 
Matadepera, ..... 
 
L’Alcalde/ssa ,                                                             El secretari/a, 
 
ANNEX III. CARACTERÍSTIQUES DE LES INSÍGNIES DE FILL/A PREDILECTE/A, 
DE FILL/A ADOPTIU/VA I  DE MEMBRE HONORARI DE L’AJUNTAMENT DE 
MATADEPERA 
 
Les insígnies tindran les característiques següents:  
 
Tindran la forma de botó de solapa, en unes dimensions aproximades de 20 mm.de 
diàmetre  i un gruix de 2 mm. i seran xapades en or. 
 
Anvers: l’escut del municipi 
 
Revers: nom i cognom del/ de la guardonat/a i data d’atorgament. 
 
ANNEX IV. LLEGENDA DEL DIPLOMA DE MEMBRE HONORARI DE 
L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA 
 
En sessió ordinària (o extraordinària) del Ple de l’Ajuntament de Matadepera, es va 
acordar concedir  al/a la Sr./a .................................... el títol de MEMBRE HONORARI 
DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA, com a reconeixement públic dels seus mèrits 
extraordinaris. 
 
Matadepera, ..... 
 
L’Alcalde/ssa ,                                                             El secretari/a, 
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ANNEX V. LLEGENDA DEL DIPLOMA PER A LA CONCESSIÓ DE LA MEDALLA  
D’HONOR DE MATADEPERA 
 
En sessió ordinària (o extraordinària) del Ple de l’Ajuntament de Matadepera, es va 
acordar concedir  al/a la Sr./a .................................... la MEDALLA D’HONOR DEL 
MUNICIPI DE MATADEPERA, com a reconeixement públic dels seus mèrits  
extraordinaris. 
 
Matadepera, ..... 
 
L’Alcalde/ssa ,                                                             El secretari/a, 
 
 
ANNEX VI. CARACTERÍSTIQUES DE LA MEDALLA D’HONOR DE MATADEPERA 
 
La medalla tindrà les característiques següents: 
 
Anvers: l’escut del municipi 
Revers: la menció de “Medalla d’honor de l’Ajuntament de Matadepera”, nom i cognom 
del/ de la guardonat/a i data d’atorgament. 
 
Les medalles tindran una circumferència de 40 mm. i un gruix de 3 mm. Penjaran d’un 
cordó de sedal de color vermell, amb passador del mateix material. 
 
Les medalles d’or, s’entendrà que, com a mínim, seran xapades en el metall que 
representen. 
 
 
Defensa : 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona llegeix alguns paràgrafs  del capítols mes rellevants tot 
dient que es tracta d’actualitzar el reglament actual que havia quedat una mica 
desfasat.  
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí Boldó, diu que  des d’un primer 
moment ho van veure bé perquè és molt mes clar que l’anterior a la vegada que queda 
més obert i participatiu al teixit associatiu del municipi per poder avaluar i dir la seva 
opinió.   
 
Considera que és un pas endavant i manifesta la intenció de vot favorable. 
 
El regidor del grup  polític ERC-UM, senyor Santi Pavon i Fernández, diu que seguint 
la mateixa línia del senyor Argemí, es suma a l’opinió  de que queda molt mes 
clarificat, més senzill, més participatiu i amb la intervenció de tots els grups quan es 
doni el cas. 
 
Diu que és una bona manera de corregir un reglament que havia quedat una mica 
desfasat, i expressa la voluntat de vot favorable. 
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En el mateix sentit s’expressa el regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i 
Pascual. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu,   M. 
Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano, Joan Figueras  
Peña, Christian Codony i Castell i Montserrat Royes Vila ); grup polític PP (Xavier 
Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes) i grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez) 
i grup polític SI (Pau Carbó Pascual) 
 
 
 
REGIDORIA D’URBANISME 
 
3.- APROVACIÓ DE L’ESMENA A L’ACTA DE LES OPERACIONS DE 
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE MURA I DE MATADEPERA. 
 
Dictamen: La normativa que regula la delimitació dels termes municipals està 
compresa, bàsicament, en el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. L’article 28.1 de l’esmentat 
Decret estableix que l’inici de l’expedient de delimitació correspon a l’ajuntament o als 
ajuntaments interessats. Així mateix, el Departament de Governació i Administracions 
Públiques (actualment Departament de Governació i Relacions Institucionals), en el 
marc de l’execució del mapa Municipal de Catalunya, pot instar-ne l’inici. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Matadepera, en sessió de data 30 de juliol de 2012, va 
acordar iniciar l’expedient per a la delimitació del terme municipal de Matadepera en la 
part que confronta amb el terme municipal de Mura. En el mateix acord es va nomenar 
la comissió prevista a l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
En compliment dels articles 30 i 31 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual 
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, el dia 28 de febrer 
de 2013 es van portar a terme les operacions de delimitació dels dos termes 
municipals i se’n va aixecar acta, conjuntament pels secretaris dels ajuntaments de 
Mura i Matadepera. 
 
D’acord amb l’article 31 del Decret 244/2007, el Ple de l’Ajuntament de Matadepera, en 
sessió de data 25 de març de 2013, va aprovar l’acta de les operacions de delimitació, 
amb els documents complementaris, entre els termes municipals de Mura i de 
Matadepera signada el dia 28 de febrer de 2013. 
 
La secretària de l’ajuntament va emetre informe favorable en data 4 de març de 2013. 
 
Des de l’Oficina del Mapa Municipal de Catalunya del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals es proposa una esmena a l’acta de les operacions de 
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delimitació entre els termes municipals de Mura i Matadepera signada el dia 28 de 
febrer de 2013. La rectificació està motivada pel fet que en les operacions de 
delimitació entre els termes municipals de Terrassa i Matadepera realitzades el dia 2 
de juny de 2005 i formalitzades mitjançant acta aprovada pels plens dels Ajuntament 
de  Matadepera i Terrassa, en sessions de data 14 i 30 de juny de 2005, 
respectivament, es va localitzar la fita de tres termes comuna amb el terme municipal 
de Mura. Aquesta fita no es va localitzar als documents cartogràfics de data 28 de juliol 
de 2008 elaborats per la Direcció General d’Administració Local i l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya i no es va incorporar a l’acta de delimitació de data 28 de febrer de 2013. 
 
Per tal d’esmenar aquesta errada, es proposa la rectificació de la fita tercera (F3) 
comuna als termes municipals de Mura, Terrassa i Matadepera, amb la descripció 
següent: 
 
“Fita 3: se situa al sud de la partida de les Planes, a uns cinquanta metres al nord-est 
del marge nord-est de la carretera de Matadepera a Talamanca BV-1221. Hi ha una 
fita de pedra de forma irregular arrodonida de quinze centímetres per vint centímetres 
de costats a la base i trenta centímetres d’alçària. La línia de terme reconeguda entre 
les fites segona i tercera és la recta compresa entre totes dues. Aquesta fita és també 
comuna al municipi de Terrassa. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 
415305,5 i Y: 4611213,6 “ 
 
L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple de l’Ajuntament tal i com 
disposa l’article 22.2.b) de la  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL); l’article 52.2.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 (TRLMC) i 
l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i 
la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de 
les mancomunitats de Catalunya.  
 
El quòrum necessari per a la vàlida adopció de l’acord és el de majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació en virtut de l’article 47.2 c) de la LRBRL) i 
l’article 114.2 c) del TRLMC.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,  
 
Es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Mura i de Matadepera signada el dia 28 de febrer de 2013 que consta a 
l’annex d’aquest acord. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i 
a l’Ajuntament de Mura. 
 
Tercer. Facultar a l’alcaldessa o al regidor en qui delegui, perquè dugui a terme les 
actuacions necessàries per a fer efectius aquests acords. 
 
ANNEX 
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ESMENA A L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES 
MUNICIPALS DE MURA I DE MATADEPERA 
 
En data 19 de febrer del 2014, s’incorpora la següent esmena a l’Acta de les 
operacions de delimitació entre els termes municipals de Mura i de Matadepera, 
signada el dia 28 de març del 2013: 
 
Arran del procés d’aixecament de l’acta de reconeixement de la línia de terme i 
assenyalament de les fites comunes dels termes municipals de Matadepera i de 
Terrassa s’ha constatat una incoherència en la descripció de la fita tercera comuna als 
termes municipals de Mura, Terrassa i Matadepera, continguda en l’Acta de les 
operacions de delimitació entre els termes municipals de Mura i de Matadepera,  de 
data 28 de març del 2013. 
 
Per tal d’esmenar aquesta incoherència, es rectifica la descripció de la fita tercera (F3) 
comuna als termes municipals de Mura, Terrassa i Matadepera, que ha de quedar 
descrita de la manera següent: 
 
Fita 3: se situa al sud de la partida de les Planes, a uns cinquanta metres al nord-est 
del marge nord-est de la carretera de Matadepera a Talamanca BV-1221. Hi ha una 
fita de pedra de forma irregular arrodonida de quinze centímetres per vint centímetres 
de costats a la base i trenta centímetres d’alçària. La línia de terme reconeguda entre 
les fites segona i tercera és la recta compresa entre totes dues. Aquesta fita és també 
comuna al municipi de Terrassa. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 
415305,5 i Y: 4611213,6 
 
Els representants dels Ajuntaments de Mura i de Matadepera, i els tècnics de la 
Generalitat de Catalunya signen de conformitat amb aquesta esmena que s’incorpora 
a l’acta de data 28 de març del 2013, i que, d’acord amb l’article 31.3 del Decret 
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial 
dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de 
Catalunya, ha de ser aprovada pels plens respectius amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
Sra. Sílvia Falguera Grau,    Sr. Rosa Castellà i Mata, 
Secretària.      Secretària. 
Sr. Sergi Albrich Viñas,    Sr. Raúl Ledo Fernández,  
Tècnic DGAL.      Tècnic ICGC. 
 
 
 
Defensa : 
 
El regidor d’urbanisme, senyor Jordi Roca i Llongueras recorda que el passat mes de 
febrer es va signar l’acta d’atermenament entre Mura i Matadepera, així com l’inici de 
l’atermenament de Sant Llorenç Savall i Castellar del Vallés.  El cas que ens ocupa és 
perquè  s’ha rebut del Departament de la Generalitat de Catalunya, una esmena a 
l’acta d’atermenament fruit de que a l’any 2005 en  les operacions de  delimitació va 
aparèixer una fita física que limita els termes de Terrassa, Matadepera i Mura, la qual 
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no es va incorporar al document cartogràfic i per tant no es va poder incorporar a l’acta 
de delimitació. 
 
Amb lo qual,  el que avui es porta a aprovació és  l’esmena   per poder incorporar 
aquesta fita física  a l’expedient. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, diu que les explicacions 
donades pel senyor Roca han estat prou clares i del que es tracta és plasmar als 
papers el que està a la realitat física. 
 
Diu que votarà a favor de l’esmena. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernandez diu que votarà a 
favor perquè es  un tema tècnic que s’ha d’adaptar a la realitat. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual, s’expressa en els mateixos 
termes que els altres regidors dels grups de l’oposició. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu,   M. 
Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano, Joan Figueras  
Peña, Christian Codony i Castell i Montserrat Royes Vila ); grup polític PP (Xavier 
Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes) i grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez) 
i grup polític SI (Pau Carbó Pascual) 
 
 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL MP-POUM-2014-02 DEL 
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MATADEPERA, 
 
Dictamen: La Comissió Territorial  d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 14 de 
maig de 2009, va aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Matadepera (POUM). El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5469 del dia 
22 de setembre de 2009 publica l’acord d’aprovació definitiva juntament amb les 
normes urbanístiques  a l’efecte de la seva executivitat immediata. 
 
El POUM va qualificar els terrenys del Golf de Matadepera situats entre el carrer de la 
Font de Can Vinyers, Passeig d'Àngel Guimerà i Avinguda de Mossèn Batlle, en part 
amb la clau 5b Zona unifamiliar aïllada, i en part amb la clau XV3 Xarxa viària 
complementària, i els situats entre el Passeig d'Àngel Guimerà, carretera de Sabadell, i 
l'Avinguda Mossèn Batlle, amb la clau EQ Equipaments sense ús assignat. 

L'entitat Gumara, S.A. va interposar recurs contenciós administratiu contra l'acord de la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona d'aprovació definitiva del POUM, pel 
que fa a la qualificació dels terrenys descrits. 

En data 12 de març de 2013, la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va dictar sentència (núm. 197) 
en que estimava el recurs esmentat, i declarava nul l'acord d'aprovació definitiva del 



 19 

POUM de Matadepera en tots els particulars relatius al camp de golf objecte de les 
actuacions. Aquesta sentència és ferma, i es va publicar al DOGC núm. 6407 de 1 de 
juliol de 2013. 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona (CTUB) en sessió de 6 de novembre 
de 2013 va adoptar l'acord de donar-se per assabentada de l'esmentada sentència i 
indicar a l'Ajuntament que tramités la documentació qualificant els terrenys del camp 
de golf en compliment de la mateixa.  

En compliment de la sentència esmentada i de l’acord de la CTUB l’Ajuntament de 
Matadepera incoa expedient administratiu per a la modificació del POUM pel que fa a 
l’àmbit afectat per l’esmentada sentència 
 
Per raó de la quantia el servei de modificació puntual del POUM s’adjudica directament 
a l’empresa GMG PLANS I PROJECTES SLP. 
 
El senyor Joan Badia Font, en nom i representació de l’empresa GMG PLANS I 
PROJECTES SLP el dia 21 de març de 2014 ha presentat al registre general de 
l’Ajuntament de Matadepera (NRE 1284) la documentació relativa  a l’aprovació inicial 
de la modificació puntual MP-POUM-2014-02 del POUM. 
 
El cap de l’Àrea d’Urbanisme  ha emès informe de data 11 d’abril de 2014 en el que 
conclou  informant favorablement sobre la modificació puntual del POUM (MP-POUM-
2014-02) als efectes de la seva aprovació inicial. 
 
La secretària municipal ha emès informe el dia 30 de d’abril de 2014. 
 
Del contingut de la documentació sotmesa a aprovació i de l’informe del cap de l’Àrea 
d’Urbanisme es considera suficientment raonada i justificada la iniciativa municipal 
formulada, així com la seva oportunitat i conveniència, sense que s’apreciï en la 
mateixa contradicció ni col·lisió entre les interessos públics i privats que hi concorren i 
per això, es valora de manera positiva i adequada la iniciativa de modificació puntual 
del POUM (MP-POUM-2014-02) en aplicació de l’article 97del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU) amb les 
modificacions introduïdes  per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text 
refós de la llei d’urbanisme. 
 
Els articles 57, 58 i 59 del TRLU regulen el contingut, les determinacions i la 
documentació del POUM i els articles 69 i següents  del RLU complementen  el 
contingut dels articles anteriors. 
 
El procediment per a la tramitació i l’aprovació de la modificació del POUM és el 
previst als articles 80, 85 i 96 i següents del TRLU. 

El Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació inicial i provisional del planejament 
general d’acord amb l’article 22.2.c) de Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local (LRBRL) i l’article 52.2.c) 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). El quòrum necessari per a la vàlida adopció dels acords és el de majoria 
absoluta d’acord amb l’article 47.2. ll) de la LRBRL i l’article 114.2. k) del TRLMC. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,  
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Es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Donar-se per assabentat de la sentència dictada per la Secció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 
data  12 de març de 2013, recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 
2010/224, interposat per Gumara, SA, contra l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona de data 14 de maig de 2009, d’aprovació definitiva del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Matadepera. 
 
Segon. Donar compliment a la mateixa i en conseqüència, aprovar inicialment la 
modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística Municipal de Matadepera  MP-
POUM-2014-02. 
 
Tercer. Sotmetre la  modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Matadepera MP-POUM-2014-02 a informació pública pel termini d’un mes a comptar 
des de la darrera publicació obligatòria, mitjançant edictes al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament,  en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el diari Ara i a la  
seu electrònica de l’Ajuntament https://seu.matadepera.cat als efectes de presentació 
de les corresponents reclamacions i/o al·legacions de conformitat amb l’article 11 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova  el text refós de la Llei 
de sòl, els articles 8 i 85 del de Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Quart.  Suspendre preceptivament, pel termini d’un any, en tots els àmbits on les 
noves determinacions modifiquin el règim urbanístic actual, la tramitació de plans 
urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització i l’atorgament 
de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos 
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 
sectorial d’acord amb els 73 i 74 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i els articles 102, 103 i 104 Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Cinquè.  Disposar que, de conformitat amb l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, mentre estigui suspesa 
la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències es poden tramitar els 
instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin 
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas 
que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat. 
 
Sisè. Disposar que, donada la naturalesa de la modificació puntual MP-POUM-2014-
02 no hi ha cap organisme afectat per raó de les seves competències i per tant no serà 
necessari la sol·licitud de cap informe en compliment de l’article 85.5 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Setè. Concedir, de conformitat amb l’article 85.7 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, audiència als 

https://seu.matadepera.cat/
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ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confina amb  el del municipi que és objecte del 
pla pel termini d’un mes i que són els següents: Terrassa, Mura, Sant Llorenç Savall i 
Castellar del Vallès. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’urbanisme, senyor Jordi Roca i Llongueras diu que  ve donat del maig del 
2009 quan es va aprovar el planejament urbanístic, on una de les moltes modificacions 
d’aquest planejament va ser la qualificació dels forats 1 i 2 del camp de golf.  
Bàsicament, els forats 1 i 2  eren equipament esportius, i en la modificació es 
proposava fer un canvi de qualificació de manera que el forat 1 quedes com a reserva 
d’equipaments  pel municipi i el forat 2 com a sòl residencial, qualificat en cinc 
parcel.les de 800m. 
 
Afegeix que un cop aprovada la modificació,  l’empresa GUMARA interposa recurs 
contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme,  i la sentència diu que s’han de 
retornar les condicions urbanístiques anteriors, amb lo qual el forat 1 i el forat 2 tornen 
a ser equipaments esportius com havien estat anteriorment a l’aprovació del 
planejament urbanístic. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, com que va prendre part 
de la Comissió en el moment de l’aprovació, recorda que efectivament aleshores no es 
va pensar que el forat 2 podia servir per  tenir recursos pel municipi, que fent un nou 
replantejament del camp de golf es podria tenir aquell sòl  com urbà, en un temps que 
tant els preus dels habitatges com del sòl eren elevats. 
 
No obstant recorda que ja es va parlar de que hi havia el risc de que podia passar, 
però es va determinar fer-ho.   
 
Diu que tampoc l’Ajuntament ha perdut res. Només que s’ha retornat a la situació que 
tenia i que si en aquest camp de golf  es vol fer alguna actuació, caldria abans deixar 
l’activitat de golf i requalifica r el camp  segons amb el que es volgués fer, sempre 
prèvia aprovació de la Comissió d’Urbanisme. 
 
Manifesta la intenció de vot favorable. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi  Pavón i Fernandez diu que ell no hi 
era en aquella comissió però que si aquells equipaments estaven qualificats com a 
terreny dedicats a zona esportiva, tampoc estava del tot malament que continuessin  
així, sobre tot perquè  el camp encara funciona, tot i que en aquells moments es va fer 
per alliberar terreny i destinar-lo a altres activitats. 
 
Malgrat això diu que com no podia ser d’altra manera votarà a favor. 
 
El regidor del grup polític SI,  senyor Pau Carbó i Pascual, es reafirma amb les 
explicacions donades pels altres regidors i expressa la intenció de vot favorable. 
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Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu,   M. 
Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano, Joan Figueras  
Peña, Christian Codony i Castell i Montserrat Royes Vila ); grup polític PP (Xavier 
Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes) i grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez) 
i grup polític SI (Pau Carbó Pascual) 
 
 
 
5.- DECLARACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA 113/2013 
COM A OBRES D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL 
 
Dictamen: En data 31/01/2014 el senyor Joan Ruíz Coloma, en representació de 
Construccions Ruíz Coloma SL, va sol·licitar la bonificació que correspongui d’acord 
amb les ordenances fiscals municipals, de l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres liquidat per la llicència d’obres 113/2013. 
 
En data 30/10/2013 la Junta de Govern Local va adoptar el següent acord de 
concessió de llicència d’obres: 
 

“Concessió de llicència d’obres exp. núm. 000113 / 2013 
 
CONSTRUCCIONS RUIZ COLOMA SL, representat per RUIZ COLOMA JOAN, ha 
sol•licitat en data 17/10/2013 una llicència d’obres per a la rehabilitació i reforma d'un 
habitatge unifamiliar  al c. Àngel Guimerà, 64, per la qual cosa s’ha incoat exp. G130 / 
000113 / 2013. 
 
La normativa urbanística aplicable és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Matadepera, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
el dia 14 de maig de 2009 (DOGC núm. 5469 de 22/09/2009). 
 
L’habitatge existent en aquesta finca està inclòs al Catàleg de Béns Arquitectònics del 
POUM, com a Bé Cultural d’Interès Local. Es tracta d’una edificació amb un nivell de 
protecció parcial, de la qual s’ha de mantenir el volum, la composició i el tractament de la 
coberta; la composició i el tractament de la façana principal, incloent la marquesina; i 
també s’ha de mantenir el tractament i la composició de la tanca (veure fitxa 29 del 
Catàleg: Villa Engràcia). 
 
En data 24/10/2013, la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe 
favorable sobre el projecte, redactat per l’arquitecte RUIZ COLOMA JOAN i visat amb el 
núm. APG110. 
 
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació amb 
l’expedient. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local d’acord amb 
les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 
261, de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí Oficial de la província de Barcelona del 
dia 19 de juliol de 2011. 
 
Per unanimitat, S’ACORDA: 
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Primer.- Concedir, salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers, i conforme al 
projecte i documentació que consta a l’expedient, la LLICÈNCIA D’OBRES següent: 
 

Exp. núm.: G130 / 000113 / 2013 
   Promotor : CONSTRUCCIONS RUIZ COLOMA  (DNI/NIF: B64848138)    
 Situació   : c. Àngel Guimerà, 64 

Obres      : rehabilitació i reforma d'habitatge unifamiliar 
 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de taxes i impostos següent,   
 

 Tributs: taxa de tramitació   545,89€ 

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

 placa d’obres   26,85€ 

   Total tributs 2.658,16€ 

 fiança de gestió de residus 150,00€ 

 fiança condicionament via pública  618,45€ 

                  TOTAL 3.426,61€ 

 
Tercer.- Condicionar aquesta llicència a les condicions particulars següents:  
 
- Les aigües pluvials no es podran abocar a la xarxa general de clavegueram. 
 
- Abans de l’inici de les obres caldrà presentar el projecte d’execució i el nomenament i 

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

s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, per al retorn 
de la fiança dipositada en concepte de gestió de residus caldrà presentar, juntament 
amb la sol·licitud de devolució, el corresponent Certificat de gestió. 

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

transcorregut un any a partir de l’obtenció de la llicència de primera utilització o de la 
comunicació a l’Ajuntament de l’acabament de les obres. 

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

 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, en el seu article 103.2.a) disposa que les 
ordenances fiscals poden regular una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les 
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de 
foment de l’ocupació que justifiquin la declaració. Correspon aquesta declaració al ple 
de la corporació, i amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres. 
 
L’ordenança fiscal municipal núm. 2.5 reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, disposa en el seu article 5 punt 2.a.2 el següent: 
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“a) Les obres en edificis i elements inclosos en el Catàleg del Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Matadepera: 

a.1) Edificis i elements amb grau de protecció integral: una bonificació del 50% 
sobre la quota de l’impost. 

a.2) Edificis i elements amb grau de protecció parcial: una bonificació del 25% 
sobre la quota de l’impost. 

a.3) Elements arqueològics: una bonificació del 75% sobre la quota de l’impost. 
(...) 

 
I el mateix article 5 punt 2.a.2 acaba dient: 
 
“Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud 
del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.” 
 
De l’informe emès per l’arquitecta municipal de l’Àrea d’Urbanisme en data 21/02/2014 
es conclou que l’edifici on s’emplacen les obres emparades en la llicència exp. núm. 
113/2013, conegut com Villa Engràcia, està inclòs al Catàleg de Béns Arquitectònics 
del POUM, com a Bé Cultural d’Interès Local, amb un nivell de protecció parcial. 
 
El quòrum necessari per la vàlida adopció de l’acord pel Ple de l’Ajuntament és de 
majoria simple en compliment d’allò que disposa l’article 47.1 de la LRBRL en 
concordança amb l’art. 53.1.s) del TRLMC. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, 
 
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Declarar les obres de rehabilitació i reforma de l'habitatge unifamiliar conegut 
com Villa Engràcia, emparades en la llicència d’obres 113/2013, com a obres 
d’especial interès per ser un edifici inclòs en el Catàleg de Béns Arquitectònics del 
POUM, amb grau de protecció parcial, d’acord amb l’art. 103.2 a) del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
d’Hisendes Locals i l’article 5.2.a.2 de l’Ordenança fiscal número 2.5 reguladora de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Segon.- Notificar el present acord al senyor Joan Ruíz Coloma, en representació de 
Construccions Ruíz Coloma SL. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’urbanisme, senyor Jordi Roca i Llongueras diu que és un tràmit habitual 
quan es donen llicències a habitatges inclosos en el catàleg de béns arquitectònics del 
planejament i  les ordenances municipals  contempla bonificacions  en l’impost de 
construccions, el que es porta a aprovació és la rebaixa fiscal de l’impost. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, diu que votarà a favor 
perquè en aquests casos  es just que tinguin algunes avantatges  ja que tenen la seva 



 25 

propietat protegida  que sempre crea alguna complicació a nivell urbanístic, de 
remodelació, de venda, etc. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernández també es mostra 
d’acord perquè és una regulació justa. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual  s’expressa en els mateixos 
termes que els regidors dels altres grups polítics. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu,   M. 
Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano, Joan Figueras  
Peña, Christian Codony i Castell i Montserrat Royes Vila ); grup polític PP (Xavier 
Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes) i grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez) 
i grup polític SI (Pau Carbó Pascual) 
 
 
 
REGIDORIA D’ECONOMIA I HISENDA 
 
6.- MODIFICACIO DE LES TARIFES DEL SERVEI D’AIGUA A MATADEPERA. 
 
Dictamen: El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 27.5.2013 va 
aprovar la següent part de les tarifes vigents del servei d’aigua a Matadepera 
d’aplicació a partir de l’1.6.2013: 
 

TARIFES DEL SERVEI 
APROVADES PEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT EN 
SESSIÓ DE 27.5.2013 

DIFERÈNCIA AMB LES 
TARIFES APROVADES 

PEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT EN 

SESSIÓ DE 28.11.2011 

INCREMENT 
SUPOSAT 

ALTRES TARIFES DEL SERVEI     

SEGONES CONTRACTACIONS:  133,5200 € 4,5200 € 3,50% 

CANVI DE NOM:  19,0900 € 0,6500 € 3,52% 

CANVI AFORAMENT PER COMPTADOR:  162,1300 € 5,4800 € 3,50% 

DESPESES DE DEVOLUCIÓ:  3,1100 € 0,1800 € 6,14% 

DESPESES ADMINISTRATIVES:  3,1100 € 0,1800 € 6,14% 

DESPESES DE REOBERTURA:   13,4400 € 0,7600 € 5,99% 

QUOTA DE SERVEIS INCENDIS ANUAL:     

               1 BOCA:  206,6800 € 6,9900 € 3,50% 

               RESTA BOQUES:  40,8700 € 1,3800 € 3,49% 

FIANÇA DE SUBMINISTRAMENT:  84,4700 € 14,0800 € 20,00% 

CONSERVACIÓ COMPTADORS (segons 
diàmetre comptador)     

PER A CLIENTS AMB ÚS DOMÈSTIC 0,8200 € abonat/mes --- --- 
PER A CLIENTS AMB ÚS COMERCIAL I 
INDUSTRIAL 

    

FINS A 15 MM 0,8200 € abonat/mes --- --- 
DE 20 MM 1,0400 € abonat/mes --- --- 
DE 30 MM 2,1400 € abonat/mes --- --- 
DE 40 MM 2,6400 € abonat/mes --- --- 
DE 50 MM 7,0000 € abonat/mes --- --- 
DE 65 MM 7,7000 € abonat/mes --- --- 
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DE 80 MM 9,8900 € abonat/mes --- --- 
DE 100 MM O MÉS 11,4600 € abonat/mes --- --- 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 27.1.2014 va aprovar la part 
restant de les tarifes vigents del servei d’aigua a Matadepera d’aplicació a partir de 
l’1.2.2014: 
 

TARIFES DEL SERVEI 

ÚS DOMÈSTIC (SEGONS CABAL INSTAL·LAT   
FINS A 1 LITRE/SEGON (L/S):  390,00 € 

IGUAL O SUPERIOR A 1 L/S I INFERIOR A 1,5 L/S:  525,00 € 

IGUAL O SUPERIOR A 1,5 L/S I INFERIOR A 2 L/S:  790,00 € 

SUPERIOR A 2 L/S:  890,00 € 

ÚS COMERCIAL (SEGONS DIÀMETRE)   

COMPTADOR FINS A 15 MM.  800,00 € 

COMPTADOR SUPERIOR A 15 MM I FINS A 30 MM  1.000,00 € 

SUPERIOR A 30 MM  1.300,00 € 

ÚS INDUSTRIAL (SEGONS DIÀMETRE)   

COMPTADOR FINS A 30 MM.  1.000,00 € 

COMPTADOR SUPERIOR A 30 MM I FINS A 50 MM  1.400,00 € 

SUPERIOR A 50 MM  2.000,00 € 

PROVISIONAL D’OBRES  650,00 € 

SERVEI D’INCENDIS I HIDRANTS  1.000,00 € 

PISCINES I REGS PRIVATS  950,00 € 

SERVEIS MUNICIPALS (EXCEPTE INCENDIS)  525,00 € 

 
En data 7.5.2014, el senyor Marc Galí Segués, en nom i representació d’Aigües de 
Matadepera, S.A. ha presentat un escrit amb Registre General d’entrada número 2191, 
sol·licitant l’aprovació de les següents tarifes del servei d’aigua a Matadepera, per tal 
de poder aplicar-les a partir d’1.6.2014: 
 

TARIFES DEL SERVEI TARIFES 
PROPOSADES 

DIFERÈNCIA 
AMB LES 
TARIFES 
VIGENTS 

INCREMENT 
SUPOSAT 

ÚS DOMÈSTIC (SEGONS CABAL INSTAL·LAT     

FINS A 1 LITRE/SEGON (L/S): 390,00 €  0,00 € 0,00% 

IGUAL O SUPERIOR A 1 L/S I INFERIOR A 1,5 L/S: 525,00 €  0,00 € 0,00% 

IGUAL O SUPERIOR A 1,5 L/S I INFERIOR A 2 L/S: 790,00 €  0,00 € 0,00% 

SUPERIOR A 2 L/S: 890,00 €  0,00 € 0,00% 

ÚS COMERCIAL (SEGONS DIÀMETRE)       

COMPTADOR FINS A 15 MM. 800,00 €  0,00 € 0,00% 

COMPTADOR SUPERIOR A 15 MM I FINS A 30 MM 1.000,00 €  0,00 € 0,00% 

SUPERIOR A 30 MM 1.300,00 €  0,00 € 0,00% 

ÚS INDUSTRIAL (SEGONS DIÀMETRE)       

COMPTADOR FINS A 30 MM. 1.000,00 €  0,00 € 0,00% 

COMPTADOR SUPERIOR A 30 MM I FINS A 50 MM 1.400,00 €  0,00 € 0,00% 

SUPERIOR A 50 MM 2.000,00 €  0,00 € 0,00% 

PROVISIONAL D’OBRES 650,00 €  0,00 € 0,00% 

SERVEI D’INCENDIS I HIDRANTS 1.000,00 €  0,00 € 0,00% 

PISCINES I REGS PRIVATS 950,00 €  0,00 € 0,00% 

SERVEIS MUNICIPALS (EXCEPTE INCENDIS) 525,00 €  0,00 € 0,00% 

ALTRES TARIFES DEL SERVEI     
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SEGONES CONTRACTACIONS: 135,2600 €  1,7400 € 1,30% 

CANVI DE NOM: 19,3400 €  0,2500 € 1,31% 

CANVI AFORAMENT PER COMPTADOR: 164,2400 €  2,1100 € 1,30% 

DESPESES DE DEVOLUCIÓ: 3,1500 €  0,0400 € 1,29% 

DESPESES ADMINISTRATIVES: 3,1500 €  0,0400 € 1,29% 

DESPESES DE REOBERTURA:  13,6100 €  0,1700 € 1,26% 

QUOTA DE SERVEIS INCENDIS ANUAL:      

               1 BOCA: 209,3700 €  2,6900 € 1,30% 

               RESTA BOQUES: 41,4000 €  0,5300 € 1,30% 

FIANÇA DE SUBMINISTRAMENT: 85,5700 €  1,1000 € 1,30% 

CONSERVACIÓ COMPTADORS (segons diàmetre 
comptador) 

    

PER A CLIENTS AMB ÚS DOMÈSTIC 0,8300 € abonat/mes 0,0100 € 1,22% 

PER A CLIENTS AMB ÚS COMERCIAL I INDUSTRIAL      

FINS A 15 MM 0,8300 € abonat/mes 0,0100 € 1,22% 

DE 20 MM 1,0500 € abonat/mes 0,0100 € 0,96% 

DE 30 MM 2,1700 € abonat/mes 0,0300 € 1,40% 

DE 40 MM 2,6700 € abonat/mes 0,0300 € 1,14% 

DE 50 MM 7,0900 € abonat/mes 0,0900 € 1,29% 

DE 65 MM 7,8000 € abonat/mes 0,1000 € 1,30% 

DE 80 MM 10,0200 € abonat/mes 0,1300 € 1,31% 

DE 100 MM O MÉS 11,6100 € abonat/mes 0,1500 € 1,31% 

 
L’article 299 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), disposa la tramitació per a 
l’aprovació de les tarifes dels serveis: 
 
“Procediment d’aprovació 

1. correspon al Ple de l’ens local aprovar definitivament la creació i la modificació 
de les tarifes dels serveis de la seva competència sempre que no estiguin 
subjectes a autorització, sens perjudici del que estableix l’article 301.2 d’aquest 
reglament. 

(...)” 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les següents tarifes del servei d’aigua a Matadepera, proposades per 
Aigües de Matadepera, S.A., d’aplicació a partir de l’1.6.2014: 
 

TARIFES DEL SERVEI 

ÚS DOMÈSTIC (SEGONS CABAL INSTAL·LAT   

FINS A 1 LITRE/SEGON (L/S): 390,00 €  

IGUAL O SUPERIOR A 1 L/S I INFERIOR A 1,5 L/S: 525,00 €  

IGUAL O SUPERIOR A 1,5 L/S I INFERIOR A 2 L/S: 790,00 €  

SUPERIOR A 2 L/S: 890,00 €  

ÚS COMERCIAL (SEGONS DIÀMETRE)    

COMPTADOR FINS A 15 MM. 800,00 €  

COMPTADOR SUPERIOR A 15 MM I FINS A 30 MM 1.000,00 €  

SUPERIOR A 30 MM 1.300,00 €  

ÚS INDUSTRIAL (SEGONS DIÀMETRE)    

COMPTADOR FINS A 30 MM. 1.000,00 €  

COMPTADOR SUPERIOR A 30 MM I FINS A 50 MM 1.400,00 €  
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SUPERIOR A 50 MM 2.000,00 €  

PROVISIONAL D’OBRES 650,00 €  

SERVEI D’INCENDIS I HIDRANTS 1.000,00 €  

PISCINES I REGS PRIVATS 950,00 €  

SERVEIS MUNICIPALS (EXCEPTE INCENDIS) 525,00 €  

ALTRES TARIFES DEL SERVEI   

SEGONES CONTRACTACIONS: 135,2600 €  

CANVI DE NOM: 19,3400 €  

CANVI AFORAMENT PER COMPTADOR: 164,2400 €  

DESPESES DE DEVOLUCIÓ: 3,1500 €  

DESPESES ADMINISTRATIVES: 3,1500 €  

DESPESES DE REOBERTURA:  13,6100 €  

QUOTA DE SERVEIS INCENDIS ANUAL:    

               1 BOCA: 209,3700 €  

               RESTA BOQUES: 41,4000 €  

FIANÇA DE SUBMINISTRAMENT: 85,5700 €  

CONSERVACIÓ COMPTADORS (segons diàmetre comptador)   

PER A CLIENTS AMB ÚS DOMÈSTIC 0,8300 € abonat/mes 

PER A CLIENTS AMB ÚS COMERCIAL I INDUSTRIAL    

FINS A 15 MM 0,8300 € abonat/mes 

DE 20 MM 1,0500 € abonat/mes 

DE 30 MM 2,1700 € abonat/mes 

DE 40 MM 2,6700 € abonat/mes 

DE 50 MM 7,0900 € abonat/mes 

DE 65 MM 7,8000 € abonat/mes 

DE 80 MM 10,0200 € abonat/mes 

DE 100 MM O MÉS 11,6100 € abonat/mes 

 
Segon.- Notificar el present acord a Aigües de Matadepera pel seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’hisenda recorda que fa aproximadament un any tots els grups municipals  
van participar en diverses reunions amb la Companyia d’Aigües dintre de les quals es 
va arribar a una sèrie d’acords amb l’Ajuntament. 
 
Entre d’altres,  el primer punt de l’ordre del dia  feia referència a les tarifes del servei 
d’aigua.  En aquelles reunions es va demanar una reestructuració de les tarifes del 
servei, abans tipificades en base a uns criteris geogràfics, tarifes del nucli antic, a 
l’eixample i a les urbanitzacions independentment del tamany de la vivenda, del volum 
de consum, etc. 
 
Al passat ple de gener del 2014, es van aprovar unes noves tarifes del servei on es 
canviava el sistema tarifat i s’establia un preu pels comptadors en funció del consum 
dels habitatges establint unes categories de fins a 1l. per segon,  d’1l a 1,5 per segon 
d’1,5 a 2l.,  i superiors a 2l. 
 
Diu que aquestes tarifes es van aprovar al ple de gener i al complir-se un any de la 
revisió de tarifes generals que es va fer, la companyia presenta un escrit tot dient que 
en quant a les tarifes de servei no proposen cap canvi, i si, en altres tarifes com canvis 
de nom, despeses de pol·lució, despeses administratives, etc., apliquen l’increment 
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proposat per la comissió de preus que regulen els preus d’aigua, transport, etc., de 
l’1,3%. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, recorda que en línies 
generals van votar a favor en el passat ple de gener perquè entenien que s’havia 
d’ordenar el tema dels comptadors i els seus preus, la junta i el president d’aleshores 
van accedir  a abaixar els preus dels comptadors de nova instal·lació,  i malgrat que en 
aquell moment  també va semblar que encara eren uns preus  que es situaven a la 
banda alta,  van donar el suport. 
 
També van donar suport  a l’increment de tarifes substancial per les despeses 
d’inversió de la companyia tot i que es va transmetre a traves del regidor senyor 
Iribarren  l’opinió de que els comptadors dels locals comercials tenien un cost 
excessiu, 800 euros és molt car, assegura. 
 
De la pujada de les contractacions del canvi de nom,  encara que sigui un 1,3,  pensa 
que s’havia d’haver congelat,  ja que al 2011 ja es van fer unes pujades que 
consideren  prou altes. 
 
Manifesta la intenció de vot en contra perquè creu que l’Ajuntament  no s’ha ajustat  al 
màxim. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i  Fernández diu que el tema ja 
es va debatre  exhaustivament el passat ple de gener.   Ressalta que un cop van 
quedar acordats els preus,  es va fer una planificació de com es faria l’increment i per 
això creu que l’increment d’1,3% que permet la comissió de preus de la Generalitat de 
Catalunya, és Llei, i simplement és un ajust automàtic que ve marcat des de la 
Generalitat. 
 
Expressa la voluntat de vot favorable perquè així ho van fer en aquell moment. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual diu que com que és una cosa 
que ve donada des de la Generalitat i no es veu cap tipus de mala intenció,  no posarà 
pals a les rodes i votarà a favor. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per onze vots a favor : grup 
polític CIU (Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  
Donadeu,   M. Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano, 
Joan Figueras  Peña, Christian Codony i Castell i Montserrat Royes Vila); grup polític 
ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez) i grup polític SI (Pau Carbó Pascual) i dos vots en 
contra :  grup polític PP (Xavier Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes) 
 
 
7.- MODIFICACIO DE LES TARIFES DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN BAIXA 
A MATADEPERA. 
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Dictamen: La Comissió de Preus de Catalunya, mitjançant acord de data 29.5.2013, 
va autoritzar les següents tarifes del subministrament d’aigua en baixa a Matadepera 
proposades per Aigües de Matadepera, S.A., d’aplicació a partir de 30.5.2013: 
 

TARIFES DEL SUBMINISTRAMENT 

APROVADES 
PER LA 

COMISSIÓ DE 
PREUS EL 
29.5.2013 

DIFERÈNCIA 
AMB LES 
TARIFES 

APROVADES 
PER LA 

COMISSIÓ DE 
PREUS EL 
15.2.2011 

INCREMENT 
SUPOSAT 

ÚS DOMÈSTIC      

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) < = 6 m
3
/mes: 5,9263 € /mes 1,0687 € /mes 22,00% 

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) de 6 a 15 m
3
/mes: 8,2056 € /mes 1,4797 € /mes 22,00% 

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) > 15 m
3
/mes: 11,8524 € /mes 2,1373 € /mes 22,00% 

1r BLOC  (fins 6 m
3
/mes): 0,7627 € /m

3
 0,0937 € /m

3
 14,01% 

2n BLOC (de 6 a 15 m
3
/mes): 1,0677 € /m

3
 0,1311 € /m

3
 14,00% 

3r BLOC (> 15 m
3
/mes): 2,3641 € /m

3
 0,2903 € /m

3
 14,00% 

ÚS COMERCIAL I INDUSTRIAL       

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) < = 6 m
3
/mes: 5,9263 € /mes 1,0687 € /mes 22,00% 

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) de 6 a 15 m
3
/mes: 8,2056 € /mes 1,4797 € /mes 22,00% 

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) > 15 m
3
/mes: 11,8524 € /mes 2,1373 € /mes 22,00% 

1r BLOC  (fins 6 m
3
/mes): 0,7627 € /m

3
 0,0937 € /m

3
 14,01% 

2n BLOC (de 6 a 15 m
3
/mes): 1,0677 € /m

3
 0,1311 € /m

3
 14,00% 

3r BLOC (> 15 m
3
/mes): 2,3641 € /m

3
 0,2903 € /m

3
 14,00% 

ALTRES USOS TERME I FORA TERME       

Amb cabal contractat       

CONTRACTATS + 30 m
3
/ABONAT/mes O FORA TERME 1,7461 € /m

3
 0,3149 € /m

3
 22,00% 

EXCÉS CONSUM CONTRACTAT FINS 150 m
3
/mes 2,4081 € /m

3
 0,2957 € /m

3
 14,00% 

EXCÉS DE 150 m
3
/mes 2,8289 € /m

3
 0,3474 € /m

3
 14,00% 

Amb quota de servei i blocs de consum       

QUOTA SERVEI (50 mm DIÀMETRE): 359,9500 € /mes 64,9100 € /mes 22,00% 

1R. BLOC (LÍMIT 1.800 m
3
/mes): 1,0507 € /m

3
 0,1290 € /m

3
 14,00% 

2n BLOC (EXCÉS DE 1.800 m
3
/mes): 2,3641 € /m

3
 0,2903 € /m

3
 14,00% 

 
En data 7.5.2014, el senyor Marc Galí Segués, en nom i representació d’Aigües de 
Matadepera, S.A., ha presentat un escrit amb Registre General d’entrada número 
2190, sol·licitant, d’acord amb l’article 299 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), la disposició 
addicional 1a del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels 
preus autoritzats i comunicats, el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual 
s’estableix un sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes que regula 
el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i 
comunicats, i l’acord e la Comissió de Preus de Catalunya de 4.3.2013, que s’apliqui el 
règim simplificat per a l’increment de l’1,3% de tarifes del servei de subministrament 
d’aigua potable del municipi de Matadepera. 
 
Les noves tarifes del subministrament d’aigua en baixa a Matadepera proposades, 
d’acord amb la documentació presentada, són les següents: 
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TARIFES DEL SUBMINISTRAMENT PROPOSADES 

DIFERÈNCIA AMB 
LES TARIFES 

APROVADES PER 
LA COMISSIÓ DE 

PREUS EL 
29.5.2013 

INCREMENT 
SUPOSAT 

ÚS DOMÈSTIC      

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) < = 6 m
3
/mes: 6,0033 € /mes 0,0770 € /mes 1,30% 

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) de 6 a 15 m
3
/mes: 8,3123 € /mes 0,1067 € /mes 1,30% 

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) > 15 m
3
/mes: 12,0065 € /mes 0,1541 € /mes 1,30% 

1r BLOC  (fins 6 m
3
/mes): 0,7726 € /m

3
 0,0099 € /m

3
 1,30% 

2n BLOC (de 6 a 15 m
3
/mes): 1,0816 € /m

3
 0,0139 € /m

3
 1,30% 

3r BLOC (> 15 m
3
/mes): 2,3948 € /m

3
 0,0307 € /m

3
 1,30% 

3r BLOC (> 15 m
3
/mes) (fuita): 2,1554 € /m

3
 0,0277 € /m

3
 1,30% 

ÚS COMERCIAL I INDUSTRIAL         

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) < = 6 m
3
/mes: 6,0033 € /mes 0,0770 € /mes 1,30% 

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) de 6 a 15 m
3
/mes: 8,3123 € /mes 0,1067 € /mes 1,30% 

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) > 15 m
3
/mes: 12,0065 € /mes 0,1541 € /mes 1,30% 

1r BLOC  (fins 6 m
3
/mes): 0,7726 € /m

3
 0,0099 € /m

3
 1,30% 

2n BLOC (de 6 a 15 m
3
/mes): 1,0816 € /m

3
 0,0139 € /m

3
 1,30% 

3r BLOC (> 15 m
3
/mes): 2,3948 € /m

3
 0,0307 € /m

3
 1,30% 

ALTRES USOS TERME I FORA TERME       

Amb cabal contractat        

CONTRACTATS + 30 m
3
/ABONAT/mes O FORA TERME 1,7688 € /m

3
 0,0227 € /m

3
 1,30% 

EXCÉS CONSUM CONTRACTAT FINS 150 m
3
/mes 2,4394 € /m

3
 0,0313 € /m

3
 1,30% 

EXCÉS DE 150 m
3
/mes 2,8657 € /m

3
 0,0368 € /m

3
 1,30% 

Amb quota de servei i blocs de consum        

QUOTA SERVEI (50 mm DIÀMETRE): 364,6300 € /mes 4,6800 € /mes 1,30% 

1R. BLOC (LÍMIT 1.800 m
3
/mes): 1,0644 € /m

3
 0,0137 € /m

3
 1,30% 

2n BLOC (EXCÉS DE 1.800 m
3
/mes): 2,3948 € /m

3
 0,0307 € /m

3
 1,30% 

 
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6581 de data 13.3.2014 es 
publica l’edicte pel qual es fa públic l’acord de la Comissió de Preus de Catalunya 
d’actualitzar l’increment de les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua per a 
l’any 2014 i, d’acord amb el procediment previst en l’article 2.1 del Decret 339/2001, de 
18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema simplificat per a l’actualització dels 
preus i les tarifes que regula el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim 
procedimental dels preus autoritzats i comunicats, resol autoritzar l’increment mitjà de 
l’1,3% fins a la propera revisió. 
  
L’article 299 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), disposa la tramitació per a 
l’aprovació de les tarifes dels serveis: 
 
“Procediment d’aprovació 

1. correspon al Ple de l’ens local aprovar definitivament la creació i la modificació 
de les tarifes dels serveis de la seva competència sempre que no estiguin 
subjectes a autorització, sens perjudici del que estableix l’article 301.2 d’aquest 
reglament. 

2. Les tarifes que, d’acord amb la legislació sobre la política general de preus són 
autoritzades per la Comissió de Preus de Catalunya, han d’estar prèviament 
informades pel Ple de la Corporació Local en el termini de trenta dies naturals a 
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comptar de l’endemà de la presentació de la sol·licitud, basant-se en la 
documentació exigida al sol·licitat per les disposicions vigents sobre els règims 
procedimentals dels preus autoritzats i comunicats. L’informe, degudament 
motivat, s’ha d’elevar a la Comissió de Preus de Catalunya en el termini de tres 
dies, comptats a partir dels trenta que s’han esmentat, acompanyat de l’estudi 
econòmic que justifiqui les tarifes. 

(...)” 
 
El Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i 
comunicats, regula el procediment per a la implantació i modificació de tarifes dels 
serveis de competència local, subjectes al règim d’autorització prèvia, establint com a 
requisit per l’entitat que presta el servei la presentació davant la corporació local, entre 
d’altres, d’una memòria i un estudi econòmic que serveixin de base a la proposta. 
 
L’article 3.1 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, estableix que el Ple de la corporació 
emetrà un informe motivat sobre aquesta, expressant la tarifa resultant de les 
consideracions relatives al manteniment de l’equilibri financer del servei. 
 
La disposició addicional 1a del Decret 149/1988, de 28 d’abril, estableix que per a 
l’actualització dels preus i les tarifes a què es refereix aquest Decret, es podran establir 
sistemes simplificats, l’estructura, el funcionalment i l’àmbit d’aplicació dels quals es 
determinarà reglamentàriament. 
 
La disposició addicional 2a del Decret 149/1988, de 28 d’abril, estableix que els preus 
autoritzats no podran revisar-se fins que hagi transcorregut un any des de la seva 
entrada en vigor, llevat d’aquells casos que, per circumstàncies sobrevingudes i a 
criteri de la Comissió de Preus de Catalunya, es consideri necessària la seva revisió 
en un termini inferior a l’assenyalat anteriorment. 
 
L’article 2 del Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema 
simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 
28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, disposa 
que mitjançant resolució de la Comissió de Preus de Catalunya publicada en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, s’aprovarà anualment el percentatge d’augment 
mitjà de preus o tarifes, entre altres, per al subministrament d’aigua a poblacions. 
L’apartat segon d’aquest article disposa que poden acollir-se a aquest procediment 
simplificat totes les empreses subministradores o prestadores del servei per a les 
quals en l’exercici corresponent sigui suficient un augment de preus o tarifes igual o 
inferior al percentatge aprovat per mantenir l’equilibri econòmic dels seus serveis o 
subministraments. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Informar favorablement les tarifes del subministrament d’aigua en baixa a 
Matadepera, proposades per Aigües de Matadepera, S.A., que són les següents: 
 



 33 

TARIFES DEL SUBMINISTRAMENT PROPOSADES 

ÚS DOMÈSTIC   

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) < = 6 m
3
/mes: 6,0033 € /mes 

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) de 6 a 15 m
3
/mes: 8,3123 € /mes 

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) > 15 m
3
/mes: 12,0065 € /mes 

1r BLOC  (fins 6 m
3
/mes): 0,7726 € /m

3
 

2n BLOC (de 6 a 15 m
3
/mes): 1,0816 € /m

3
 

3r BLOC (> 15 m
3
/mes): 2,3948 € /m

3
 

3r BLOC (> 15 m
3
/mes) (fuita): 2,1554 € /m

3
 

ÚS COMERCIAL I INDUSTRIAL   

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) < = 6 m
3
/mes: 6,0033 € /mes 

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) de 6 a 15 m
3
/mes: 8,3123 € /mes 

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) > 15 m
3
/mes: 12,0065 € /mes 

1r BLOC  (fins 6 m
3
/mes): 0,7726 € /m

3
 

2n BLOC (de 6 a 15 m
3
/mes): 1,0816 € /m

3
 

3r BLOC (> 15 m
3
/mes): 2,3948 € /m

3
 

ALTRES USOS TERME I FORA TERME   

Amb cabal contractat    

CONTRACTATS + 30 m
3
/ABONAT/mes O FORA TERME 1,7688 € /m

3
 

EXCÉS CONSUM CONTRACTAT FINS 150 m
3
/mes 2,4394 € /m

3
 

EXCÉS DE 150 m
3
/mes 2,8657 € /m

3
 

Amb quota de servei i blocs de consum    

QUOTA SERVEI (50 mm DIÀMETRE): 364,6300 € /mes 

1R. BLOC (LÍMIT 1.800 m
3
/mes): 1,0644 € /m

3
 

2n BLOC (EXCÉS DE 1.800 m
3
/mes): 2,3948 € /m

3
 

 
Segon.- Donar trasllat de l’expedient complert a la Comissió de Preus de Catalunya de 
la Generalitat de Catalunya, tal i com estableix l’article 3.2 del Decret 149/1988, de 28 
d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats i l’article 2.3 
del Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema simplificat 
per a l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28 d’abril, 
sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a Aigües de Matadepera, S.A. pel seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
 
Defensa : 
 
El regidor d’hisenda, senyor Carles Iribarren i Donadeu diu que el punt anterior feia 
referència  a les tarifes de servei i aquest, al preu de l’aigua.  
 
Recorda que al juny passat es va aprovar una modificació amb un increment 
substancial de tarifes que comportava un compromís per part de la companyia 
d’aplicar bonificacions a les famílies nombroses, mantenir una inversió anual de 
100.000 euros mínim en millores i adequació de les infraestructures i la xarxa, que s’ha 
anat complint en el transcurs d’aquest temps, una modificació dels preus d’altes 
aprovat al passat gener, i incrementar el capital social de la companyia amb 150.000 
euros que es portarà a aprovació en la propera junta d’accionistes  a celebrar el 14 de 
juny. 
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Respecte de les tarifes de l’aigua, informa que la companyia s’acull al procediment de 
revisió automàtic proposat per la Comissió de preus de la Generalitat de Catalunya, 
que estableix els percentatges  a aplicar en preus d’aigües, transports, i altres serveis. 
 
Recorda que en la darrera reunió de junta   on es va demanar la petició d’estudiar una 
tarifa inferior per als locals comercials baixos, altre petició que va fer la companyia va 
ser un increment superior donat que el resultat de l’any anterior va ser un resultat molt 
just amb algunes situacions econòmiques delicades  i on l’Ajuntament va creure que 
no era el moment de fer-ho després del compromís arribat l’any anterior i perquè l’últim 
compromís que van prendre, d’ampliació de capital,  tampoc es va dur a terme,  que  
cal tenir en compte que quan es faci  l’increment de capital la companyia capitalitzarà 
préstecs que  té Mina de Terrassa amb Aigües de Matadepera amb lo qual deixarà de 
generar una despesa financera que ajudarà la quota d’explotació de la companyia.   
 
Amb tots aquests arguments, l’Ajuntament no podia acceptar un increment superior i la 
companyia s’ha acollit al procediment de revisió automàtic, abans esmentat, 
bàsicament aplicar 1,3% lineal sobre totes les tarifes, i és al Ple a qui correspon donar 
constància de l’actuació  i donar-se per assabentat perquè la companyia pugui aplicar 
les tarifes amb data 1 de juny. 
 
Intervencions  : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó  entén que la pujada forta 
va ser la de l’any anterior  en el decurs de la negociació global, que van estar d’acord, 
però que creu que en aquests moments  s’hagués pogut negociar amb la companyia 
perquè la seva proposta  suposés un increment “0” de les tarifes d’aigua.  Argumenta 
que l’1,3% sembla poc  però si es recorden els increments d’anys anteriors, per 
diferents causes i motius, han estat considerables. 
 
Retrau que potser l’Ajuntament no va apretar al màxim i es pregunta qué passaria si al 
Ple  no s’arribés  a un acord amb la proposta de la companyia. 
 
La secretària de la corporació, senyora Rosa Castellà, diu que és un procediment 
automàtic, abreujat i simplificat, pensat expressament per no fer procediments per 
valorar les altres qüestions que puguin incrementar més enllà d’aquest. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernàndez diu que és un 
procediment regulador automàtic  i no hi ha res a fer. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual,  es pregunta el perquè de 
votar si és una proposta que ja ve donada.   Recorda que la negociació ja es va fer en 
el seu dia. 
 
El senyor Carbó pregunta si és cert el plantejament del senyor Argemí de que a major 
pressió de l’Ajuntament,  la companyia hagués acceptat una pujada “0”. 
 
El senyor Iribarren respon que la companyia pot proposar un increment de tarifes com 
a màxim un cop l’any, la present des de l’1 de juny  fins al 30 de maig de l’any següent.  
Diu que es veritat que l’any  passat  es va tenir un increment de l’IPC del 0,3/0,4% 
però que es desconeix l’increment de preus que es tindrà des d’1 de juny del 2014 fins 
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al 30 de maig del 2015.  La Comissió de preus  recomana l’aplicació de l’1,3% 
d’increment de tarifes pels serveis dels propers 12 mesos. 
 
Resumeix dient que tant de bo cada any la companyia demanés el procediment 
abreujat perquè voldria dir que s’hauria fet un esforç important per posar-se al dia en 
contraprestacions per les dues parts.   
 
Reflexiona en el sentit que si a l’any 2013 a Espanya va haver-hi un IPC del 0,3%, 
d’altra banda un fet extraordinari, entén les argumentacions del senyor Argemí de 
poder haver negociat un “0”, però no creu que  l’Ajuntament hagi d’anar en contra de la 
Comissió de preus de la Generalitat.  
 
El senyor Argemí entén el posicionament però recalca que des del 30 de gener del 
2014 al 30 de juny del 2014, l’increment no és del 0,3% és el que es va aprovar al juny 
del 2013 aproximadament un 6, 7%, amb lo qual no és que la Comissió de preus de la 
Generalitat no ho facin bé, és que es ve d’un increment important i negociat i es podria 
determinar que enguany, excepcionalment, es podria aplicar un  0,5% en comptes de 
l’1,3%. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per onze vots a favor : grup 
polític CIU (Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  
Donadeu,   M. Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano, 
Joan Figueras  Peña, Christian Codony i Castell i Montserrat Royes Vila); grup polític 
ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez) i grup polític SI (Pau Carbó Pascual) i dos vots en 
contra :  grup polític PP (Xavier Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes) 
 
 
8.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 5 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2014. 
 
Dictamen: Constatada la necessitat  d’atendre determinades despeses específiques i 
determinades, la realització de les quals no pot demorar-se fins l’exercici següent,  i 
per a les quals no existeix  o no  hi ha crèdit suficient, es genera la següent modificació 
pressupostària. 
 
El regidor d’hisenda emet la providència d’incoació d’expedient  de la modificació 
pressupostària número 5 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats 
amb baixes de despeses no compromeses. 
 
L’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la  Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, els articles  35 i ss. del RD 
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 i la base  9 de les Bases d’Execució del vigent Pressupost,  regulen les 
modificacions de crèdits. 
 
L’òrgan competent per a  l’aprovació de la present modificació pressupostària és el Ple 
de la Corporació d’acord amb l’art. 177  del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
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març, pel qual s’aprova el text refós de la  Llei  Reguladora de les Hisendes Locals  i 
l’article 21.1.f) L7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Consta l’informe de l’àrea de Governació. 
 
L’interventor de l’Ajuntament  ha emès informe (número  19 i 20 /2014). 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General,  
 
Es proposa que s'adopti el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient número 5 de modificació de crèdits del Pressupost de 
l'Ajuntament de Matadepera de l'any 2014 per un import total de 10.000,00 €: 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 

   
Aplicació Descripció Import 

      

01 135 78000 Transferència capital a l’Associació de Bombers 6.000,00 

  TOTAL 6.000,00 

   SUPLEMENTS DE CRÈDITS 
 

   
Aplicació Descripció Import 

07 920 63214 Millora edificis municipals 4.000,00 

  TOTAL 4.000,00 

   Total Crèdits extraordinaris i suplements 10.000,00 

   

 
FINANÇAMENT 

 

   

 

 BAIXES DE DESPESES NO COMPROMESES 
 

 
      

Aplicació Descripció Import 

10 172 21005 Treballs forestals d’autoprotecció 10.000,00 

  TOTAL 10.000,00 

   TOTAL INCREMENT  PRESSUPOST DESPESES 0,00 

TOTAL INCREMENT PRESSUPOST INGRESSOS 0,00 

 
Segon.- Modificar l’Annex d’Inversions del Pressupost General incorporant els 
següents projectes de inversió: 
 

CODI DENOMINACIÓ ANY INICI IMPORT  
                               

FINANÇAMENT   VINCULACIÓ  ÓRGAN  

 IDENTIFICACIÓ   
FINALITZA
CIÓ ANUALITAT     CREDITS ENCARREGAT GESTIÓ 

               

2014/G/3 Transferència 2014 6.000,00 6.000,00 Corrent En si mateixos Regidoria  

  
Capital a 
Associació       

excepte 8ª.2 
d) Governació 
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Bombers 

           
Bases 
D´Execució   

       6.000,00 total Pressupost   

                

2014/S/1 
Millora edificis 
municipals 2014 4.000,00 4.000,00 Corrent En si mateixos  

         
excepte 8ª.2 
d) Alcaldia-secretaria 

           
Bases 
D´Execució   

    4.000,00 total Pressupost   

                

                

 
Tercer.- Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la  Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Quart.- El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en les termes d’exposició 
pública no es presenta cap reclamació contra el mateix. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’hisenda explica que la modificació és per dos motius concrets : fer una 
transferència a l’Associació de Bombers i una actuació concreta  en la millora dels 
edificis municipals. 
 
De la modificació de les dependències municipals el regidor de governació, senyor 
Christian Codony i Castell  diu que a les oficines on està ubicat el Departament de 
Governació, al sòtanos de l’Àrea Tècnica,  es tira la paret de la baixada de l’escala i en 
el seu lloc es posa un vidre amb la fi de donar més claredat i amplitud. 
 
Pel que fa a la subvenció dels bombers correspon al 50% de l’adquisició d’un vehicle 
de segona mà. 
 
El senyor Iribarren continua explicant que les modificacions es financen amb sobrant 
de la partida d’enguany dels treballs forestals d’autoprotecció. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó,  com ha manifestat en 
altres ocasions, diu que  les modificacions són un tema de la gestió del dia a dia 
segons les necessitats puntuals que té la casa  i considera que al no intervenir 
directament en les decisions,  la postura més coherent és abstenir-se. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavon i Fernández diu que una mica 
per tradició  s’abstindrà ja que les modificacions pressupostàries, tot i que les que 
ocupen el present punt estan degudament justificades,  es poden evitar. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual, pregunta si els treballs 
forestals d’autoprotecció s’han deixat de fer o bé s’han fet i s’ha pogut estalviar en la 
partida. 
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El senyor Codony respon que de cap manera s’han deixat de fer actuacions, fins i tot 
es planificarà algun mes dels previstos, simplement no ha calgut  fer mes actuacions 
de neteges de parcel.les i serveis d’autoprotecció. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per deu vots a favor : grup 
polític CIU (Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  
Donadeu,   M. Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano, 
Joan Figueras  Peña, Christian Codony i Castell i Montserrat Royes Vila) i grup polític 
SI (Pau Carbó Pascual)  i tres abstencions : grup polític PP (Xavier Argemí Boldó i M. 
Rosa Boix Solanes) i grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez)  
 
  
 
9.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 3.10 REGULADORA DE LA TAXA 
PELS SERVEIS DE CEMENTIRIS, CONDUCCIO DE  DIFUNTS I  ALTRES SERVEIS 
FUNEBRES  DE CARACTER MUNICIPAL I PER LES TARIFES DE CONCESSIO DE 
NINXOLS I HIPOGEUS 
 
Dictamen: La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 18 de setembre de 2013 
va aprovar inicialment el projecte per l’instal·lació de 120 columbaris al Cementiri 
Municipal de Matadepera. El mateix òrgan, en sessió ordinària celebrada el 25 de 
març de 2014 va acordar l’adjudicació del contracte per la instal·lació dels columbaris 
a l’empresa IUNIK STORE BCN SLU per un import de 44.151,04 euros. 
 
A data d’avui els treballs estan en una fase molt avançada i es fa necessari regular la 
taxa per la concessió dels drets funeraris sobre els nous columbaris. 
 
Per a la determinació de les quotes tributàries s’ha tingut en compte l’estructura 
tarifaria de les diferents tipologies que actualment existeixin en el Cementiri Municipal 
y tenint en compte el cost de construcció dels columbaris i del servei. 
 
L’article 25 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) disposa que els acords 
d'establiment de taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini 
públic, o per finançar total o parcialment els nous serveis, hauran d'adoptar-se a la 
vista d'informes tècnic-econòmics en els quals es posi de manifest el valor de mercat o 
la previsible cobertura del cost d'aquells, respectivament. Aquest informe s'incorporarà 
a l'expedient per a l'adopció del corresponent acord. 
 
Consta en el expedient el preceptiu informe tècnic econòmic que posa de manifest el 
valor que tindria al mercat la utilitat derivada de la utilització o aprofitament dels 
columbaris del Cementiri Municipal,  si els béns afectats no fossin de domini públic. 
 
Així mateix consta en l’expedient el preceptiu informe d’Intervenció número 17/2014. 
 
El Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l'aprovació de les Ordenances Fiscals reguladores del tributs locals 
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La competència per a  l’adopció d’aquest acord correspon al Ple de l’ajuntament en 
compliment de l’article 22.2 d) i e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim Local. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Acordar provisionalment la imposició els tributs propis de l’Ajuntament de 
Matadepera anomenats taxa per la concessió de columbaris, taxa drets inhumació 
columbaris i taxa per altres serveis,  i ordenar les mateixes mitjançant l’aprovació 
provisional de l’epígraf 3 de l’article 3  de Ordenança fiscal núm. 3.10 reguladora de la 
taxa pels serveis de cementiris, conduccio de  difunts i  altres serveis funebres  de 
caracter municipal i per les tarifes de concessio de nínxols, hipogeus i columbaris 

 
 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de la Ordenança Fiscal 3.10 reguladora de 
la Taxa pels serveis de cementiris, conducció de  difunts i  altres serveis fúnebres  de 
caràcter municipal i per les tarifes de concessió de nínxols i hipogeus, pel que fa al 
títol, i els articles 2 i 5: 
Nou Títol: 
 

“ORDENANÇA FISCAL 3.10 REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE 
CEMENTIRIS, CONDUCCIO DE  DIFUNTS I  ALTRES SERVEIS FUNEBRES  DE 
CARACTER MUNICIPAL I PER LES TARIFES DE CONCESSIO DE NÍNXOLS, 
HIPOGEUS I COLUMBARIS” 
 
“Article 2.- Fet imposable 
 
Constitueix fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, 
com són la autorització a la colocació de lapides i drets de inhumació, l'atorgament de 
drets funeraris, així com les incidències derivades del mateix (lliurament de títols, 
modificacions del dret funerari), concessió de ninxols,  hipogeus i columbráis” 
 

 
“Article5.- Quota Tributària 

 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents : 
 
A) LAPIDES 
 
Les làpides i lloses regulars seran de tonalitat clara i mat una vegada revisades i 
aprovades per l'Ajuntament pagaran per cada una, per dret de col·locació: 
 

Si es tracta de nínxols 16,12  

Si es tracta de panteó 32,44 

 
B) LLIURAMENT DE TITOLS 
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En concepte de lliurament de Títols i duplicats es pagarà la quantitat  16,12  

Per canvi de títol vigent, per una nova edició  16,12  

 
C) MODIFICACIO DEL DRET FUNERARI 
 

Per cada cessió o traspàs entre pares i fills o cònjuges Exempt 

Per cada cessió o traspàs entre familiars en línia col·lateral   16,12 

 
Les transmissions de concessions de sepultures no seran vàlides ni produiran efectes 
si no han estat prèviament  autoritzades per l'Ajuntament. 
 
D) Els drets per l'actualització de concessions de sepultures ja caducades serà el 
vigent en aquell moment. 
 
E) TARIFES PER LA CONCESSIO DE NÍNXOLS, HIPOGEUS I COLUMBARIS 
 
A 50 ANYS 

Primera fila 2.689,99 

Segona fila 2.176,74 

Tercera fila 2.176,74 

Quarta fila 1.967,94 

Hipogeu (3) 10.503,09 

Hipogeu (6) 19.390,30 

Nínxols quarta fila per a restes i cendres  816,00 

Columbaris 452,60 

 
A 25  ANYS 

Primera fila 1.345,00 

Segona fila 1.088,37 

Tercera fila 1.088,37 

Quarta fila  983,97 

Hipogeu (3) 5.251,55 

Hipogeu (6) 9.615,15 

Nínxols quarta fila per a restes i cendres  408,00 

Columbaris 248,93 

 
PER 5 ANYS 

Quarta fila 39,47/any   

Quarta fila per a restes i cendres 16,32/any 

Tercera fila 43,50/any 

Columbaris 10,06/any 

 
F) DRETS D’INHUMACIÓ 
 

Nínxol 85,78  

Hipogeu 127,75 

Columbari 23,86 
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G) MANTENIMENT (quota anual) 
 

Nínxol           40,00 

Tomba           60,00 

Hipogeu           90,00 

Columbari           20,00 

 
H) ALTRES SERVEIS 

 
Placa identificativa columbaris              25,20 

 

 “ 
 
Tercer.- Exposar al públic els acords precedents, així com el text de l’ordenança 
aprovada, per un període de 30 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la 
publicació del corresponent anunci en el BOPB. En aquest termini els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.  
 
Quart.- En el cas que no es formuli cap reclamació en el termini establert, els presents 
acords es consideraran definitius, i es procedirà a la publicació en el BOPB del text 
modificat de l’ordenança aprovada, i regiran mentre no se n’aprovi la modificació o 
derogació expressa.  
 
Defensa : 
 
El regidor d’hisenda, senyor Carles Iribarren i Donadeu, recorda que l’any passat es va 
aprovar una inversió per dotar al cementiri d’uns columbaris.  Afegeix que l’obra està 
executada i pràcticament entregada i,  aleshores s’han de fer una sèrie d’accions per 
posar-ho en marxa. 
 
Pel que fa a la gestió  d’aquest nou  servei serà a càrrec del propi Ajuntament, no 
caldrà el suport de la funerària de Terrassa, sinó que el personal de la brigada d’obres 
seran capaços  d’obrir i tancar la placa dels columbaris quan faci falta. 
 
Per dur a terme aquesta gestió, el que s’ha fet és un Reglament d’ús que reguli 
l’operativa  d’aquest tema,  i paral·lelament, des d’hisenda s’està preparant 
l’ordenança fiscal per tarifar els serveis, incloent a la citada ordenança una novetat en 
matèria de tombes i nínxols en matèria de terminis.  Així, a banda dels terminis de 
concessió de 5 i 50 anys, s’inclou un altre de vint-i-cinc anys vist que la norma 
d’ajuntaments de la zona  tendeix en aquest sentit. 
 
No vol entrar a informar dels  preus, diu que  a l’ordenança es mostren amb detall, 
però recalca que s’ha fet segons una estimació de costos en base a la inversió feta,  
manteniment, etc. i comparant-lo amb altres ajuntaments similars al nostre. 
 
La regidora del grup polític PP,  senyora Rosa Ma. Boix i Solanes  diu que votaran a 
favor perquè creu que es adient afegir una franja de termini de vint-i-cinc anys. 
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El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernández, diu que votarà a 
favor perquè creu que els preus estaran contrastats amb els municipis del voltant i 
perquè aquest canvi de termini és una mostra de racionalitzar l’ordenança. 
 
El regidor del grup polític SI, també expressa la voluntat de vot favorable. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu,   M. 
Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano, Joan Figueras  
Peña, Christian Codony i Castell i Montserrat Royes Vila ); grup polític PP (Xavier 
Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes) i grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez) 
i grup polític SI (Pau Carbó Pascual) 
 
 
10.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 3.17 DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA ESCOLA MUNCIPAL DE MÚSICA FREDERIC 
MOMPOU  
 
Dictamen: L’article 2.2 a de la Llei General Tributària defineix el concepte de taxa com 
aquells tributs el fet imposable del qual consisteix en la utilització privativa o 
l'aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització 
d'activitats en règim de dret públic que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera 
particular a l'obligat tributari, quan els serveis o activitats no siguin de sol·licitud o 
recepció voluntària per als obligats tributaris o no es prestin o realitzin pel sector privat. 
S'entendrà que els serveis es presten o les activitats es realitzen en règim de dret 
públic quan es portin a terme mitjançant qualsevol de les formes previstes en la 
legislació administrativa per a la gestió del servei públic i la seva titularitat 
correspongui a un ens públic. 
 
L’ajuntament de Matadepera presta el servei d’ensenyament musical en la modalitat 
de gestió directa mitjançant la societat de capital íntegrament local SIFASOL S.M.R.L., 
d’ acord amb el que preveu l’article 85.2 A lletra d. de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, 
reguladora de les bases del règim local. No consta que el servei d’ensenyament 
musical es presti pel sector privat dins del terme municipal de l’Ajuntament de 
Matadepera i per tant la contraprestació que satisfan els usuaris s’ha de considerar 
com a un tribut en la seva categoria de  taxa. No obstant mitjançant acord de Ple, en 
sessió celebrada el 27 de gener de 2014, es va acordar el canvi de gestió del servei 
d’Escola de Música i per tant per al curs 2014/2015 serà l’Ajuntament el ens que presti 
el servei de manera directa. 
 
El Ple de 27 de maig de 2013 va aprovar inicialment l’ Ordenança Fiscal 3.17 Taxa per 
la prestació dels serveis de l’escola municipal de Música municipal Frederic Mompou, 
norma legal que va publicar-se definitivament al BOP del 29 de juliol de 2013 amb 
vigència a partir d’aquesta data 
 
L’ article 5 contempla el següent: 

 
Article 5è Beneficis Fiscals: 
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1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació 
del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa 
 
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, les famílies nombroses gaudiran de 
les bonificacions previstes per la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció 
a les famílies nombroses, i la restant normativa d’aplicació. S’aplicarà una 
bonificació del 20% de la quota als membres menors de 21 anys de famílies 
reconegudes a la categoria general i del 30% en les categoria especial de 
l’esmentada llei. 
Per beneficiar-se d’aquesta bonificació, en el moment d’efectuar la matriculació, 
els interessats/des hauran de presentar la corresponent sol·licitud 
(complimentant el full que lliuraran al centre) juntament amb una fotocòpia del 
carnet de família nombrosa. 
 
3. Les famílies monoparentals obtindran un 10% de descompte a les tarifes (no 
a la matrícula i al material didàctic) sempre i quan acreditin aquesta condició 
presentant el Títol de Família Monoparental expedit per la Secretaria de Família 
del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 

 

 
L’article 6 preveu: 
 
Article 6è . Quota tributària 
 

1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis 

d’ensenyaments musicals que s'utilitzin. 
 
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents: 
 
(....) 
 

ADULTS (A PARTIR DE 18 ANYS)   

Instrument 30´ 84,57 

Instrument 40´ 96,33 

Instrument 45´- conjunta´t  2 persones 63,43 

 
 
L’informe que presenta la tècnica d’ensenyament manifesta la necessitat de modificar 
l’Ordenança 3.17 als articles 5 i 6, pel que fa a un canvi a les bonificacions per família 
nombrosa i monoparental, un augment del preu dels adults en la sessió de 40´i una 
previsió de preus per altres serveis que pot arribar a oferir l’escola de música per 
aplicar-los- donat que les escoles funcionen per cursos escolars- el proper curs 2014-
15 
 
Així mateix consta en l’expedient el preceptiu informe d’Intervenció número 15/2014. 
 
El Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l'aprovació de les Ordenances Fiscals reguladores del tributs locals 
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La competència per a  l’adopció d’aquest acord correspon al Ple de l’ajuntament en 
compliment de l’article 22.2 d) i e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim Local. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General, 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la Ordenança Fiscal 3.17 Taxa per la 
prestació de serveis de l’escola municipal de música Frederic Mompou de l’Ajuntament 
de Matadepera, pel que fa als articles 5 Beneficis Fiscals i 6. Quota Tributària amb la 
següent regulació: 
 

 
“Article 5. Beneficis Fiscals 
 

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació 
del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa 
 
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, les famílies nombroses i 
monoparentals gaudiran d´una bonificació d’un 10% a la quota als membres 
menors de 21 anys. La matricula i el material no tenen descompte.  
 
3. Per beneficiar-se d’aquesta bonificació, en el moment d’efectuar la 
matriculació, les persones interessades hauran de presentar la corresponent 
sol·licitud (complimentant el full que lliuraran al centre) juntament amb una 
fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental expedit per la 
Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Article 6è . Quota tributària 
 

1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis 

d’ensenyaments musicals que s’utilitzin. 
 
A aquest efecte s’aplicaran les tarifes següents: 
 
(...) 
 

ADULTS (A PARTIR DE 18 ANYS)   

Instrument 30´ 84,57 

Instrument 40´ 113,32 

Instrument 45´- conjunta´t  2 persones 63,43 

 

TALLERS CURTA DURADA (4h) 2014 

grups de 6 a 10 alumnes (27€) 27,00 

grups de 10 a 12 (17€) 17,00 
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TALLERS LLARGA DURADA (16h)   

grups de 6 a 10 alumnes (108€) 108,00 

grups de 10 a 12 (65€) 65,00 

 

TALLERS LLARGA DURADA (20h)   

grups de 6 a 10 alumnes (135€) 135,00 

grups de 10 a 12 (81€) 81,00 

  

LLOGUER INSTRUMENT- BANC INSTRUMENTS 5,00 

  

CORAL- BANDES- GRUPS ADULTS   

Mínim 10 persones 18,00 

“ 
 
Segon.- Exposar al públic els acords precedents, així com el text de l’ordenança 
aprovada, per un període de 30 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la 
publicació del corresponent anunci en el BOP. En aquest termini els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.  
 
Tercer.- En el cas que no es formuli cap reclamació en el termini establert, els presents 
acords es consideraran definitius, i es procedirà a la publicació en el BOP del text 
modificat de l’ordenança aprovada, i regiran mentre no se n’aprovi la modificació o 
derogació expressa.  
 
Defensa : 
 
La regidora d’ensenyament, senyora Carme Querol i Badosa llegeix : “Davant de la 
desaparició de SIFASOL  i a partir de la pròxima gestió directa que es farà des de 
l’Ajuntament, es proposa mantenir les quotes congelades del curs 2013-2014 i 
reestudiar els costos d’ingressos de cara al curs vinent. 
 
Tanmateix es proposa  unificar els descomptes de famílies nombroses i monoparentals 
tal i com tenim  a l’escola  bressol municipal.  Incrementar la quota d’adult  de 40 
minuts ja que l’any passat es va acordar fer aquest augment en dos anys per tal 
d’unificar les quotes amb la resta de quotes vigents. 
 
Com a novetat,  incloure  tarifes de tallers de curta i llarga durada  per si al llarg del 
curs vinent es volguessin dur a terme, ja tenir-ho previst.  També incloure el pagament 
de 5 euros de lloguer d’instruments per costejar el seu manteniment ja que fins ara es 
feia sense cap tipus de cost. 
 
Això es va informar a les famílies i en principi ha hagut una forta demanda de 
sol·licituds de cara el curs vinent.” 
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Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, celebra la forta  demanda 
pel curs vinent perquè vol dir que l’equipament funciona i es mostra a favor de la 
proposta de la mateixa manera que van estar d’acord l’any passat quan  es van ajustar 
les tarifes segons el funcionament de l’escola. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernandez, diu que com que 
ha estat degudament informat en les diverses reunions que han mantingut,  expressa 
la voluntat de vot favorable i diu que ho troba  coherent, raonable i just. 
 
El regidor del grup polític SI,  senyor Pau Carbó i Pascual, diu que també votarà a 
favor. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu,   M. 
Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano, Joan Figueras  
Peña, Christian Codony i Castell i Montserrat Royes Vila ); grup polític PP (Xavier 
Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes) i grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez) 
i grup polític SI (Pau Carbó Pascual) 
 
 
11.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.4, REGULADORA DEL 
PREU PUBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L'ESCOLA BRESSOL DE 
L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA  
 
Dictamen: El Ple de 25 de maig de 2013 va aprovar inicialment l’ Ordenança 4.4. 
Reguladora del Preu Públic per la prestació de serveis de l’ escola bressol  de 
l’ajuntament de Matadepera, norma legal que va publicar-se definitivament al BOP del 
3 de juny de 2013 amb vigència a partir d’aquesta data  
 

L’article 4. Quantia regula els preus públics de cadascun dels serveis, de 
l’escolarització i de l’acollida 

 
Servei d’escola bressol jornada completa: 
- P0: 190,40€ mensuals per 11 mensualitats 
- P1 i P2: 184,47€ mensuals per 11 mensualitats 

 
La Diputació de Barcelona va aprovar en Junta de Govern Local de 7 de novembre de 
2013 dins del marc del Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-15 el “Programa 
Complementari d’ Urgència Social” amb la concessió d’una subvenció en concepte 
Línia 3: suport escolarització 0-3 anys per import total de 34.211,74€ (a raó de 462,32€ 
per plaça escolar anuals). En el moment de la realització d’ aquest informe es 
desconeix si el curs 2014-15 hi haurà prevista per part de la Diputació de Barcelona 
aquesta línia de subvenció, ja que no tenim informació de cap convocatòria.  
S’ha tingut com a referència els 462,32€ anuals de subvenció de la Diputació per 
alumne/a que dividits per 11 mensualitats esdevenen 42,03€ mensuals i per tal de 
definir els preus públics que hauran de pagar les famílies el curs vinent, que aquest 
import s’assumeixi al 50% entre les famílies i l’ajuntament (21€ d’augment per cada 
part i per alumne/a). 
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S’incrementen doncs els 21€ a la quota de P1 i P2 del curs 2013-14 (184,47€), i es 
mantenen les bonificacions de 10% de descompte per ser resident a Matadepera i per 
tenir la condició de família nombrosa o monoparental. Es decideix unificar una sola 
quota per tots els nivells educatius. 
Consten en l’expedient informe de la la tècnica d’ensenyament i l’informe d’intervenció 
16/2014 

El Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals i els articles 41 i ss, disposa el procediment per a l’aprovació del preus 
públics. 

L’adopció d’aquest acord correspon al Ple de l’ajuntament en compliment a l’article 
22.2 d) i e) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Regim Local. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General, 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la Ordenança  Fiscal 4.4 reguladora del 
preu públic per la prestació de serveis de l'escola bressol de l’Ajuntament de 
Matadepera, pel que fa el seu article 4.2 que quedarà redactat de la següent manera: 
 
2. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà mensualment la que 
es fixa en les tarifes que s’indiquen a continuació: 
 

Servei d’escola bressol jornada completa: 
 
- P0 P1 i P2: 205,47€ mensuals per 11 mensualitats 
 
Servei d’acollida de 8 a 9h, de 12 a 13h o de 17 a 18h: 
 
- Cada dia de la setmana 1 hora: 32€ al mes 
- Cada dia de la setmana ½ hora: 16€ al mes 
- Dies eventuals: 3€ l’ hora 
- Dies eventuals: 1,5€ ½ hora 

 
Es podrà realitzar el servei d’acollida en franges de 2 mitges hores el mateix dia, és 

a dir una hora diària fraccionada (de 8:30h a 9h i de 17 a 17:30h) 

 
En cap cas l’ alumne podrà romandre més de 9 hores diàries a l’escola bressol. 

 
Segon.- Exposar al públic els acords precedents, així com el text de l’ordenança 
modificada, per a un període de 30 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la 
publicació del corresponent anunci en el BOP. En aquest termini els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
Tercer.- En el cas que no es formuli cap reclamació en el termini establert, els presents 
acords es consideraran definitius, i es procedirà a la publicació en el BOP del text 
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modificat de l’ordenança aprovada, i regiran mentre no se n’aprovi la modificació o 
derogació expressa. 
 
Defensa : 
 
La regidora d’ensenyament, senyora Carme Querol i Badosa, informa de que s’ha 
rebut un ajut extraordinari d’urgència social de la Diputació de Barcelona per un import 
de 34.211 euros que s’ha repartir a raó de 74 alumnes en les onze quotes. 
 
De cara la incertesa de finançament del curs vinent tant per part de la Generalitat com 
de diputació, es proposa assumir el cost del 50% per les famílies i l’altre 50% per 
l’Ajuntament.  Això suposa un augment de la quota de 21 euros. 
 
Apart d’això   s’unificaria les quotes de P-0, P-1 i P-2 que fins ara hi havia dos quotes 
diferents  i també s’ha informat a les famílies.  De vint-i-sis places ofertades, s’han 
rebut trenta-sis sol·licituds.  
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, discrepa lleugerament 
perquè diu que cada any es preveuen aproximadament 30.000 euros  que és la meitat 
del total del servei de l’escola bressol, cada anys, fins i tot en els pitjors anys s’ha anat 
rebent la transferència, s’entén que l’any vinent també serà igual i  diu que aquest 
augment del 8% és excessiu, que sumat a  la despesa del menjador, s’equipara a una 
escola privada. 
 
Per això diu que pensant amb que la transferència arribarà i que l’Ajuntament en els 
darrers anys ha assumit bona part dels costos, pujar ara aquest 8% no correspon a un 
ajuntament que té superàvit. Entén que s’haguessin pogut mantenir les quotes o com a 
mínim un augment per sota d’aquest 8%.  Votaran en contra. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernández diu que tot tenint 
en compte que tots els ensenyaments haurien de ser mes econòmics i més suportats 
per l’administració pública, els números són els que són  i no es pot ajustar més del 
que s’està fent.  Diu que votarà favorablement. 
 
El regidor del grup polític SI, diu que com a pare i per tant  afectat, se sent identificat i 
fa un esment a les taxes bastant més inferiors que paguen a altres autonomies.  No 
troba just  les escasses subvencions que es reben i diu que s’absté per aquest 
sentiment d’impotència  i es reafirma en el comentari del senyor Argemí d’un major 
esforç per part de l’Ajuntament. 
 
El senyor Argemí suggereix que el montant d’increment que suposa aproximadament 
15.000 euros, es podia assumir per l’Ajuntament, tot i entenent que tot són prioritats. 
 
El senyor Iribarren respon que el criteri principal a l’hora de prendre la decisió i en 
contra de l’Àrea d’ensenyament, ha estat pres per hisenda  per un sentit de prudència 
perquè la Generalitat no garantitza que arribin els ajuts, i si això no està garantitzat, no 
seria un bon precedent que l’Ajuntament ho assumís tot,  perquè podria suposar que 
qualsevol altre entitat demandés el mateix tracte. 
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Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per deu vots a favor : grup 
polític CIU (Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  
Donadeu,   M. Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano, 
Joan Figueras  Peña, Christian Codony i Castell i Montserrat Royes Vila) i grup polític 
ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez), dos vots en contra : grup polític PP (Xavier Argemí 
Boldó i M. Rosa Boix Solanes) i una abstenció : grup polític SI (Pau Carbó Pascual).  
 
  
12.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.1, REGULADORA DEL 
PREU PUBLIC PER LA PRESTACIO DE SERVEIS EN LES INSTAL•LACIONS 
ESPORTIVES I CULTURALS MUNICIPALS 
REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES 
 
Dictamen: L’article 41 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei d’hisendes locals(TRLRHL) estableix que les entitats locals poden 
establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la 
competència de l’entitat local, sempre que no es doni cap de les circumstàncies que 
especifica l’article 20.1.B) d’aquesta llei que provoquen que l’activitat o servei estigui 
subjecte a una contraprestació mitjançant una taxa: 
 
“La prestació d’un servei públic o la realització d’una activitat administrativa en règim 
de dret públic de competència local que es refereixi de manera particular al subjecte 
passiu, l’afecti o el beneficiï està quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies 
següents: 
a) Que els administrats no les hagin de sol·licitar o rebre de manera voluntària. A 
aquests efectes no es considera voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels 
administrats: 

Quan estigui imposada per disposicions legals o reglamentàries. 
Quan els béns, els serveis o les activitats requerits siguin imprescindibles 
per a la vida privada o social del sol·licitant. 

b) Que no les presti o realitzi el sector privat, n’estigui o no establerta la reserva a favor 
del sector públic de conformitat amb la normativa vigent.” 
 
Mitjançant aquesta proposta d’acord no obstant això es pretén ajustar el preu públic 
per l’entrada puntual a les piscines municipals, per tal de adaptar-lo a la mitjana de 
instal·lacions similars de l’entorn i derivada de la pujada del tipus de gravamen de la 
tributació indirecta. 
 
Consta en l’expedient el preceptiu informe d’Intervenció número 18/2014 i del tècnic 
d’esports. 
 
Cal ressaltar que el grau de finançament dels preus públics d’esports no cobreixen el 
100% del cost del servei. Tal i com preveu l’art. 44 TRLRHL, quan hi hagi raons 
socials, benèfiques, culturals o d’interès públic, el ens local podrà establir preus 
públics per sota del límit del cost del servei. L’equip de govern té la voluntat de 
promocionar la pràctica de l’esport i les activitats de lleure al municipi, a tots els 
matadeperencs que ho creguin convenient i, per tant, es donen per justificades les 
raons socials i d’interès públic per modificar les esmentades tarifes.  
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El Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals, aplicable a la fixació d’un preu públic. 
 
L’establiment o la modificació dels preus públics correspon al ple de la corporació en 
virtut de lo disposat en l’article 47.1 de Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei d’hisendes locals i 22.2 e) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General, 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la Ordenança Fiscal 4.1 reguladora del 
preu públic per la prestació de serveis en les instal·lacions esportives i culturals 
municipals pel que fa al seu punt 3.7 de l’article 4: 
 
“7. Quanties d’entrades puntuals a la Piscina Municipal 
 

ENTRADA PUNTUAL PISCINA MUNICIPAL Quantia diària Quantia a partir de les 15h. 

Adults 6,49 € 4,75 € 

Juvenil menor de 18 anys 4,34€ 3,22 € 

Major de 60 anys o jubilat 4,34 € 3,22 € 
“ 

 
Segon.- Exposar al públic els acords precedents, així com el text de l’ordenança 
aprovada, per un període de 30 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la 
publicació del corresponent anunci en el BOPB. En aquest termini els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.  
 
Tercer.- En el cas que no es formuli cap reclamació en el termini establert, els presents 
acords es consideraran definitius, i es procedirà a la publicació en el BOPB del text 
modificat de l’ordenança aprovada, i regiran mentre no se n’aprovi la modificació o 
derogació expressa.  
 
Defensa : 
 
El regidor d’hisenda, senyor Carles Iribarren i Donadeu, informa  del canvi  tàctic ja 
que les entrades a les piscines municipals han de portar IVA, la qual cosa va provocar 
un increment en l’entrada allunyat de la realitat.  Per això, diu, es baixa el preu de 
l’entrada per compensar l’increment donat per la nova Llei d’IVA impulsada pel Partit 
Popular. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, diu que com no podia ser 
d’una altra forma estan d’acord i assenyala que és un exemple per l’anterior punt, 
perquè  aquí  també es podria aplicar un principi  de prudència, amb això el que vol 
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manifestar es que les prioritats que té un govern poden anar cap a un cantó o cap un 
altre.  En aquest cas ho troba molt be i manifesta la intenció de vot favorable. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernàndez també diu que 
votarà a favor perquè és una manera de compensar  les tarifes. 
 
De la mateixa manera s’expressa el regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i 
Pascual. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu,   M. 
Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano, Joan Figueras  
Peña, Christian Codony i Castell i Montserrat Royes Vila ); grup polític PP (Xavier 
Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes) i grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez) 
i grup polític SI (Pau Carbó Pascual) 
 
  
 
REGIDORIA DE GOVERNACIO  
 
13.- MODIFICACIÓ DE LA  PLANTILLA I ADEQUACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS 
DE TREBALL. 
 
Dictamen : El Ple de l’Ajuntament de Matadepera, en sessió de 28 de març de 2014                        
va adoptar els acords següents :  
 
Primer. Aprovar el canvi de la forma de gestió del servei públic municipal d’escola de 
música de Matadepera, establint com a forma de gestió la prestació directa mitjançant 
la mateixa organització ordinària de l’Ajuntament de Matadepera, d’acord amb la 
memòria justificativa i el projecte de canvi de gestió, amb efectes  des de les 24 hores 
del dia 30 de juny de 2014. El text de la memòria justificativa i del projecte de canvi de 
gestió, s’adjunta a aquesta proposta com annexos I i II. 
 
Segon. Aprovar el Reglament regulador del servei esmentat i disposar la publicació 
íntegra al Butlletí Oficial  de la Província de Barcelona (BOPB) i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, juntament amb els presents acords, i alhora anunciar en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la referència al BOPB en el qual s’hagi publicat 
íntegrament el text. El text del Reglament s’adjunta a aquesta proposta com annex III. 
 
Tercer. Trametre l’acord de l’aprovació definitiva i el text íntegre del Reglament a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies. 
 
Quart. Disposar que el Reglament no entraran en vigor fins que s’hagi publicat 
completament el text i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a 
l’article 65.2 del LRBRL. 
 
Cinquè. Autoritzar a la Junta General de la societat municipal SIFASOL, SL, que 
gestiona el servei municipal d’escola de música,  a l’extinció, dissolució i posterior 
liquidació de la societat d’acord amb els articles 360 i següents del Reial Decret 
Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats 
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de capital i l’article 27 dels Estatus socials de l’entitat mercantil: SIFASOL, Societat de 
responsabilitat limitada municipal aprovats pel Ple de l’Ajuntament de Matadepera en 
sessió de data 23.11.1992.  
 
Sisè. Disposar que la regidoria d’ensenyament de l’Ajuntament de Matadepera 
assumeix, en el marc de les seves atribucions, la competència respecte els serveis 
d’escola de música. 
 
Setè. Acordar que, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reial Decret 
Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels 
Treballadors, i amb efectes des de les 24 hores del dia 30 de juny de 2014 
l’Ajuntament de Matadepera , queda subrogat en tots els dret i obligacions laborals i de 
seguretat social que la societat municipal SIFASOL, SL mantenia amb el personal que 
consta relacionat en l’annex 1 del document de projecte de canvi de gestió del servei 
públic. 
 
Vuitè. Ordenar al departament de personal de l’Ajuntament de Matadepera que realitzi 
les actuacions i tràmits administratius necessaris per incorporar l’esmentat personal a 
la plantilla i en la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Matadepera. 
 
Novè. Aprovar la subrogació de l’Ajuntament de Matadepera en tots els contractes tant 
públics com privats, fins i tot en els convenis interadministratius que la societat 
municipal SIFASOL, SL tingui en vigor, en el ben entès, que la l’Ajuntament de 
Matadepera se subrogarà en els drets i obligacions de la societat municipal SIFASOL, 
SL, sota les mateixes clàusules i termini de duració amb efectes des de les 24 hores 
del dia 30 de juny de 2014. La relació de contractes consta relacionada en l’annex 5 
del document de projecte de canvi de gestió del servei públic. 
 
Desè. Manifestar que, amb efectes des de les 24 hores del dia 30 de juny de 2014 
l’Ajuntament de Matadepera assumeix la titularitat dels béns i drets de la societat 
municipal SIFASOL, SL que consten relacionats a l’annex 3 del document de projecte 
de canvi de gestió del servei públic. Els esmentat béns i drets s’incorporaran a 
l’Inventari general de l’Ajuntament de Matadepera dins de l’epígraf corresponent 
d’acord amb el Decret 33671988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals. 
 
Onzè. Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la cancel·lació de 
la inscripció de la secció complementària del Registre d’ens locals. 
 
Dotzè. Facultar àmpliament a la senyora Mireia Solsona i Garriga, alcaldessa d’aquest 
Ajuntament, per a l’atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per 
executar els acords anteriors. 
 
Tretzè. Donar trasllat d’aquest acord als òrgans de govern i als treballadors de la 
societat municipal SIFASOL, SL i a tots els departaments municipals afectats  pel 
present acord. 
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El Cap de Recursos humans i Organització ha emès informe referent a la incorporació 
del personal de l’escola de música a la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament i   
l’adequació de la relació de llocs de treball que transcrit literalment diu:   
 
“Modificació de plantilla i la relació de llocs de treball  
 
La plantilla del personal del personal al servei de L’Ajuntament , és una relació 
detallada per cossos, escales , subescales , classes i categories , en la qual figuren els 
funcionaris , el personal laboral  i el personal eventual de l’Ajuntament. 
 
Així mateix d’acord amb allò que estableix l’article 25 del Reglament de personal al 
servei de les entitats locals l’elaboració de la plantilla ha de respondre a principis de 
racionalitat, economia i eficàcia. 
 
El ple de la corporació ha d’aprovar la plantilla anualment, en la mateixa sessió en que 
aprova el pressupost que ha d’incorporar un exemplar de la plantilla amb les 
retribucions corresponents i la relació de llocs de treball 
 
No obstant l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de personal al servei de les entitats locals ,disposa que la plantilla es pot 
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous 
serveis , ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin 
esperar l’exercici següent , com també si la modificació respon a criteris d’organització 
administrativa interna. 
 
Motivació de l’acord  
 
Ateses les necessitats de plantilla sobrevingudes en aquest exercici com a 
conseqüència del canvi de gestió  del servei d’escola de música aprovat per acord de 
Ple de data 28 de març de 2014.  
 
1.Antecedents  
 
1.1. En data 27  de gener de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Matadepera en sessió 
ordinària va adoptar entre d’altres el següent acord:  
 
Prendre en consideració el canvi de gestió del servei públic municipal d’escola de 
música a Matadepera, establint com a forma de gestió la prestació directa mitjançant la 
mateixa organització ordinària de l’Ajuntament de Matadepera, sobre la base de la 
memòria justificativa i el projecte del canvi de gestió així com del projecte de 
Reglament. 
 
1.2. En data 28 de març de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Matadepera en sessió 
ordinària va acordar entre d’altres els següents acords :  
 
“...Setè. Acordar que, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reial Decret 
Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels 
Treballadors, i amb efectes des de les 24 hores del dia 30 de juny de 2014 
l’Ajuntament de Matadepera , queda subrogat en tots els dret i obligacions laborals i de 
seguretat social que la societat municipal SIFASOL, SL mantenia amb el personal que 
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consta relacionat en l’annex 1 del document de projecte de canvi de gestió del servei 
públic. 
 
Vuitè. Ordenar al departament de personal de l’Ajuntament de Matadepera que realitzi 
les actuacions i tràmits administratius necessaris per incorporar l’esmentat personal a 
la plantilla i en la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Matadepera...” 
 
2.Efectes de la subrogació del personal  
 
2.1. Com efecte de la subrogació s’ha de procedir a  la incorporació de 16 places 
corresponent al personal docent de l’escola de música i 1 plaça d’auxiliar administratiu, 
d’acord amb les condicions laborals establertes al conveni col·lectiu d’aplicació o als 
pactes contractuals No resta incorporat el lloc de gerent al ser un lloc propi 
d’estructures empresarials i no d’administració pública.  
 
2.2. D’acord amb l’article 44.4  del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors estableix que als 
treballadors afectats es continua aplicant el conveni col·lectiu que en el moment de la 
transmissió estigués en vigor a l’empresa o centre de treball o unitat productiva 
autònoma transferida . En aquest cas el conveni d’aplicació és el Conveni estatal pels 
centres d’ensenyament musicals codi 99009675011995. 
 
 2.3 En una fase posterior s’haurà de realitzar la corresponent valoració de llocs de 
treball per tal d’adequar els llocs de treball al sistema de classificació i retributiu 
establert pel personal laboral de l’Ajuntament de Matadepera.  
 
  
3. Competència  
 
L’article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
amb la modificació introduïda a la Llei 11/1999 de 21 d’abril i al art 52.2 J) 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 , pels quals s’estableix al Ple com l’òrgan competent per 
l’aprovació de la plantilla de personal. 
 
Per tot l’exposat qui subscriu  proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Modificar la plantilla i la relació de llocs de treball de personal de la corporació 
en el sentit d’incorporar a la plantilla del personal laboral permanent 17  places de 
personal corresponent a l’escola de música  amb efectes econòmics i laborals a partir 
de 01 de juliol de 2014 en el sentit següent  :  
 
a) Modificació de plantilla  
 

Denominació de la plaça              Grup   Places      
 
 
Professor titular :     1  16 
Auxiliar administratiu:    2  1 
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* D’acord amb la classificació establerta pel conveni col·lectiu estatal pels centres 
d’ensenyament musicals  codi de conveni : 99009675011995  
 
b) Adequació i modificació de la relació de llocs de treball 
 
Denominació       Grup*    Jornada*  Dot 
 
Professor titular       1 49,33%  1 
Professor titular       1 100 %   1 
Professor titular       1 16,67%  1 
Professor titular       1 25,33%  1 
Professor titular       1 36,00%  1 
Professor titular       1 9,33%   1 
Professor titular       1 10,00%  1 
Professor titular       1 38,67%  1 
Professor titular       1 24,67%  1 
Professor titular       1 26,00%  1 
Professor titular       1 49,33%  1 
Professor titular       1 53,33%  1 
Professor titular       1 48,67%  1 
Professor titular       1 50,67%  1 
Professor titular       1 26,67%  1 
Professor titular       1 38,00 %  1 
Auxiliar administratiu     2 73,33%  1  
 

c) Llocs que s’amortitzen i  no s’incorporen  
 
 Gerent  
 
*D’acord amb la classificació establerta pel conveni col·lectiu estatal pels centres 
d’ensenyament musicals  codi de conveni : 99009675011995  
*La jornada està referida a la jornada de 37,5 h setmanals de jornada ordinària 
respecte les hores lectives. 
 
 Per tot això , es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:  
 
Primer.- Modificar la plantilla i la relació de llocs de treball de personal de la corporació 
en el sentit d’incorporar a la plantilla del personal laboral permanent 17 places de 
personal corresponent a l’escola de música  amb efectes econòmics i laborals a partir 
de 01 de juliol de 2014 en el sentit següent  :  
 
b) Modificació de plantilla  
 

Denominació de la plaça              Grup   Places      
 
 
Professor titular :     1  16 
Auxiliar administratiu:    2  1 
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* D’acord amb la classificació establerta pel conveni col·lectiu estatal pels centres 
d’ensenyament musicals  codi de conveni : 99009675011995  
 
b) Adequació i modificació de la relació de llocs de treball 
 
Denominació       Grup*    Jornada*  Dot 
 
Professor titular       1 49,33%  1 
Professor titular       1 100 %   1 
Professor titular       1 16,67%  1 
Professor titular       1 25,33%  1 
Professor titular       1 36,00%  1 
Professor titular       1 9,33%   1 
Professor titular       1 10,00%  1 
Professor titular       1 38,67%  1 
Professor titular       1 24,67%  1 
Professor titular       1 26,00%  1 
Professor titular       1 49,33%  1 
Professor titular       1 53,33%  1 
Professor titular       1 48,67%  1 
Professor titular       1 50,67%  1 
Professor titular       1 26,67%  1 
Professor titular       1 38,00 %  1 
Auxiliar administratiu     2 73,33%  1  
 
 
*D’acord amb la classificació establerta pel conveni col·lectiu estatal pels centres 
d’ensenyament musicals  codi de conveni : 99009675011995  
*La jornada està referida a la jornada de 37,5 h setmanals de jornada ordinària 
respecte les hores lectives. 
 
c) Llocs que s’amortitzen i  no s’incorporen  
 

 Gerent  
 

*D’acord amb la classificació establerta pel conveni col·lectiu estatal pels centres 
d’ensenyament musicals  codi de conveni : 99009675011995  
*La jornada està referida a la jornada de 37,5 h setmanals de jornada ordinària 
respecte les hores lectives. 
 
Segon.- Publicar la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball , en el 
Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
trametre còpies certificades a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació 
i Relacions Institucionals de la Generalitat, en el termini de trenta dies des de la seva 
aprovació. 
 
Tercer.- Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
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reguladora de les Hisendes Locals si s’escau i en tot cas instar la modificació de crèdit 
que sigui necessària per fer efectiu el present acord. 
 
Quart .- El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en les termes d’exposició 
pública no es presenta cap reclamació contra el mateix. 
 
Defensa : 
 
El regidor de governació, senyor Christian Codony i Castell explica que s’aprova el 
canvi de la forma de gestió de l’escola de música  de Matadepera, establint com a 
forma de gestió la prestació directa mitjançant la mateixa organització ordinària de 
l’Ajuntament de Matadepera. 
 
Afegeix que el definitiva es tracta de mantenir les condicions laborals que tenen fins 
ara en el seu conveni i a partir de fer les valoracions pertinents s’adequarà com 
correspongui als convenis propis de l’Ajuntament. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, diu que com a filosofia de 
partit, s’identifica plenament en aquestes accions de treure  estructures externes, 
repartir costos que abans estaven diversificats, etc.  Entén que no és un tema fàcil de 
gestionar pel volum de personal, però  veu clar que s’ha d’esperar les condicions 
optimes i serà quan s’hagi valorat i ponderat cada lloc de treball, s’agafarà el criteri que  
actualment te fixat l’Ajuntament pels seus treballadors. 
 
Manifesta la intenció de vot favorable perquè  reconeix que tot el que es pugui fer des 
de la corporació és més econòmic i s’exerceix un control  més directe de la gestió, 
malgrat que els casos de discrepàncies que puguin haver-hi s’estudiïn i es resolguin 
amb els tècnics i el regidor competents. 
 
El senyor Codony diu que la característica laboral dels professors  la dedicació a 
temps parcial. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernàndez, diu que  el canvi 
de la gestió  de l’escola de música comporta un seguit de canvis  i en el  cas  que ens 
ocupa el que es fa és adequar per tal que siguin absorbits els professors titulars de 
l’escola com a empleats municipals. 
 
Suggereix que tots els canvis  que es fan siguin de comú acord amb el personal  i amb 
totes les explicacions i facilitats que es puguin donar  per part de l’equip de govern i en 
concret de la regidoria de governació. 
 
Expressa la voluntat de vot favorable. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual, diu que és un canvi que  
creu que s’ha fet correctament i per tant el seu vot serà favorable. 
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Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu,   M. 
Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano, Joan Figueras  
Peña, Christian Codony i Castell i Montserrat Royes Vila ); grup polític PP (Xavier 
Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes) i grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez) 
i grup polític SI (Pau Carbó Pascual) 
 
 
 
REGIDORIA DE JOVENTUT 
 
14.- RATIFICACIO DECRET D’ALCALDIA NUM. 174 SOBRE PRORROGAR LA 
VIGÈNCIA DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2009-2012 
 
Dictamen: L’Alcaldia ha dictat en data 16 de maig de 2014, el decret núm. 174 que 
transcrit literalment és com segueix:  
 
“Decret 174 
 
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), 
estableixen que el municipi, per la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.  
 
L’article 13 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, preveu en les 
actuacions que els municipis poden dur a terme en matèria de joventut, entre les quals 
s’inclou l’elaboració de plans locals en matèria de polítiques de joventut. 
 
Un Pla Local de Joventut és una planificació estratègica de definició de les polítiques 
que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats existents 
i els recursos disponibles. És una eina que permet conèixer i definir, decidir i coordinar, 
impulsar i dirigir les polítiques locals en matèria de joventut. El Pla Local de Joventut a 
més a més de ser un full de ruta necessari per tal de definir, coordinar i impulsar les 
polítiques de joventut del municipi, també és una   condició indispensable per 
presentar-se i rebre les subvenció de la Direcció General de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya, tal i com consta en l’informe emès per la tècnica de Joventut en data 14 
de maig de 2014. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Matadepera va aprovar en sessió de data 25 de maig de 
2009 segon Pla Local de Joventut de Matadepera, el Pla Local de Joventut 2009-2012. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Matadepera, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de 
novembre de 2012, va aprovar per unanimitat la pròrroga de la vigència del Pla Local 
de Joventut 2009-2012 durant sis mesos, màxim fins el 31 de desembre de 2013, per 
tal de poder elaborar i aprovar un nou pla local de joventut. 
 
Davant la impossibilitat d’elaborar el nou pla local per manca de recursos tècnics i 
humans, es va sol•licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del catàleg de 
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concertació que ofereix als municipis, a data 9 de maig de 2013, el recurs tècnic de 
suport i assessorament per a l’elaboració i l’avaluació de plans locals. 
 
Desde setembre 2013 s’ha estat treballant conjuntament amb l’empresa assessora 
contractada per la Diputació de Barcelona en l’elaboració del Pla Local de Joventut 
2014-2017. Actualment, es disposa d’un esborrany però no s’ha finalitzat el document, 
i per tant, encara no s’ha aprovat en el Ple Municipal. 
Es preveu finalitzar i aprovar en el Ple Municipal el Pla Local de Joventut dins l’any 
2014. 
El Pla Local de Joventut a més a més de ser un full de ruta necessari per tal de definir, 
coordinar i impulsar les polítiques de joventut del municipi, també és una condició 
indispensable per presentar-se i rebre les subvenció de la Direcció General de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vista aquesta situació, juntament amb la necessitat de finançament pel projecte 
“Programa d’Activitats 2014”, es considera necessari prorrogar de nou la vigència del 
Pla Local de Joventut 2009-2012, fins a l’aprovació del nou Pla Local de Joventut, el 
Pla Local de Joventut 2014-2017, així com concórrer a la convocatòria per sol•licitar 
subvenció per projectes d’activitats adreçats als joves. 
 
D’acord amb l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú les administracions 
públiques, llevat que hi hagi un precepte en contra,  poden concedir, d’ofici o a petició 
dels interessats, una ampliació dels terminis establerts, que no excedeixi de la meitat 
d’aquests, si les circumstàncies ho aconsellen, i amb això no es perjudiquen  drets de 
tercers.   
 
El Pla Local de Joventut  per al període 2009-2012 es va aprovar pel Ple de 
l’ajuntament d’acord amb el punt 3.2 de l’Ordre ASC/54/2008, de 13 de febrer, per la 
qual s’aprovaven les bases per a la concessió de subvencions als projectes  per a 
joves que els ajuntament, mancomunitats de municipis, consorcis constituïts per ens 
locals i entitats municipals descentralitzades elaborin en el mar del Pla nacional de 
joventut. En conseqüència, la pròrroga del mateix serà competència del mateix òrgan, 
és a dir del Ple. Per raons d’urgència es justifica l’adopció d’aquest acord per Decret 
d’Alcaldia a ratificar en el proper Ple municipal. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
Primer.- Prorrogar la vigència del Pla Local de Joventut 2009-2012, aprovat pel Ple 
municipal en sessió de data 25 de maig de 2009, i prorrogat pel mateix Ple en sessió 
de data 26 de novembre de 2012, fins a l’aprovació i entrada en vigor del nou Pla 
Local de Joventut, el Pla Local de Joventut 2014-2017. 
 
Segon.- Ratificar aquest acord pel Ple municipal.” 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Ratificar l’esmentat decret en tot el seu contingut.  
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Defensa : 
 
El regidor de joventut, senyor Jordi Roca i Llongueras recorda que al maig del 2009 
queda aprovat el Pla local de joventut, bàsicament l’eina estratègica dins la regidoria 
de joventut per dibuixar durant 3-4 anys les estratègies i polítiques en els diferents 
àmbits que fan referència a la joventut : salut, esport, ensenyament, habitatge, 
participació, etc. 
 
Afegeix que a l’any 2012 es va demanar la pròrroga d’un any per estar treballant amb 
el nou Pla  local de joventut,  més tard es va demanar ajut als tècnics de la Diputació 
de Barcelona, ajut que va ser aprovat  però que no va arribar  fins a mitjans de l’any 
2013, amb lo qual va ser aleshores quan es va reemprendre el treball del nou  Pla. 
 
Diu que aquest Pla local de joventut no només és important per les polítiques de 
joventut, sinó que és condició indispensable per demanar les subvencions al 
Departament de joventut de la Generalitat de Catalunya.  Assenyala que el nou Pla 
està a la seva fase final, amb la intenció que s’aprovi al  proper ple del mes de juliol. 
 
Recorda que s’ha fet arribar el pla vigent tant als diferents partits com a diferents 
col·lectius per tal que participessin i fessin les aportacions que creguessin oportunes 
pel nou Pla. 
 
Intervencions : 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, diu que  des del seu 
partit el Pla és un punt de referència per tots els joves.  Manifesta la intenció de vot 
favorable i lamenta que quan ella era “més jove” no hagués al municipi cap iniciativa 
com aquesta. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi pavon i Fernandez,  li sembla molt bé  
que es reordenin totes les accions dedicades a la joventut i espera que el nou Pla sigui 
una bona eina per desenvolupar totes les activitats del mon jove.  Expressa la voluntat 
de vot favorable i  espera que des de la part mes jove del seu grup  es facin 
aportacions al nou Pla. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual, diu que votarà a favor veient 
com ha anat  i  com s’ha donat la oportunitat a tots els grups municipals per participar 
al nou Pla.  
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu,   M. 
Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano, Joan Figueras  
Peña, Christian Codony i Castell i Montserrat Royes Vila ); grup polític PP (Xavier 
Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes) i grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez) 
i grup polític SI (Pau Carbó Pascual) 
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C) INFORMES DE GESTIÓ 
 
14.- INFORMES DE GESTIÓ 
 
El regidor d’urbanisme, senyor Jordi Roca i Llongueras informa sobre el projecte de 
l’edifici social del camp de futbol i pista poliesportiva, tot dient que el projecte de l’espai 
social, o fase 2 del camp de futbol, que l’equip redactor del projecte està a punt 
d’entregar el projecte, ja ho ha fet amb l’esborrany gairebé definitiu, i s’espera que  a la 
primera quinzena de juny el tinguem sobre la taula  amb el primer pas que serà 
l’aprovació inicial. 
 
Manifesta optimisme  i  creu que  a finals d’octubre es pugui començar a engegar les 
obres. 
 
El regidor d’esports, senyor Quico Sala i Soriano,  diu que és una millora per 
l’equipament i s’han de fer els esforços necessaris per ambdues parts i per tal 
d’incomodar el menys possible i ajudar-nos mútuament. 
 
El senyor Roca afegeix que desitja treballar plegats amb  tots els grups municipals de 
la mateixa manera que es va treballar plegats en el projecte de la pista poliesportiva, 
que comprèn  pista poliesportiva i ordenació de l’espai complementari entre la pista i 
l’escola de música, i que la present setmana  passarà a estar  d’aprovació inicial.  No 
obstant això, diu que s’està pendent de l’informe favorable de l’Agència Catalana de 
l’Aigua per estar proper a la riera i si be no és un tema que faci patir especialment, si 
que  fa que sigui un handicap important.  
 
El senyor Sala afegeix al respecte que el compromís que es  va assumir respecte del 
camp de hoquei, el projecte està pràcticament finalitzat a falta d’algun petit detall,  que 
no serà d’execució immediata, però en breu s’organitzarà una trobada amb els grups 
municipals per explicar com quedaria l’equipament. 
 
A demanda de l’alcaldessa senyora Solsona, el regidor d’Hisenda senyor Carles 
Iribarren i Donadeu, posa al dia  del projecte de les càmeres de videovigilància, tot 
dient que s’ha  adjudicat a l’empresa proveïdora la redacció del projecte, un projecte 
amb l’objectiu de fer un pla integral de renovació i adequació de les càmeres de 
videovigilància. 
 
Recorda que les càmeres es van  instal·lar a l’any 2005,  s’han anat fent evolucions 
segons necessitats i en aquests moments  del que es tracta és de fer un Pla Director a 
mig/llarg termini,  que inclogui no només els accessos als pobles i edificis municipals 
sinó també algunes noves aportacions com accessos a la ràdio, un conta-persones als 
espais municipals on es fan activitats i espectacles, amb lo qual, el que s’ha fet el 
passat mes de maig han estat les tasques per fer la redacció del projecte a partir del 
qual sortirà una execució. 
 
El regidor de Governació, senyor Christian Codony i Castell  informa respecte la riera 
que com cada any es fan les actuacions pertinents  en la franja.  Cada any es fa un 
tram,  de la mateixa manera  que s’intenta netejar parcel·les i zones verdes.  
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Diu que la partida d’enguany ha estat augmentada, de 70.000 ha passat a 90.000 
euros, intentant  que cada any es doti una mica mes aquesta partida de medi ambient 
per poder fer aclarides en zones concretes i arribar més enllà de les franges i zones 
verdes. 
 
La regidora d’ensenyament, benestar social i festes resumeix les activitats del Consell 
Escolar municipal, la festa de la gent gran i les perspectives de la Festa Major,  tot 
dient que el mateix dia del Ple a les 17,30 s’ha reunit  el Consell Escola Municipal en el 
que participa totes les escoles públiques municipals, Ginesta, Torredemer, Institut, 
Montcau-La Mola, Ralet-Ralet, Pinetons i Sagrada Família. 
 
Diu que s’ha fet una valoració de com havia anat la preinscripció i finalment s’ha obert 
una nova línia de P-3 donat  la demanda del municipi,  fet que alegra a l’escola 
Ginesta per  no perdre la línia  que suposava una manca important de places pel 
centre. 
 
Seguidament, explica que s’ha acordat el calendari dels dies de lliure disposició que 
seran el divendres 31 d’octubre, el  divendres 5 de desembre, el 16 de febrer dilluns de 
carnestoltes i el 25 de maig que coincideix amb la festa de la segona pasqua. 
 
També diu que s’ha acordat fer una reunió de valoració  “d’Espai Família”  que són les 
xarrades que es porten a terme Ajuntament amb els respectius centres,  i recorda que 
demà  hi ha l’última del trimestre a càrrec de la senyora Eva Abad “La fatxada familiar i 
la força per educar”. 
 
Pel que fa a Benestar Social,  diu que el passat 27 d’abril es va fer la festa de la Gent 
Gran en la seva 24a. edició, amb  èxit de participació amb la col·laboració de Francesc 
Mauri com a presentador i speaker.  Especifica que es va fer una missa 
commemorativa on van actuar la coral “Endavant” i l’escola de música Frederic 
Mompou a les quals agraeix la participació així com als voluntaris que van servir el 
dinar, a l’orquestra “Records” i  al personal de brigada  i de Benestar social per la feina 
que els hi comporta la festa. 
 
De cara a  la Festa Major, ressalta que ja està el programa gairebé tancat amb 
algunes novetats que no  desvela ara sinó que ho farà al proper ple del mes de juliol  
juntament amb el programa imprès.  També informa de la  festa del voluntariat  que es 
farà el proper 18 de juny al Casal de la Gent Gran on hi haurà una exposició de totes 
les activitats que s’han anat realitzant durant el curs. 
 
En tema d’obres el regidor de l’Àrea, senyor Joan Figueras i Peña  ressalta que al 
Passeig del Pla  que,   a causa d’una reparació es va trobar que els arbres havien fet 
malbé part de la instal·lació d’aigua, part de la instal·lació elèctrica,  s’han d’arrencar 
els arbres i posar-los de nou una mica desplaçats perquè no tornin a afectar les 
instal·lacions que passen per sota i  canviar tots els parterres  fets malbé  també per 
les arrels.  Finalment,  diu que es posaran uns bancs de manera que quedi l’espai en 
condicions.  
 
A la plaça de Sant Jordi diu que  gairebé està finalitzada, falta un trosset del pas de 
peatons  que per causa  de la baixa d’un treballador s’ha retardat  una mica.   
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La nau de la brigada diu que ha quedat bé,  amb un espai on es podrà traslladar el 
material  que hi ha en una nau llogada,  que a banda de quedar controlat en un sol 
espai, alegrarà al regidor d’hisenda. 
 
Pel que fa a l’enllumenat explica  que,  al procés d’adjudicació del contracte  va haver-
hi un recurs per part d’una de les empreses participants.  Un cop resolt, es farà una 
reunió amb l’empresa  guanyadora de manera que en vuit mesos estigui finalitzat el 
canvi d’enllumenat. 
 
Diu que s’actua en totes les zones de Matadepera, en unes mes que en altres 
depenent dels anys que faci que s’ha fet la darrera reparació o modificació.   
 
La senyora Solsona  indica que s’ha dut a terme la retirada de la font de Mariapfarr de 
la plaça de l’Ajuntament  al bosquet i s’està reparant perquè s’ha trobat carcoma. 
 
El senyor Figueras diu que es degut al canvi de temperatura que ha patit la font al 
portar-la d’un país mes fred a un més càlid, que ha propiciat la creació de la carcoma.  
Assegura que aquesta font està condemnada a morir de carcoma, si be es farà el 
possible per allargar-li la vida al màxim. 
 
Està previst que les obres del monument com a ciutat gegantera es comencin el 9 de 
juny coincidint amb el 30è aniversari d’agermanament amb Mariapfarr. 
 
També s’informa del canvi del finestral de la sala de plens  de manera que quedi 
endreçat, net i polit. 
 
La senyora Solsona informa de que el proper dia 5 de juny a la tarda es farà la 
presentació del ebook “Matadepera patrimoni cultural” una iniciativa de la regidoria de 
cultura  conjuntament amb l’arxiu municipal.   Els textos són de Xavier Fion i els textos 
i maquetació de “Ohdigital”. 
 
Assenyala el dia 19 de juny  que a Matadepera s’acolliran els premis de la Cambra de 
comerç i Industria de Terrassa, on la vicepresidenta del Govern acompanyarà l’acte i 
donarà especial rellevància al municipi, bo i coincidint  l’inici de la presentació de 
l’AIUMA. 
 
Altre activitat important per Matadepera serà el proper dia 20 de juny  que acollirà la 
gran festa del hoquei de Catalunya coincidint amb els 25 anys del Matadepera 88. 
 
 
E) CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
15.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN 
   
No se’n presenten. 
 
 
16.- PRECS I PREGUNTES 
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Inicia la ronda de preguntes el regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i 
Boldó, que felicita al grup d’ERC-UM pels bons resultats a Catalunya passant a  ser la 
primera força política. 
 
Primera.- Respecte la rotonda de Can Candi  que  tot i que l’Equip de Govern té 
constància de les queixes que està causant a molts veïns, no han fet esment al darrer 
punt d’Informes de Gestió.  Demana un aclariment sobre el pla que pensen fer per 
descongestionar la zona. 
 
Segona.- Referent a les línies elèctriques, en concret a la línia que passa pel Drac 
Park, diu que els inquieta l’existència d’un cable que suposa que serà per evitar 
balancejos.  
 
Tercera.- Dirigit a la regidora de Comerç, senyora Montserrat Royes i Vila, si vol fer un 
balanç del comerç Matadepera, les sensacions que té i que creu que està passant davant 
tanta inestabilitat a les botigues del poble. 
 
Quarta.- Pel que fa a les càmeres de videovigilància  considera que és important que hi 
hagi més punts de vigilància, que s'ha d’apostar fort perquè  dona confiança a la 
ciutadania i perquè creu que són assumibles amb els alts impostos que es paga. 
 
Cinquena.- Felicita al bar del Casal de cultura  que tot i haver estat molt crític amb el nou 
adjudicatari, reconeix que  el servei ha millorat i que la decisió del Govern va ser 
encertada. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes diu que una de les 
preguntes en referència a la font de Mariapfarr ja  li ha quedat clara. 
 
Sisena.- Fa una crida al civisme i demana una solució per evitar que es robin les flors de 
les jardineres.  
 
Seguidament el regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavon i Fernandez, 
pregunta : 
 
Setena.- Pregunta com està el tema de posar uns panells electrònics informatius  a 
l’entrada del poble. 
 
Vuitena.- De les obres de la rotonda de Can Candi,  pregunta si s’ha trobat alguna 
solució davant la trobada reivindicativa dels veïns. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual formula la següent pregunta : 
 
Novena.- Respecte del casal popular, vol saber en quin punt està, saber la posició de 
l’Ajuntament  i conèixer si està dins del marc legal   l’acció feta pels joves de manera 
desinteressada. 
 
Respostes :  
 
En primer lloc, també la senyora Solsona felicita al grup polític PP, pels resultats 
obtinguts a les darreres eleccions. 
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El senyor Roca, explica respecte la rotonda de Can Candi que és un tema complicat, que 
entén la problemàtica del veïnat i que s’està fent tot el possible per minimitzar l’impacte 
sobre tot als veïns de Les Pedritxes. 
 
No obstant això, reconeix que les obres des del minut zero han estat polèmiques perquè 
l’empresa constructora volia tallar els dos sentits de la direcció, i es va acordar que els 
primers dos mesos hagués un carril alternatiu i el de pujada es desviés pel pavelló. 
 
A partir del 24 d’abril, es va tallar el sentit de baixada per la magnitud de l’obra, fruit d’això 
és quan la gent va fer servir diferents dreceres no oficials i en concret el camí de terra 
que hi ha per sota del restaurant Can Torrella, fins que al haver-hi un parell d’incidents, 
en concret,  dos cotxes al fer el gir que havien quedat enganxats,  es talla l’accés. 
 
Afegeix que aquella mateixa setmana, l’empresa constructora, l’Ajuntament i la Diputació 
de Barcelona es reuneixen “in situ”  i es proposa  que l’empresa  constructora  es 
comprometés que en un mes seria capaç de construir un quart de rotonda de la definitiva,  
de manera que permetés recuperar el sentit de baixada  i mes endavant desviar cap a 
l’esquerra, carrer Joan Camps. 
 
Mentre això passa, es consulta amb els serveis jurídics de la Diputació i s’acorda 
incorporar el camí de terra com a desviació provisional de l’obra  amb la qual cosa es van 
haver de  fer una sèrie d’actuacions de senyalització  tant horitzontals com verticals, així 
com adequar el terreny. 
 
Assegura que els calendaris, tret que sortís algun imprevist, són d’obra entregada a finals 
de juliol. 
 
El senyor Figueras  respon referent als cables elèctrics de Fecsa, que es per les revisions 
periòdiques del cablejat, igual que també avisa de que si es veu un camió amb aigua 
netejant els aïlladors de vidre, que és un aigua especial  tractada per poder treure la pols 
a fi que no hi hagi fugues. 
 
La regidora senyora Montserrat Royes i Vila, diu que la percepció del comerç no és pas 
negativa, hi ha una tendència d’optimisme.  És cert que es canvien comerços d’activitats i 
també el que es donen són traspassos, però de  moment no es tanquen. 
 
Assegura que el gruix del comerç s’ho emporta la restauració, però que els altres “van 
fent”. 
 
Pel que fa als aparells electrònics, el senyor Iribarren explica que des de l’Àrea de noves 
tecnologies s’ha fet una exploració de diferents proveïdors a falta dels plecs de 
contractació per convidar  als diferents possibles proveïdors.   Diu que la dificultat ve 
perquè els proveïdors volen vendre tant els equips com el programari i la idea és treure a 
concurs un servei de comunicació amb el ciutadà  amb l’únic impacte de la pròpia 
naturalesa de la contractació. 
 
El senyor Roca, explica sobre el casal popular, bo i recordant que s’ubica en el club de 
Sant Llorenç dels Pins, el que havia sigut l’antic bar del club esportiu,  on un grup de 
joves es troben i el rehabiliten, amb la idea de convertir-lo en casal popular del poble.  
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Informa que  la propietat del club ha posat una denuncia per ocupació  i responent a la 
pregunta del senyor Carbó, diu que és veritat que no estan autoritzats per la propietat per 
dur a terme l’activitat que estant fent. 
 
Pel que fa a la posició de l’Ajuntament i en concret de la regidoria de joventut, diu que tot i 
respectant a tots i cada un d’ells,  se’ls va transmetre el “dubte” en la manera d’actuar.  
Sempre comptant amb que la regidoria de joventut sempre els ha fet costat, els ha 
proporcionat un espai  propi, un espai cèntric i emblemàtic com l’hotel, etc. 
 
Resumeix dient que des de l’Ajuntament no es fa cap acció perquè és una propietat 
privada, però tampoc es dona suport, sempre entenent que han “ocupat” un espai i que hi 
ha altres maneres de fer les coses.    No obstant això, recalca la bona entesa amb 
l’Ajuntament. 
  
El senyor Pavón pregunta si la denúncia l’han fet  des de la Junta de Veïns, i la senyora 
Royes diu que és un delicte que a dia d’avui es privat, amb lo qual si la Junta de veïns els 
autoritzés, no passaria res.  
 
El senyor Roca es ratifica en que els serveis tècnics de l’Ajuntament  estan alerta amb 
aquest cas  i no es diferencia amb qualsevol altre veí, però una cosa és això i altra, donar 
suport a l’acció. 
 
I sense res més a tractar per la Presidència s'alça la sessió a les 21,34 hores, de la qual 
s'estén la present acta que signa l’alcaldessa presidenta, amb mi, la secretària de la 
Corporació, que en dono fe. 
 
 
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,   LA SECRETÀRIA, 
 
 
 
 
Mireia Solsona i Garriga    Rosa Castellà i Mata 
 
 
 


