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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE  
celebrat en data  24 de juliol de 2015 

 
 
 
 
 
Matadepera, vint-i-quatre de juliol de dos mil quinze. 
 
Essent les nou del  matí, 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. 
 
- Senyora Montserrat Royes i Vila, primera tinent d’alcalde i regidora delegada de  
  Governació, i Participació i Atenció Ciutadana (CIU) 
- Senyor Quico Sala i Soriano, segon tinent d’alcalde i regidor delegat d’Esports, i  
  Comunicació (CIU)   
- Senyora M. Carme Querol i Badosa, tercera tinent d’alcalde i regidora delegada  
  d’Ensenyament, Benestar Social, i Festes (CIU)  
- Senyor Albert García i Font, quart tinent d’alcalde i regidor delegat d’Economia i  
  Finances, i Noves Tecnologies(CIU)  
- Senyor Nil López Crespo, regidor delegat d’Urbanisme, i Obres (CIU)   
- Senyora Núria Garcia i Murcia, regidora delegada de Cultura, i Comerç (CIU)  
- Senyor Marcel·lí Bosch i Muntal, regidor delegat de Medi ambient i Protecció Civil, i   
  Joventut,  (CIU)  
- Senyor Pol Roura i Marmol, regidor delegat de Serveis, i Habitatge (CIU) 
- Senyor Santi Pavón i Fernández, regidor (ERC)  
- Senyor Abelardo Gil Leyva, regidor  (ERC)  
- Senyor Joan Pizà i Font, regidor (CUP) 
- Senyora M. Rosa Boix i Solanes, regidora (PP) 
 
A continuació l’alcaldessa, senyora Solsona, demana la votació per la inclusió 
d’urgència de :  “Modificació de les tarifes del subministrament d’aigua en baixa a 
Matadepera”, no inclòs  a la comissió informativa 
 
Practicada la votació queda aprovada la inclusió d’urgència per dotze vots a favor :  
grup polític CIU (Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, 
M. Carme Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, 
Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roure Marmol); grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez 
i Abelardo Gil Leyva)  i grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes) i un vot en contra : grup 
polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
La votació per la inclusió d’urgència de : “Modificació de les tarifes del servei d’aigua a 
Matadepera”, no inclòs a la comissió informativa. 
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Practicada la votació queda aprovada la inclusió d’urgència per dotze vots a favor :  
grup polític CIU (Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, 
M. Carme Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, 
Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roure Marmol); grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez 
i Abelardo Gil Leyva)  i grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes) i un vot en contra : grup 
polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
La votació per la inclusió d’urgència de : “Rectificació, per error material, de l’acord 
“Modificació de l’ordenança fiscal 3.17 de la taxa per la prestació de serveis en la 
escola muncipal de música Frederic Mompou”, no inclòs a la comissió informativa. 
 
Practicada la votació queda aprovada la inclusió d’urgència per unanimitat :  grup 
polític CIU (Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. 
Carme Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, 
Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roure Marmol); grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez 
i Abelardo Gil Leyva), grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes) i grup polític  CUP (Joan 
Pizà Font). 
 
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) ACTES SESSIONS ANTERIORS: 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR DE 13 DE JULIOL DE 2015 
 
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 extraordinària del Ple realitzat el dia 13 de juliol de 2015. 
 
La presidenta pregunta als membres del consistori si han de formular cap objecció al 
contingut de l’esborrany de l’acta que es va trametre a cada portaveu juntament amb la 
convocatòria de la sessió plenària d’avui. 
 
Posada a votació l’aprovació de l’acta, queda aprovada per unanimitat. En compliment 
de l’article 111 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 es transcriurà al Llibre d’Actes 
signant-se per l’alcalde i la secretària. 
 
 
 

 
B) DECRETS ALCALDIA I REGIDORIES 
 



 3 

2.- DONAR COMPTES DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA I PER LES 
REGIDORIES 
 
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia dictats entre el dia 15 de juny de 
2015, data  posterior a la Constitució del nou Ajuntament, i el dia 30 de juny de 2015: 
 
.          

314 15.06.2015 Tatiana 
Aprov modificació 1ª c subm per millorar 
l’eficiència energètica 

15.06.2015 

315 15.06.2015 Tatiana 
Contracte menor reparació clavegueram 
diversos carrers 

15.06.2015 

316 15.06.2015 Tatiana 
Contracte menor pavimentació asfàltica 
diversos carrers 

15.06.2015 

317 15.06.2015 Tatiana Retorn garantia definitiva PSICOJOVE 15.06.2015 

318 15.06.2015 Tatiana Decret inici contracte neteja zones verdes 15.06.2015 

319 15.06.2015 Tatiana Aprovació licitació zones verdes 15.06.2015 

320 15.06.2015 Tatiana 
C menor pintura parets escola J 
Torredemer 

15.06.2015 

321 15.06.2015 Carme Adjudicació habitatge Mas Sot núm.6 15.06.2015 

322 15.06.2015 Carme Aprovació contracte Mas Sot núm. 6 15.06.2015 

323 15.06.2015 Miquel À Excedència 39123975D 15.06.2015 

324 15.06.2015 Miquel À Contractació PPOO acta 040615 15.06.2015 

325 15.06.2015 Miquel À Reincorporació treballadora 52592195G 15.06.2015 

326 15.06.2015 Miquel A. Excedència  39162300Q 15.06.2015 

327 15.06.2015 Imma Imposició sanció exp. TROCC 9/2015 15.06.2015 

328 15.06.2015 Imma Imposició sanció exp. TROCC 8/2015 15.06.2015 

329 15.06.2015 Imma Imposició sanció exp. TROCC 7/2015 15.06.2015 

330 16.06.2015 Miquel À Paga extra juny 15 16.06.2015 

331 16.06.2015 Imma Imposició sanció exp. TROCC 18/2014 16.06.2015 

332 16.06.2015 Imma Incoació exp. sancionador OTA 5/2015 16.06.2015 

333 16.06.2015 Tatiana Retorn garantia def magatzem BBOO 16.06.2015 

334 16.06.2015 Alicia 
Liquidació cursos Gent Gran mes de 
juny 2015 

16.06.2015 

335 17.06.2015 Gemma 
Aprovació relació factures F/2015/11 i 
altres despeses 

17.06.2015 

336 17.06.2015 Tatiana 
Requeriment formalització pròrroga 
contracte subm. millora energètica 

17.06.2015 

337 17.06.2015 Consol SE Policia  Maig 2015 17.06.2015 

338 18.06.2015 Gemma Proposta despesa alcaldia 18.06.2015 

339 18.06.2015 Jaume Incoació exp. RP 3/2015 18.06.2015 

340 18.06.2015 Jaume Incoació exp. RP 4/2015 18.06.2015 

341 18.06.2015 Olga Traspàs comptes bancàries LA CAIXA 18.06.2015 

342 19.06.2015 Consol SE comunicació maig/2015 19.06.2015 

343 19.06.2015 Miquel À Reducció jornada 52592195G 19.06.2015 

344 19.06.2015 
Rosa- 
Silvia 

Requeriment esmenes EPIC   

345 19.06.2015 Olga  Agencia Tributaria IRPF 2015/5 19.06.2015 

346 19.06.2015 Miquel À Contractació PPOO acta 100615 19.06.2015 

347 19.06.2015 Miquel À Contractació PPOO acta 150615 19.06.2015 

348 19.06.2015 Miquel À Contractació 45880278Q 19.06.2015 

349 22.06.2015 Sellarès 
Delegació autorització matrimoni civil a 
favor del regidor Marcel·lí Bosch 

22.06.2015 

350 22.06.2015 Jaume Resolució exp. RP 10/2014 23.06.2015 
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351 22.06.2015 Jaume 
Imposició 2a multa coercitiva exp. 
execució forçosa 1/2015 

22.06.2015 

352 23.06.2015 Gemma Proposta despesa alcaldia 23.06.2015 

353 23.06.2015 Tatiana Decret pròrroga c vestuari policia local 23.06.2015 

354 23.06.2015 Tatiana 
Decret aprov c menor urbanització pati 
escola Ginesta 

23.06.2015 

355 23.06.2015 Tatiana 
Contacte menor adequació zona sud de 
les piscines municipals de Matadepera 

23.06.2015 

356 23.06.2015 Miquel À Bestreta 25999984W 23.06.2015 

357 23.06.2015 Mireia Modificació pressupostària 5/2015 23.06.2015 

358 23.06.2015 Miriam Calendari escola bressol 2015-16 23.06.2015 

359 23.06.2015 Miquel À Llista admesos exclosos policia lliure 23.06.2015 

360 23.06.2015 Miquel À Llista admesos exclosos policia mòbilitat 23.06.2015 

361 25.06.2015 Miquel À Nòmina juny 15 25.06.2015 

362 25.06.2015 Imma 
Acceptació organització fira d’artesans 
per part de Germandat de Sant Sebastià 

25.06.2015 

363 25.06.2015 Imma Imposició sanció exp. OTA 1/2015 25.06.2015 

364 25.06.2015 Imma Imposició sanció exp. OTA 2/2015 25.06.2015 

365 25.06.2015 Tatiana 
Decret inici c. del servei del dinamitzador 
del Casal de la Gent Gran de Matadepera 

23.06.2015 

366 25.06.2015 Tatiana 
Decret aprov c dinamitzador del Casal de 
la Gent Gran de Matadepera 

25.06.2015 

367 25.06.2015 Jaume Resolució exp. RP 2/2015 25.06.2015 

368 25.06.2015 Imma 
Imposició 1a. multa coercitiva exp. OTA 
3/15 

25.06.2015 

369 25.06.2015 M.Àngel 
Aprovació bases borsa treballadors 
socials 

25.06.2015 

370 25.06.2015 M.Àngel 
Aprovació minuta conveni pràctiques 
UAB  

25.06.2015 

371 26/06/2015 Paco  
Adquisició i cessió de tablets i  telèfons 
mòbils pels regidors  

25.06.2015 

372 26/06/2015 Miriam Acord incoació 15024774 26.06.2015 

373 26/06/2015 Miriam Acord incoació 15025940 26.06.2015 

374 26/06/2015 Miriam Acord incoació 15027154 26.06.2015 

375 26/06/2015 Miriam Acord incoació  15028152  26.06.2015 

376 26/06/2015 Miriam Resolució al.legacions 15027262 26.06.2015 

377 26/06/2015 Miriam Proposta incoació 9 bis 15027419 26.06.2015 

378 26/06/2015 Miriam Resolució recurs 15026086 26.06.2015 

379 29/06/2015 Imma Requeriment esmenes exp. RC.-1/2015   29.06.2015 

380 29/06/2015 Imma Requeriment esmenes exp. PM.-3/01 29.06.2015 

381 29/06/2015 Gemma Proposta despesa noves tecnologies  

382 29/06/2015 Jaume 
Elevació a definitiu acord aprovació inicial 
Reglament cementiri 

29.06.2015 

383 29/06/2015 Nina 
Aprovació calendari escola de música 
curs15-16 

29.07.2015 

384 30/06/2015 Alicia 
Liquidació auto pagament teleassistència 
1r trimestre 

30.06.2015 

385 30/06/2015 Àngels  
Subsanació error material acord JGL de 
data 29/04/2015 subvencions a projectes 
de cooperació  

30.06.2015 
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C) DICTAMENS 
 
 
REGIDORIA  URBANISME 
 
3.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ  DEL 
TERME MUNICIPAL  DE MATADEPERA EN LA PART QUE CONFRONTA AMB EL 
TERME MUNICIPAL DE TERRASSA. 
 
Dictamen: El Ple de l’Ajuntament de Matadepera, en sessió extraordinària de data 30 
d’octubre de 2002 va acordar iniciar l’expedient per a la delimitació del terme municipal 
de Matadepera en la part que confronta amb el terme municipal de Terrassa. En el 
mateix acord es va nomenar la comissió regulada 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. 

 
El mateix òrgan, en sessió extraordinària de data 14 de juny de 2005 va aprovar l’acta 
de les operacions de delimitació entre els termes municipals de  Matadepera i de 
Terrassa, signada el dia 2 de juny de 2005. 
 
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4484 del 6 d’octubre de 2005 
publica Edicte de 14 de setembre de 2005, relatiu a la delimitació entre els termes 
municipals de Terrassa i de Matadepera. 
 
Resta pendent procedir a la fitació de la delimitació aprovada. 
 
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 28.4  de l’esmentat decret estableix: 
 
“28.4 Si durant la tramitació de l’expedient de delimitació es produeix la renovació del 
consistori degut a un procés d’eleccions municipals, s’ha de ratificar la comissió de 
delimitació territorial que ja hi ha o bé nomenar una nova comissió de delimitació 
municipal per decret d’alcaldia, que amb  posterioritat ha de ser ratificada pel ple, 
d’acord amb el que estableixen els apartats anteriors. Aquests acords s’han de 
comunicar al Departament de Governació i Administracions Públiques, en el termini de 
quinze dies a comptar de l’endemà de la seva aprovació.” 
 
Un cop constituït el nou consistori resultant de les eleccions del 24 de maig de 2015, 
en compliment de la normativa esmentada en el paràgraf anterior caldrà designar de 
nou, els representants de la comissió municipal de delimitació del terme municipal de 
Matadepera en  la part que confronta amb el terme municipal de Terrassa. 
 
L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és el ple de l’Ajuntament tal i com 
disposa 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.  
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El quòrum necessari per a la vàlida adopció de l’acord d’inici de l’expedient i 
nomenament de la comissió municipal de delimitació és el de majoria simple en virtut 
de l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL) i l’article 114.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC).  No obstant, es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la 
corporació per a l’adopció de l’acord d’aprovació de la delimitació del terme municipal 
tal i com estableix l’article 47.2.c) de la LRBRL i l’article 114.2.c) del TRLMC. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent, 
 
Es proposa l’adopció dels acords següents. 
 
Primer.- Nomenar, en compliment de l’article 28.4 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, la 
comissió de delimitació municipal de Matadepera en la part que confronta amb el 
terme municipal de Terrassa que estarà constituïda  pels membres següents: 
 
- L’alcaldessa, senyora Mireia Solsona i Garriga 
- El regidor, senyor Nil-Oscar Lopez Crespo 
- El regidor, senyor Marcel·lí Bosch i Muntal 
- L’arquitecte  municipal, senyor Miquel Artigas i Isart 
- La secretària municipal, senyora Rosa Castellà i Mata 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’urbanisme, senyor Nil López Crespo diu que es tracta de designar els 
membres de la comissió per la  delimitació amb el terme municipal de Matadepera, que 
segons disposa la normativa s’han de canviar cada cop  que es fan eleccions municipals.  
Són quatre acords, aquest i els tres següents, corresponents a les delimitacions amb 
Terrassa, en la que es va prendre part activa perquè tractava la zona del camp de futbol i 
la zona del Torrent de l’Espardenyera, amb Castellar del Vallés, amb Sant Llorenç Savall 
i amb Mura,  que en aquest cas eren els municipis que revisaven també les seves 
delimitacions. 
 
En el cas de Castellar del Vallés hi ha una petita discrepància d’unes 41 hectàrees que 
formen part del terme municipal de Matadepera, en el cas de Sant Llorenç Savall hi havia 
el tema de la Font Flavia,  que finalment ha acabat  sent de Sant Llorenç, i amb Mura no 
hi havia cap tipus de problema. 
 
Intervencions : 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, diu que fa temps que 
es parla del tema, que estan perfectament informats i que es tracta de posar ordre als 
termes. 
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Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme Querol 
Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí Bosch 
Muntal i Pol Roure Marmol); grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil 
Leyva);  grup polític  CUP (Joan Pizà Font) i grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes). 
 
 
4.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ  DEL 
TERME MUNICIPAL  DE MATADEPERA EN LA PART QUE CONFRONTA AMB EL 
TERME MUNICIPAL DE CASTELLAR DEL VALLÈS. 
 
Dictamen: El Ple de l’Ajuntament de Matadepera, en sessió ordinària de data 31 de 
març de 2014 va acordar iniciar l’expedient per a la delimitació del terme municipal de 
Matadepera en la part que confronta amb el terme municipal de Castellà del Vallés. En 
el mateix acord es va nomenar la comissió regulada 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. 

 
El mateix òrgan, en sessió ordinària de data 29 d’octubre de 2014 va aprovar l’acta de 
les operacions de delimitació entre els termes municipals de  Matadepera i de 
Castellar del Vallés, signada el dia 1 d’octubre de 2014. 
 
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6833 del 18 de març de 2015 
publica la Resolució GRI/480/2015, de 5 de març, per la qual es dóna publicitat a la 
delimitació entre els termes municipals de Castellar del Vallès i de Matadepera. 
 
Resta pendent procedir a la fitació de la delimitació aprovada. 
 
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 28.4  de l’esmentat decret estableix: 
 
“28.4 Si durant la tramitació de l’expedient de delimitació es produeix la renovació del 
consistori degut a un procés d’eleccions municipals, s’ha de ratificar la comissió de 
delimitació territorial que ja hi ha o bé nomenar una nova comissió de delimitació 
municipal per decret d’alcaldia, que amb  posterioritat ha de ser ratificada pel ple, 
d’acord amb el que estableixen els apartats anteriors. Aquests acords s’han de 
comunicar al Departament de Governació i Administracions Públiques, en el termini de 
quinze dies a comptar de l’endemà de la seva aprovació.” 
 
Un cop constituït el nou consistori resultant de les eleccions del 24 de maig de 2015, 
en compliment de la normativa esmentada en el paràgraf anterior caldrà designar de 
nou, els representants de la comissió municipal de delimitació del terme municipal de 
Matadepera en  la part que confronta amb el terme municipal de Castellar del Vallès. 
 
L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és el ple de l’Ajuntament tal i com 
disposa l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
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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 d’inici de l’expedient i 
nomenament de la comissió municipal de delimitació és el de majoria simple en virtut 
de l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL) i l’article 114.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC).  No obstant, es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la 
corporació per a l’adopció de l’acord d’aprovació de la delimitació del terme municipal 
tal i com estableix l’article 47.2.c) de la LRBRL i l’article 114.2.c) del TRLMC. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent, 
 
Es proposa l’adopció dels acords següents. 
 
Primer.- Nomenar, en compliment de l’article 28.4 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, la 
comissió de delimitació municipal de Matadepera en la part que confronta amb el 
terme municipal de Castellar del Vallès que estarà constituïda  pels membres 
següents: 
 
- L’alcaldessa, senyora Mireia Solsona i Garriga 
- El regidor, senyor Nil-Oscar Lopez Crespo 
- El regidor, senyor Marcel·lí Bosch i Muntal 
- L’arquitecte  municipal, senyor Miquel Artigas i Isart 
- La secretària municipal, senyora Rosa Castellà i Mata 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme Querol 
Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí Bosch 
Muntal i Pol Roure Marmol); grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil 
Leyva);  grup polític  CUP (Joan Pizà Font) i grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes). 
 
 
5.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ  DEL 
TERME MUNICIPAL  DE MATADEPERA EN LA PART QUE CONFRONTA AMB EL 
TERME MUNICIPAL DE SANT LLORENÇ SAVALL. 
 
Dictamen: El Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, en sessió de data 3 d’abril 
de 2013, va acordar iniciar l’expedient per a la delimitació del terme municipal de Sant 
Llorenç Savall. Atès que el municipi de Matadepera confronta amb el municipi de Sant 
Llorenç Savall, s’escau incoar expedient de delimitació del terme municipal de 
Matadepera en la part que confronta amb el terme municipal de Sant Llorenç Savall. 
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El Ple de l’Ajuntament de Matadepera, en sessió ordinària de data 31 de març de 
2014, va acordar iniciar l’expedient per a la delimitació del terme municipal de 
Matadepera en la part que confronta amb el terme municipal de Sant Llorenç Savall. 
En el mateix acord es va nomenar la comissió regulada 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. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Matadepera, en sessió extraordinària de data  20 de maig de 
2015, va aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de  
Matadepera i de  Sant Llorenç Savall, signada el dia 8 d’abril de 2015. 
 
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 28.4  de l’esmentat decret estableix: 
 
“28.4 Si durant la tramitació de l’expedient de delimitació es produeix la renovació del 
consistori degut a un procés d’eleccions municipals, s’ha de ratificar la comissió de 
delimitació territorial que ja hi ha o bé nomenar una nova comissió de delimitació 
municipal per decret d’alcaldia, que amb  posterioritat ha de ser ratificada pel ple, 
d’acord amb el que estableixen els apartats anteriors. Aquests acords s’han de 
comunicar al Departament de Governació i Administracions Públiques, en el termini de 
quinze dies a comptar de l’endemà de la seva aprovació.” 
 
Un cop constituït el nou consistori resultant de les eleccions del 24 de maig de 2015, 
en compliment de la normativa esmentada en el paràgraf anterior caldrà designar de 
nou, els representants de la comissió municipal de delimitació del terme municipal de 
Matadepera en  la part que confronta amb el terme municipal de Sant Llorenç Savall. 
 
L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és el ple de l’Ajuntament tal i com 
disposa 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.  
 
El quòrum necessari per a la vàlida adopció de l’acord d’inici de l’expedient i 
nomenament de la comissió municipal de delimitació és el de majoria simple en virtut 
de l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL) i l’article 114.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC).  No obstant, es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la 
corporació per a l’adopció de l’acord d’aprovació de la delimitació del terme municipal 
tal i com estableix l’article 47.2.c) de la LRBRL i l’article 114.2.c) del TRLMC. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent, 
 
Es proposa l’adopció dels acords següents. 
 
Primer.- Nomenar, en compliment de l’article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de 
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les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, la 
comissió de delimitació municipal de Matadepera en la part que confronta amb el 
terme municipal de Sant Llorenç Savall que estarà constituïda  pels membres 
següents: 
 
- L’alcaldessa, senyora Mireia Solsona i Garriga 
- El regidor, senyor Nil-Oscar Lopez Crespo 
- El regidor, senyor Marcel·lí Bosch i Muntal 
- L’arquitecte  municipal, senyor Miquel Artigas i Isart 
- La secretària municipal, senyora Rosa Castellà i Mata 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme Querol 
Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí Bosch 
Muntal i Pol Roure Marmol); grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil 
Leyva);  grup polític  CUP (Joan Pizà Font) i grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes). 
 
6.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ  DEL 
TERME MUNICIPAL  DE MATADEPERA EN LA PART QUE CONFRONTA AMB EL 
TERME MUNICIPAL DE MURA. 
 
Dictamen: 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 regulada 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. 
 
El mateix òrgan, en sessió ordinària de data 25 de març de 2013, va aprovar l’acta de 
les operacions de delimitació entre els termes municipals de Mura i de Matadepera 
signada el dia 28 de febrer de 2013. 
 
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6503 del 18 de novembre de 2013 
publica la Resolució GRI/2388/2013, de 28 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a la 
delimitació entre els termes municipals de Mura i de Matadepera. 
 
A proposta de l’Oficina del Mapa Municipal de Catalunya del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, el Ple de l’Ajuntament de Matadepera, en sessió 
ordinària de data 26 de maig de 2014, va 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 en els termes que consten a l’expedient administratiu. 
 
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 28.4  de l’esmentat decret estableix: 
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“28.4 Si durant la tramitació de l’expedient de delimitació es produeix la renovació del 
consistori degut a un procés d’eleccions municipals, s’ha de ratificar la comissió de 
delimitació territorial que ja hi ha o bé nomenar una nova comissió de delimitació 
municipal per decret d’alcaldia, que amb  posterioritat ha de ser ratificada pel ple, 
d’acord amb el que estableixen els apartats anteriors. Aquests acords s’han de 
comunicar al Departament de Governació i Administracions Públiques, en el termini de 
quinze dies a comptar de l’endemà de la seva aprovació.” 
 
Un cop constituït el nou consistori resultant de les eleccions del 24 de maig de 2015, 
en compliment de la normativa esmentada en el paràgraf anterior caldrà designar de 
nou, els representants de la comissió municipal de delimitació del terme municipal de 
Matadepera en  la part que confronta amb el terme municipal de Mura. 
 
L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és el ple de l’Ajuntament tal i com 
disposa 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.  
 
El quòrum necessari per a la vàlida adopció de l’acord d’inici de l’expedient i 
nomenament de la comissió municipal de delimitació és el de majoria simple en virtut 
de l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL) i l’article 114.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC).  No obstant, es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la 
corporació per a l’adopció de l’acord d’aprovació de la delimitació del terme municipal 
tal i com estableix l’article 47.2.c) de la LRBRL i l’article 114.2.c) del TRLMC. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent, 
 
Es proposa l’adopció dels acords següents. 
 
Primer.- Nomenar, en compliment de l’article 28.4 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, la 
comissió de delimitació municipal de Matadepera en la part que confronta amb el 
terme municipal de Mura que estarà constituïda  pels membres següents: 
 
- L’alcaldessa, senyora Mireia Solsona i Garriga 
- El regidor, senyor Nil-Oscar Lopez Crespo 
- El regidor, senyor Marcel·lí Bosch i Muntal 
- L’arquitecte  municipal, senyor Miquel Artigas i Isart 
- La secretària municipal, senyora Rosa Castellà i Mata 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme Querol 
Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí Bosch 
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Muntal i Pol Roure Marmol); grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil 
Leyva);  grup polític  CUP (Joan Pizà Font) i grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes). 
 
 
7.- DECLARACIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE L’IES, CORRESPONENTS A 
LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 77/2015, COM A OBRES D’ESPECIAL 
INTERÈS I UTILITAT MUNICIPAL 
 
Dictamen: En data 30/06/2015, amb registre d’Entrada núm. 6683, el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha presentat a l’Ajuntament una 
sol·licitud de llicència d’obres per a l’ampliació de IES de Matadepera. 
 
En l’escrit de sol·licitud, a més, es demana que les obres siguin declarades d’interès 
general o d’utilitat pública per tal de gaudir de les de les exempcions i bonificacions, de 
les taxes i impostos que corresponguin. 
 
En data 08/07/2015 l’alcaldessa va dictar el DECRET núm. 435 de concessió de la 
llicència d’obres, que es transcriu literalment a continuació: 
 

“Concessió de llicència d’obres exp. núm. 000077/2015 

 
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat en data 
30/06/2015 una llicència d’obres per a l’ampliació de l’IES Matadepera, a l’Avinguda del Mas 
Sot, 4-10, per la qual cosa s’ha incoat exp. 000077/2015. 
 
La normativa urbanística aplicable és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Matadepera (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el dia 14 de maig de 2009 (DOGC núm. 5469 de 22/09/2009); i la Modificació 
Puntual d’aquest (MP-POUM-2013-01), aprovada definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona el dia 02/10/2013, i pel conseller de Territori i Sostenibilitat el dia 
13/12/2013 (DOGC núm. 6573 de 03/03/2014 i núm. 6579 de 11/03/2014). 
 
En data 07/07/2015, el tècnic municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe favorable 
sobre la documentació presentada.  
 
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació amb 
l’expedient. 
 
La competència per a l’atorgament de la llicència urbanística correspon a l’alcaldessa, 
d’acord amb l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local; 
 
Primer.- Concedir, salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i conforme al 
projecte i documentació presentada, la LLICÈNCIA D’OBRES següent: 
 
Exp. 000077/2015 
Promotor : Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament (NIF: 39113955V) 
Situació   : Av. del Mas Sot, 4-10 
Obres      : ampliació de l'IES MATADEPERA 
 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de taxes i impostos següent:  
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Tributs : taxa de tramitació   911,45€ 

 impost sobre construccions, instal·lacions i obres 2.817,22€ 

 placa d’obres 27,12€ 

   Total tributs 3.755,79€ 

 fiança de condicionament de via pública 2.082,00€ 

 fiança de gestió de residus 150,00€ 

                    TOTAL 5.987,79€ 

 
Tercer.- Condicionar aquesta llicència a les condicions particulars següents:  
 
- D’acord amb el que preveu l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 

s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, 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’article 5 de l’Ordenança fiscal municipal núm. 2.5 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, preveu els supòsits i les exempcions, 
bonificacions i reduccions aplicables a aquest impost, i concretament el punt 5.2.c.4)  
disposa el següent: 
 
“c.4) Centres educatius públics d’ensenyament secundari i batxillerat una bonificació 
del 95% sobre la quota de l’impost.” 
 
I el mateix article 5.2 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.” 
 
El tècnic de l’Àrea d’Urbanisme en data 10/07/2015 ha informat favorablement la 
declaració de les obres d’ampliació de l’IES Matadepera, emparades en la llicència 
77/2015, com a  obres d’especial interès i utilitat municipal. 
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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 Permanent, 
 
D’acord amb tot l’exposat, es proposa acordar el següent DICTAMEN: 
 
Primer.- Declarar les obres d’ampliació de l’IES Matadepera, emparades en la llicència 
exp.  77/2015, com a obres d’especial interès i utilitat municipal, 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.c.4 de l’Ordenança fiscal 
número 2.5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, i a l’Àrea d’Hisenda de l’Ajuntament, als efectes que corresponguin. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’urbanisme, senyor Nil Lopez Crespo diu que és una llicència d’obres que 
pel fet de ser  l’Institut de Matadepera, l’ordenança contempla unes bonificacions i uns 
descomptes a les taxes d’un 95% de bonificació per ser una obra d’especial interès. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavon i Fernandez felicita per l’obra i 
afegeix que “tot ajuda a fer calaix”. 
 
El regidor del grup polític (CUP), senyor Joan Pizà i Font aplaudeix la iniciativa per fer 
aquesta obra. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix, es suma a les intervencions de la 
resta de regidors i  manifesta la intenció de vot favorable. 
 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme Querol 
Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí Bosch 
Muntal i Pol Roure Marmol); grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil 
Leyva);  grup polític  CUP (Joan Pizà Font) i grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes). 
 
 
 
REGIDORIA DE CULTURA 
 
8.- DESIGNACIO DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2016 
 
Dictamen: L’Article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues són locals. 
 



 15 

Aquestes dues festes locals seran fixades per ordre del Conseller de Treball, a 
proposta dels municipis respectius, mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament tal i com 
disposa l’article 46 del Reial Decret 2002/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la 
jornada de treball, jornades especials i descansos. 
 
El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant escrit de data 18 de juny de 2015, demana 
a aquest Ajuntament que  formulin una  proposa de les dues festes locals per a l’any 
següent, proposta que els ha d’ésser tramesa  abans de finals del mes de setembre de 
l’any en curs. 
 
Vist l’informe de la Tècnica de Cultura, emès en data 6 de juliol de 2015. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent 
 
Es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Proposar per a l’any 2016 com a festes locals de caràcter retribuït i no 
recuperable en el municipi de Matadepera, els dies següents: 
 

- Divendres,  22 de gener de 2016, per commemorar Sant Sebastià. 
- Dilluns,  29 d’agost de 2016, per commemorar la Degollació de Sant Joan 

Baptista 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Director dels Serveis Territorials a Barcelona 
del Departament d’Empreses i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, i a la 
Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Matadepera. 
 
 
Defensa : 
 
La regidora de cultura, senyora Nuria Garcia Murcia explica que habitualment les dues 
festes locals s’han celebrat els dilluns tant per Sant Sebastià com per la Festa Major.  
Aquest any es proposa canviar la celebració de dilluns de les Festes de Sant Sebastià 
a divendres, de manera que passaria a ser divendres 22 de gener.  El dilluns de Festa 
Major es continuaria celebrant el dilluns, concretament el 29 d’agost. 
 
L’alcaldessa afegeix que la Germandat de Sant Sebastià considera que amb aquest 
canvi pot haver-hi mes afluència de gent. 
 
Intervencions: 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavon i Fernandez, manifesta que el 
canvi  de la festa de Sant Sebastià proposat pel senyor Toti Garcia li sembla assenyat i 
raonat i espera que la pràctica doni la raó a les expectatives.  
 
El senyor Pavon torna a fer el comentari que fa cada any, com a  curiositat que és el 
fet de celebrar el degollament de Sant Joan Baptista. 
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Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme Querol 
Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí Bosch 
Muntal i Pol Roure Marmol); grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil 
Leyva);  grup polític  CUP (Joan Pizà Font) i grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes). 
 
 
 
ACORDS INCLOSOS AMB CARÀCTER D’URGENCIA 
 
Urgència 1.- MODIFICACIO DE LES TARIFES DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
EN BAIXA A MATADEPERA. 
 
Proposta d’acord: El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 
26.5.2014 va informar favorablement les tarifes del subministrament d’aigua en baixa a 
Matadepera, proposades per Aigües de Matadepera, S.A., següents: 
 

TARIFES DEL SUBMINISTRAMENT 

INFORMADES 
FAVORABLEMENT 

PEL PLE DE 
26.5.2014 

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 data 20.7.2015, 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 
7670, sol·licitant la modificació de les tarifes del subministrament d’aigua en baixa a 
Matadepera i adjuntant 3 exemplars de l’expedient. 
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Les tarifes del subministrament d’aigua en baixa a Matadepera proposades, d’acord 
amb la documentació presentada, són les següents: 
 

TARIFES DEL SUBMINISTRAMENT PROPOSADES 

DIFERÈNCIA AMB 
LES TARIFES 
INFORMADES 

FAVORABLEMENT 
EL PLE DE 
26.5.2014 

INCREMENT 
SUPOSAT 

ÚS DOMÈSTIC      

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) < = 6 m
3
/mes: 7,1325 € /mes 1,1292 € /mes 18,81% 

QUOTA INDIVIDUAL SOCIAL (€/mes) < = 6 m
3
/mes: 0,7133 € /mes --- --- 

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) de 6 a 15 m
3
/mes: 9,2518 € /mes 0,9395 € /mes 11,30% 

QUOTA INDIVIDUAL SOCIAL (€/mes) de 6 a 15 m
3
/mes: 0,9252 € /mes --- --- 

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) > 15 m
3
/mes: 12,6144 € /mes 0,6079 € /mes 5,06% 

1r BLOC  (fins 6 m
3
/mes): 0,9179 € /m3 0,1453 € /m3 18,81% 

2n BLOC (de 6 a 15 m
3
/mes): 1,2039 € /m3 0,1223 € /m3 11,31% 

3r BLOC (> 15 m
3
/mes): 2,5161 € /m3 0,1213 € /m3 5,07% 

excés de 15 m3/ab/mes (fuita) 2,2645 € /m3 0,1091 € /m3 5,06% 

ÚS COMERCIAL I INDUSTRIAL      

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) < = 6 m
3
/mes: 7,1325 € /mes 1,1292 € /mes 18,81% 

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) de 6 a 15 m
3
/mes: 9,2518 € /mes 0,9395 € /mes 11,30% 

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) > 15 m
3
/mes: 12,6144 € /mes 0,6079 € /mes 5,06% 

1r BLOC  (fins 6 m
3
/mes): 0,9179 € /m3 0,1453 € /m3 18,81% 

2n BLOC (de 6 a 15 m
3
/mes): 1,2039 € /m3 0,1223 € /m3 11,31% 

3r BLOC (> 15 m
3
/mes): 2,5161 € /m3 0,1213 € /m3 5,07% 

3r BLOC (fuites): 2,2645 € /m3 --- --- 

ALTRES USOS TERME I FORA TERME      

Amb cabal contractat      

CONTRACTATS + 30 m
3
/ABONAT/mes O FORA TERME 2,1015 € /m3 0,3327 € /m3 18,81% 

EXCÉS CONSUM CONTRACTAT FINS 150 m
3
/mes 2,7151 € /m3 0,2757 € /m3 11,30% 

EXCÉS DE 150 m
3
/mes 3,0107 € /m3 0,1450 € /m3 5,06% 

Amb quota de servei i blocs de consum      

QUOTA SERVEI (50 mm DIÀMETRE): 433,2200 € /mes 68,5900 € /mes 18,81% 

1R. BLOC (LÍMIT 1.800 m
3
/mes): 1,2646 € /m3 0,2002 € /m3 18,81% 

2n BLOC (EXCÉS DE 1.800 m
3
/mes): 2,6655 € /m3 0,2707 € /m3 11,30% 

 
Consta a l’expedient còpia del certificat de 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 2015 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, 
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sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, resol autoritzar 
l’increment mitjà del 0,8% fins a la propera revisió.  
 
No obstant, donat que l’increment proposat per Aigües de Matadepera, S.A. supera 
l’increment mitjà acordat per la Comissió de Preus de Catalunya, no escau aplicar el 
sistema simplificat. 
 
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 
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’esmentada norma 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. 
 
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. mitjançant escrit i 
documentació annexa amb Registre General d’entrada 7670 de data 20.7.2015, que 
són les següents: 
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TARIFES DEL SUBMINISTRAMENT PROPOSADES 

DIFERÈNCIA AMB 
LES TARIFES 
INFORMADES 

FAVORABLEMENT 
EL PLE DE 
26.5.2014 

INCREMENT 
SUPOSAT 

ÚS DOMÈSTIC      

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) < = 6 m
3
/mes: 7,1325 € /mes 1,1292 € /mes 18,81% 

QUOTA INDIVIDUAL SOCIAL (€/mes) < = 6 m
3
/mes: 0,7133 € /mes --- --- 

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) de 6 a 15 m
3
/mes: 9,2518 € /mes 0,9395 € /mes 11,30% 

QUOTA INDIVIDUAL SOCIAL (€/mes) de 6 a 15 m
3
/mes: 0,9252 € /mes --- --- 

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) > 15 m
3
/mes: 12,6144 € /mes 0,6079 € /mes 5,06% 

1r BLOC  (fins 6 m
3
/mes): 0,9179 € /m3 0,1453 € /m3 18,81% 

2n BLOC (de 6 a 15 m
3
/mes): 1,2039 € /m3 0,1223 € /m3 11,31% 

3r BLOC (> 15 m
3
/mes): 2,5161 € /m3 0,1213 € /m3 5,07% 

excés de 15 m3/ab/mes (fuita) 2,2645 € /m3 0,1091 € /m3 5,06% 

ÚS COMERCIAL I INDUSTRIAL      

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) < = 6 m
3
/mes: 7,1325 € /mes 1,1292 € /mes 18,81% 

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) de 6 a 15 m
3
/mes: 9,2518 € /mes 0,9395 € /mes 11,30% 

QUOTA INDIVIDUAL (€/mes) > 15 m
3
/mes: 12,6144 € /mes 0,6079 € /mes 5,06% 

1r BLOC  (fins 6 m
3
/mes): 0,9179 € /m3 0,1453 € /m3 18,81% 

2n BLOC (de 6 a 15 m
3
/mes): 1,2039 € /m3 0,1223 € /m3 11,31% 

3r BLOC (> 15 m
3
/mes): 2,5161 € /m3 0,1213 € /m3 5,07% 

3r BLOC (fuites): 2,2645 € /m3 --- --- 

ALTRES USOS TERME I FORA TERME      

Amb cabal contractat      

CONTRACTATS + 30 m
3
/ABONAT/mes O FORA TERME 2,1015 € /m3 0,3327 € /m3 18,81% 

EXCÉS CONSUM CONTRACTAT FINS 150 m
3
/mes 2,7151 € /m3 0,2757 € /m3 11,30% 

EXCÉS DE 150 m
3
/mes 3,0107 € /m3 0,1450 € /m3 5,06% 

Amb quota de servei i blocs de consum      

QUOTA SERVEI (50 mm DIÀMETRE): 433,2200 € /mes 68,5900 € /mes 18,81% 

1R. BLOC (LÍMIT 1.800 m
3
/mes): 1,2646 € /m3 0,2002 € /m3 18,81% 

2n BLOC (EXCÉS DE 1.800 m
3
/mes): 2,6655 € /m3 0,2707 € /m3 11,30% 

 
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 3.1 del 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. 
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Defensa : 
 
El  regidor delegat d’Economia i   Finances, senyor Albert Garcia  Font, diu : “En les 
darreres setmanes hem mantingut varies reunions amb la companyia d’aigües de 
Matadepera per tractar la complicada situació econòmica per la que està travessant i com 
afrontem els nous reptes que té la companyia.  Una situació que no es nova que ve de 
lluny, de fet al 2004, 2005, 2006 comença a la companyia els inicis de baixada de 
consum, dos fets significatius són per una banda el Decret de sequera de la Generalitat 
de Catalunya i per altra, l’inici de la crisi econòmica que fan passar el consum del 2002, 
2003, 2004 que havien arribat a xifres de 1.350.000 m3. Facturats d’aigua, a l’any passat 
tancar al desembre amb una xifra inferior als 700.000 m3, que vol dir una reducció de 
més del 50%. 
 
Juntament amb aquesta reducció del consum, trobem que la despesa ha anat 
augmentant també degut a que les característiques del poble no són les mateixes que fa  
Uns anys i ens trobem que al 1996 Matadepera comptava amb 80 Km. de carrers, 
actualment superem els 135 Km. de carrers amb el que significa amb les millores i 
l’ampliació de la xarxa de distribució i totes les despeses que això comporta. 
 
Ens trobem doncs que fins al 2004 hi havia un cert equilibri, les despeses si be anaven 
augmentant pels motius que he explicat també anaven augmentant el volum de m3. 
d’aigua facturats, però a partir del 2004 les despeses continuen augmentant, els 
ingressos van minvant i d’aleshores a actualment,  hem hagut d’incrementar, la 
companyia ha hagut d’incrementar quatre vegades el preu de les tarifes.  Al 2006, es 
va aprovar un augment del 9,28%, al 2007  un augment  del 17,14%,  del 14,95% al 
2009 i el darrer al 2013 amb un augment del 10,98%. 
 
L’any passat, la companyia ens comentava que va tenir un dèficit tarifari de 96.428 i 
per tant tenia la necessitat d’actualitzar de nou la tarifa mitjana que resulta de dividir el 
volum previst a facturar pels ingressos necessaris tarifaris.  Aquest equilibri es troba en 
2,1926 euros/m3.   
 
Per poder implementar i per poder arribar a aquest equilibri la companyia manifestava 
que necessitava un augment al voltant del 17% i nosaltres en les reunions que vam 
tenir vam manifestar a la companyia   que trobàvem que una pujada d’aquest nivell 
amb aquest percentatge seria massa elevat i que havíem de mirar d’ajustar-nos.  La 
companyia va ser sensible en aquesta demanda i va acceptar un dèficit tarifari  i així 
vam acordar-ho de 9.800 euros i per arribar a una tarifa mitjana de 2,1780 euros/m3 
que és el que vam acordar. 
 
Això pel que fa a la repercussió que té en la quota i en les tarifes que és la següent :  
 
Primer any, perquè vam demanar a la companyia que l’augment que havíem de fer en 
les tarifes i la quota no tingués un impacte directe d’inici sinó que poguéssim 
amortiguar-ho en dos anys i per tant arribar a la xifra prevista en dos exercicis, on el 
primer any tindríem un augment del 3,64% i en el segon un augment del 8,73%. 
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Com be saben, tenim classificat les tarifes i les quotes en funció del consum.  Per una 
banda tenim el primer bloc, en el que es contemplen els consums  inferiors a 6m3 al 
mes, el segon bloc el que va de 6 a 15m3 al mes, i el tercer que és a partir dels 15m3. 
 
Així doncs quedaria,  el primer any que la companyia faria un augment del 9% en la 
quota i en la tarifa del primer bloc i un 9% en el segon, en el segon bloc faria un 5% 
d’augment en el primer any i un 5% en el segon, i en el tercer bloc, un 2,5% en el 
primer any i un 2,5% en el segon. 
 
Passo a dir-los-hi com quedarien tant les quotes com les tarifes en el segon dels anys : 
 
La quota del primer bloc passaria d’un 6,033euros que està actualment a 7,1325.  El 
segon bloc passaria de 8,3123 euros a 9,2518 euros, el tercer bloc quedaria en 
12,0065 que està actualment a 12,6144 euros pel que fa a la quota i pel que fa a les 
tarifes, passaríem de : el primer bloc del 0,7726 que estem pagant actualment a 
0,9179, en el segon bloc passaríem de 1,0816 a 1,2039 euros i en el tercer bloc 
passaríem de 2,3948 a 2,5161. 
 
A l’acord que vam tenir des de l’Ajuntament amb la Companyia d’aigües, també els hi 
vam demanar una sèrie de compromisos a l’hora que accedíem  a acceptar l’augment 
de la tarifa i la quota.  No és pròpiament un compromís però si que es veritat que 
l’Ajuntament vam valorar el bon servei que ofereix la Companyia d’Aigües de 
Matadepera en comparació amb companyies de subministrament com és gas o 
electricitat.  La Companyia d’Aigües té un servei d’atenció al públic amb telèfon de 
contacte perquè tots els consumidors puguin adreçar-se i ens consta que és prou àgil i 
que tenen un servei prou eficient i volem que continuï sent d’aquesta manera. 
 
El primer compromís que tenim per part de la companyia, i creiem que és un bon 
acord, és el que acordarem properament conjuntament amb la fundació Mina d’aigües 
de Terrassa, en el que s’incorpora una quota social per aquelles famílies que no arribin 
a un mínim de renda establers.  Això es determinarà conjuntament amb el 
Departament de Benestar Social, i d’aquesta manera ens assegurem que no hi hagi 
ningú al nostre poble que per qüestions econòmiques no pugui fer front al pagament 
de l’aigua.  Diem que Fundació La Mina subvencionarà el 90% de les quotes que he dit 
anteriorment. 
 
El segon compromís és la venda de la xarxa de distribució que la companyia té a Can 
Font, es a dir Aigües de Matadepera no només subministra aigua al municipi de 
Matadepera sinó que també ho fa en una part de Terrassa, tota la zona de l’Athletic, 
que és un bon client, Can Bondia, etc. i una part on subministra aigua als veïns de la 
Urbanització de Can Font que forma part de Castellar del Vallés.  Diem que 
l’Ajuntament de Castellar o mes ben dit l’empresa   de subministrament d’aigua de 
Castellar que es Sorea, ja està en negociacions amb Aigües de Matadepera, estan 
interessats en comptar la xarxa de distribució de la Urbanització de Can Font, 
continuarà comprant l’aigua a Aigües de Matadepera a través del dipòsit de Can solà, 
però l’interessa fer-se càrrec de la xarxa de distribució perquè no hi hagi diferències 
amb la resta de veïns del municipi de Castellar del Vallés. 
 
Això significaria un ingrés en caixa de  400.000 ó 500.000 euros que tenim el 
compromís de la companyia que no els ocuparà en distribuir dividends, sinó que el que 
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es farà és millorar els fons propis, eixugar deute, en definitiva per equilibrar el balanç i 
això repercutirà també positivament en els comptes d’exportació ja que tindran una 
menor despesa financera. 
 
El següent compromís és el pla d’inversions que la companyia ens proposa pels 
pròxims dos anys.  Inversions en xarxa distribució, sectorització de la xarxa, cabines 
de control i seguretat en les instal.lacions, bàsicament i que tenen estimat  invertir 
200.000 euros en aquests dos anys.” 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Abelardo Gil Leyva, diu : “Moltes gràcies al 
senyor regidor per les seves explicacions entre les quals destaco sobre tot els 
compromisos als que han arribat amb la companyia. 
 
De tota manera el nostre grup considera absolutament legítim l’aspiració de l’empresa 
Aigües de Matadepera de tancar amb guanys els seus comptes d’explotació i no amb 
pèrdues com desitja la majoria de les empreses.   El cas és que Aigües de Matadepera 
és la concessionària del servei d’aigua potable al municipi, una empresa privada amb 
participació pública que té el monopoli d’un bé públic.  Això significa que el ciutadà no 
pot escollir, per tant si  avui s’aprova un increment de tarifa, el ciutadà ho haurà 
d’acceptar, si o si.  
 
En un context de crisi com el que hem viscut i del qual per molt que diguin els 
indicadors, encara no hem sortit, no sembla tant legítim  que una empresa  que 
gestiona un bé públic, tingui guanys pujant els preus del seu servei, mentre que la 
resta d’empreses, les que han sobreviscut, que hi ha milers que no ho han fet, han 
hagut de baixar preus, acomiadar personal, obtenir préstecs bancaris amb interessos 
abusius i mantenir a ratlla les seves despeses, sense saber si se’n sortirien o no. 
 
Encara mes, tampoc sembla legítim aquesta aspiració quan aquell que es castiga 
torna a ser una altra vegada la butxaca del contribuent que ha vist durant aquests 
últims anys, com minvava el seu poder adquisitiu.   No hem d’anar molt lluny,  per tenir 
constància d’això, podem preguntar als treballador d’aquesta cas, siguin funcionaris o 
no, si els seus han pujat, si s’han recuperat  de les retallades, si cobren les pagues 
extres que cobraven abans i si poden fer front a les pujades de l’IVA, el transport 
públic, l’increment dels carburants,  els peatges, l’energia, i tantes altres coses que 
han pujat amb el consentiment de les administracions públiques. 
 
Hauríem de recordar a Aigües  de Matadepera que una pujada de tarifes que oscil·la 
entre un 18,81% del primer bloc i el 5,07% del tercer,  no és la única via per controlar 
un resultat negatiu.  Poden haver altres vies, com per exemple, una gestió més 
rigorosa en les despeses generals per tal de contenir-les i reduir-les. 
 
M’agradaria comentar els resultats que ha presentat l’empresa concessionària, però 
faré un incís.  A nosaltres ens ha arribat  un arxiu que diu : Dipòsit de comptes anuals 
model abreviat d’AMSA.  L’arxiu està vuit, es  tracta d’un formulari, i està vuit.   Només 
per això hauríem d’haver invalidat aquest punt de l’ordre del dia.  El que si ens ha 
arribat és un informe de l’any 2014 amb el balanç, el compte d’explotació i la memòria 
en un document sense logo ni segell ni signatura d’aigües de Matadepera, que donem 
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per vàlid perquè no ens queda altre remei,  tot i que ens hagués agradat molt poder 
treballar amb la declaració de l’impost de societats que és el document oficial  del qual 
podríem extreure tota la informació  de l’empresa i de la seva situació que vostè a 
qualificat de complicada i que jo crec, sincerament que no és així. 
 
En aquest document es diu   que en relació a l’exercici del 2014, l’import net de la xifra 
de negocis més altres ingressos, va ser de 1.726.537 euros amb un resultat 
d’explotació positiu de 28.915 euros que es converteix en negatiu a causa de 46.296 
euros de despesa financera.  Això s’ha de tenir en compte. 
 
Això dona com a resultat final una pèrdua, una vegada fet l’abonament corresponent a 
la pèrdua, una pèrdua de 12.348 euros, l’any 2014 que no és més que el 0,7% dels 
ingressos totals de la companyia.  Al nostre parer no es tracta d’una pèrdua tant gran 
com per justificar ara, a corre cuita, una pujada  de les tarifes, sobre tot tenint en 
compte que no hi ha tres o quatre anys  d’acumulació de pèrdues perquè al 2013 va 
tancar l’exercici amb guanys. 
 
Si fessin uns ajustos a les amortitzacions de l’immobilitzat, per exemple, per posar una 
partida, aconseguiríem que aquesta xifra de pèrdua canvies el seu signe negatiu per 
positiu.  Això és podria fer, depèn del que digui la Llei i en quants anys s’ha 
d’amortitzar l’immobilitzat que compra.  Això ho fan totes les empreses, si la Llei diu 
que una màquina determinada es pot amortitzar en deu anys i,  hi ha empreses que ho 
fan  en deu, però hi ha que ho fan el cinc.  Fer-ho en cinc fa que pugin les despeses. 
 
El nostre parer en qualsevol balanç, la línia que separa l’exactitud de la inexactitud 
comptable, és molt prima.  Sigui com sigui pressuposem que l’exercici del 2016, 
perquè ara estem a la meitat del 2015 i el càlcul seria una mica mes complicat, si 
Aigües de Matadepera aplica la pujada d’aquestes tarifes, tindrà uns ingressos iguals 
que els del 2014, mes un increment mitjà del 10,71% per la pujada de les tarifes, això 
suposaria uns ingressos totals, mes o menys, d’1.911.449 euros. 
 
Si pressuposem que faran una bona gestió a la contenció de la despesa i la deixaran 
igual que la de l’any 2014, el benefici resultant seria de 168.628 euros, abans 
d’impostos,  amb lo qual quintuplicarien els beneficis de l'any 2013 que van ser de 
30.996 euros després d’impostos, i encara mes alarmant, es multiplica per mes de 10 
en xifres rodones, però en positiu, la xifra negativa de l’any 2014.  No se si m’he 
explicat amb claredat.  
 
Des d’aquesta perspectiva, la pujada de tarifes no sembla mes que un mecanisme 
d’increment de guanys per l’empresa concessionària.  Amb bon criteri, l’anterior equip 
de govern i suposem que l’anterior regidor d’economia i hisenda, senyor Carles 
Iribarren, del qual hem de dir que tot i les nostres diferencies coneixia molt be la seva 
feina, va encarregar una auditoria externa de la relació contractual entre l’Ajuntament i 
Aigües de Matadepera.  L’informe de l’empresa auditora és prou clar i significatiu, i en 
ell es fa tot una sèrie de recomanacions, des d’establir períodes de concessió d’una 
durada inferior a l’actual, fins a fer una auditoria de les despeses repercutides per la 
concessionària, passant pel cost desmesurat de les analítiques de l’aigua, les 
despeses de gerència, etc. i el que és mes important, la recomanació que es reuneixi 
de manera periòdica la comissió de seguiment que ha de servir per vetllar pel 
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compliment del plec de condicions del contracte al qual segons l’empresa auditora no 
es compleix a la seva totalitat. 
 
Finalment l’informe recomana i cito textualment : “Una auditoria de control dels 
comptes d’explotació de la concessionària, per tal d’avaluar l’existència, raonabilitat, i 
integritat, tant dels ingressos com de les despeses i mitjançant un enfoc independent a 
la dual compliment del marc normatiu associat a la concessió i la raonabilitat de la 
revisió de les tarifes”.  Això  diu  el final de l’informe de l’empresa auditora. 
 
Davant de tot això el nostre grup proposa l’aplaçament de l’aprovació de l’increment de 
tarifes demanada per Aigües de Matadepera fins que la comissió de seguiment hagi 
portat a terme les recomanacions esmentades, sinó es porten a terme la despesa que 
ha suposat l’auditoria és llençar els diners.  En qualsevol cas, si l’Equip de govern 
ignora la nostra proposta i sotmet avui a votació l’increment de tarifes, el nostre vot 
serà d’abstenció”. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà Font diu : “Nosaltres ens basem en 
l’estudi en el que va elaborar l’assessoria i en l’estudi veiem una sèrie d’irregularitats 
per part tant de l’empresa subministradora de l’aigua com de l’Equip de Govern.  No 
volem culpabilitzar al seu govern perquè l’inici de contractació és del 1996, molt 
anterior a l’inici de la seva primera legislatura. 
 
Una sèrie d’irregularitats, per posar un exemple, l’empresa té grans despeses en 
inversions en xarxa, l’empresa pot contractar a qui vulgui, no s’especifica, no es 
reuneixen tècnics de l’Ajuntament per decidir inversions i evidentment planteja costos 
que després l’ajuntament no demana auditories per poder tenir la certesa de que 
aquells costos són justificats.  
 
Coses de les propostes que tenen l’actual Govern amb la companyia, creem que per 
exemple l’augment tarifari del primer tram,  entenem que el tercer tram paga molt per 
sobra del preu de l’aigua per compensar el fet que el primer tram el pagui per sota.  
Però considerem que el 18% és excessiu  perquè creiem que el matadeperenc 
d’origen popular, de classe mes mitjana, ja assumeix prou ta pressió fiscal per 
continuar vivint aquí i assumir mes costos ho veiem innecessari i creiem que qui te que 
pagar és qui té privilegis de tenir un consum mes elevat de l’aigua. 
 
Una de les altres coses que nosaltres veiem que perjudica no nomes al ciutadà sinó 
també al nostre entorn, és que el fet de tenir una empresa  privada, es veu clarament 
que justament una de les coses que l’empresa diu,  és que per exemple, l’any 2006 
durant l’època de sequera que tots recordem molt impactant al nostre àmbit, va haver 
una sensació per part del ciutadà d’estalvi d’aigua.  Matadepera sempre hem tingut  
una problemàtica del consum d’aigua elevadíssim i si hem permet dir-ho, creiem que 
alhora que abanderem una conscienciació mediambiental com els residus en el que 
Matadepera és pionera i si mes no, és un referent a seguir, un cop el ciutadà redueix el 
seu consum d’aigua, no se’l pot premiar, sinó que pel fet de tenir un acord mercantil 
amb una empresa privada aquesta empresa no assoleix els beneficis que necessiten, 
no nomes no premiem la conscienciació i el bon us de l’aigua del matadeperenc, sinó 
que a sobre el castiguen amb un augment tarifari. 
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Amb això i moltíssimes altres coses, donem pel fet de que el nostre ideari i el nostre 
programa parteix d’una municipalització dels serveis bàsics com és l’aigua, nosaltres 
no podem estar d’acord amb aquest augment tarifari, però també hem d’aplaudir 
iniciatives del Govern actual com per exemple la comissió de seguiment i per part de la 
companyia l’establiment de la fundació per combatre la pobresa energètica, que 
valorem positivament.”  
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, valora la inversió en 
xarxa que s’ha fet tot i que queden molts punts obsolets perquè el municipi ha crescut 
molt, que  encara hi ha molts problemes de clavegueram, així com problemes de 
pressió en diferents zones del poble. 
 
Considera excessiu l’augment del 18% en dos anys, que és molt mes cara comparant 
amb altres municipis veïns,   però considera una bona iniciativa la Fundació Mina per 
tal d’ajudar a les persones que ho necessitin i que no estiguin en exclusió social per 
manca de recursos. 
 
El senyor Garcia intervé dient si algun regidor d’ERC té una pregunta directa a fer a 
banda de l’exposició que s’ha fet. Davant la demanda, el senyor Santi Pavón i 
Fernandez, diu si seria possible conèixer una comparativa amb la resta de municipis 
de l’entorn. 
 
El senyor Garcia respon afirmativament i diu que hi ha de tot, hi ha qui paguen menys i 
d’altres que el tenen més elevats, però no obstant això, assegura que és difícil establir 
una bona comparativa perquè a banda de comparar amb nombre d’habitants, s’ha 
d’incorporar altres criteris perquè la tipologia dels carrers de Matadepera serà diferents 
d’altre municipi que amb el mateix nombre d’habitants  tingui un terreny pla, que estigui 
prop de dipòsits, etc. 
 
Per citar alguns Monistrol de Calders, Batea, Les Cabanyes, Sant Quirze de Safaja, 
Fonollosa, Cervelló, Hostalets de Pierola, Santa Cristina d’Aro,  Olesa de Bonesvalls, 
Sant Cebrià de Vallalta, Cornellà de Llobregat, Perifalta, etc. són poblacions que tenen 
el preu de l’aigua per sobre de Matadepera. 
 
Respecte a la resta de consideracions que ha fet ERC, diu que espera que aquestes 
consideracions es vagin fent en les diferents comissions amb la Companyia, i que li 
hagués agradat a que les haguessin fet el passat divendres quan es van reunir tots els 
grups polítics  a la reunió en la qual es va pactar l’acord. 
 
No obstant això argumenta que hi ha algunes consideracions que són errònies, i que  
esdevenen d’una font que no s’aproxima a la comptabilitat que segueix la companyia.  
La comptabilitat no es fa amb criteris que es canvien en funció de l’interès de cada 
moment, es segueix una legalitat i en aquest sentit van els números de la companyia. 
 
Fa esment al que s’ha comentat de que el fet de pujar les tarifes per les poques 
pèrdues que tenia la companyia, 12.000 euros, no era suficient per pujar les tarifes.  Al 
respecte diu que no només es pugen tarifes  per compensar la manca d’ingressos  o la 
disminució d’ingressos, sinó per justificar una sèrie d’inversions que són necessàries i 
que s’han d’anar augmentant dia a dia. 
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Pel que fa al període de concessió diu que es cert que la companyia  recomanava no 
fer períodes amb tanta durabilitat, però hi ha contracte signat i en qualsevol cas 
queden 30 anys de concessió. 
 
Es mostra d’acord amb l’elaboració d’una auditoria pels costos, de manera que la 
companyia accepta una comissió de seguiment més enllà de que l’alcaldessa i ell propi 
com a regidor d’hisenda formin part del Consell d’Administració, i puguin assistir els 
representants de tots els grups polítics municipals. 
 
Dels comentaris fets pel senyor Pizà sobre  les tarifes, manifesta que si be es cert que 
un augment tarifari del 9% en primera instància  i un 9% del següent, sembla molt 
elevat, però si pensem que la companyia està pagant l’aigua a 1,247 euros el m3 i en 
el primer bloc els veïns que consumeixen menys la paguen a 0,77euros.  Amb lo qual  
considera just que aquells que mes consumeixen paguin mes, però creu que penalitzar  
el segon i tercer bloc seria perjudicial pel fet que es podria estar incrementant el tercer 
bloc perquè consideréssim que és qui més s’ho pot permetre,  amb un resultat d’una 
disminució important dels ingressos. 
 
Resumeix que a efectes monetaris quan es tradueix a la factura que es rep, els efectes 
no són tan desastrosos.  Posa com exemple una família que consumeix 18m3 al 
trimestre, s’estaria parlant de situar-se als màxims del primer bloc, actualment pagaria 
31,92 euros, i al final del segon any de l’augment del 18%, es traduiria en 37,92euros, 
és a dir 6 euros al trimestre, 2 euros al mes. 
 
El senyor Gil, puntualitza l’agraïment pel fet que es compti amb el seu grup per 
participar a la presa de decisions sobre el tema, i recorda que a la passada reunió no 
van poder expressar la seva opinió perquè no havien analitzat en profunditat la 
documentació, i remarca que en cap manera posa en dubte la fiabilitat de la 
comptabilitat de la companyia, parteix de la base que està ben feta, el que passa, 
segons explica, que hi ha moltes maneres de fer la comptabilitat dintre de la Llei.  No 
maquillar-la però si fer ballar una mica els números i de vegades aplicar totes les 
amortitzacions de cop pot donar que una companyia tingui, si no pèrdua, menys 
beneficis del que hauria de tenir si s’apliqués segons marca la Llei.   
 
El senyor Garcia respon que precisament les amortitzacions responen a normatives 
molt clares a complir i que si no fos així, tothom amortitzaria fins a obtenir beneficis 
zero. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat  per nou vots a favor : grup 
polític CIU (Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. 
Carme Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, 
Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roure Marmol); tres abstencions : grup polític ERC (Santi 
Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva) i grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes) i un 
vot en contra :  grup polític  CUP (Joan Pizà Font) . 
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Urgència 2.- MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI D’AIGUA A 
MATADEPERA. 
 
Proposta d’acord: El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 
26.5.2014 va aprovar les següents tarifes vigents del servei d’aigua a Matadepera, 
d’aplicació a partir de l’1.6.2014: 
 
 

TARIFES DEL SERVEI 

APROVADES PEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT 

EN SESSIÓ DE 
26.5.2014 

APROVADES PEL 
PLE DE 

L’AJUNTAMENT EN 
SESSIONS DE 

27.5.2013 I 27.1.2014 

INCREMENT 
SUPOSAT 

ÚS DOMÈSTIC (SEGONS CABAL 
INSTAL·LAT 

       

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

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

525,00 €  525,00 €   0,00% 

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

790,00 €  790,00 €   0,00% 

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

ÚS COMERCIAL (SEGONS DIÀMETRE)        

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

COMPTADOR SUPERIOR A 15 MM I FINS 
A 30 MM 

1.000,00 €  1.000,00 €   0,00% 

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

ÚS INDUSTRIAL (SEGONS DIÀMETRE)        

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

COMPTADOR SUPERIOR A 30 MM I FINS 
A 50 MM 

1.400,00 €  1.400,00 €   0,00% 

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

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

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

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

SERVEIS MUNICIPALS (EXCEPTE 
INCENDIS) 

525,00 €  525,00 €   0,00% 

ALTRES TARIFES DEL SERVEI       

SEGONES CONTRACTACIONS: 135,2600 €  133,5200 €  1,30% 

CANVI DE NOM: 19,3400 €  19,0900 €  1,31% 

CANVI AFORAMENT PER COMPTADOR: 164,2400 €  162,1300 €  1,30% 

DESPESES DE DEVOLUCIÓ: 3,1500 €  3,1100 €  1,29% 

DESPESES ADMINISTRATIVES: 3,1500 €  3,1100 €  1,29% 

DESPESES DE REOBERTURA:  13,6100 €  13,4400 €  1,26% 

QUOTA DE SERVEIS INCENDIS ANUAL:       

               1 BOCA: 209,3700 €  206,6800 €  1,30% 

               RESTA BOQUES: 41,4000 €  40,8700 €  1,30% 

FIANÇA DE SUBMINISTRAMENT: 85,5700 €  84,4700 €   1,30% 

CONSERVACIÓ COMPTADORS (segons 
diàmetre comptador) 

     

PER A CLIENTS AMB ÚS DOMÈSTIC 0,8300 € abonat/mes 0,8200 € abonat/mes 1,22% 

PER A CLIENTS AMB ÚS COMERCIAL I 
INDUSTRIAL 

      

FINS A 15 MM 0,8300 € abonat/mes 0,8200 € abonat/mes 1,22% 

DE 20 MM 1,0500 € abonat/mes 1,0400 € abonat/mes 0,96% 

DE 30 MM 2,1700 € abonat/mes 2,1400 € abonat/mes 1,40% 

DE 40 MM 2,6700 € abonat/mes 2,6400 € abonat/mes 1,14% 

DE 50 MM 7,0900 € abonat/mes 7,0000 € abonat/mes 1,29% 
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DE 65 MM 7,8000 € abonat/mes 7,7000 € abonat/mes 1,30% 

DE 80 MM 10,0200 € abonat/mes 9,8900 € abonat/mes 1,31% 

DE 100 MM O MÉS 11,6100 € abonat/mes 11,4600 € abonat/mes 1,31% 

 
En data 20.7.2015, 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 7671, 
sol·licitant l’aprovació de les següents tarifes del servei d’aigua a Matadepera, per tal 
de poder aplicar-les a partir d’1.8.2015: 
 

TARIFES DEL SERVEI 
TARIFES 

PROPOSADES 

APROVADES PEL 
PLE DE 

L’AJUNTAMENT EN 
SESSIÓ DE 26.5.2014 

INCREMENT 
SUPOSAT 

ÚS DOMÈSTIC (SEGONS CABAL 
INSTAL·LAT 

     

FINS A 1 LITRE/SEGON (L/S): 404,20 €  390,00 €  3,64% 

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

544,11 €  525,00 €  3,64% 

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

818,76 €  790,00 €  3,64% 

SUPERIOR A 2 L/S: 922,40 €  890,00 €  3,64% 

ÚS COMERCIAL (SEGONS DIÀMETRE)      

COMPTADOR FINS A 15 MM. 829,12 €  800,00 €  3,64% 

COMPTADOR SUPERIOR A 15 MM I FINS 
A 30 MM 

1.036,40 €  1.000,00 €  3,64% 

SUPERIOR A 30 MM 1.347,32 €  1.300,00 €  3,64% 

ÚS INDUSTRIAL (SEGONS DIÀMETRE)      

COMPTADOR FINS A 30 MM. 1.036,40 €  1.000,00 €  3,64% 

COMPTADOR SUPERIOR A 30 MM I FINS 
A 50 MM 

1.450,96 €  1.400,00 €  3,64% 

SUPERIOR A 50 MM 2.072,80 €  2.000,00 €  3,64% 

PROVISIONAL D’OBRES 673,66 €  650,00 €  3,64% 

SERVEI D’INCENDIS I HIDRANTS 1.036,40 €  1.000,00 €  3,64% 

PISCINES I REGS PRIVATS 984,58 €  950,00 €  3,64% 

SERVEIS MUNICIPALS (EXCEPTE 
INCENDIS) 

544,11 €  525,00 €  3,64% 

ALTRES TARIFES DEL SERVEI      

SEGONES CONTRACTACIONS: 140,1800 €  135,2600 €  3,64% 

CANVI DE NOM: 20,0400 €  19,3400 €  3,62% 

CANVI AFORAMENT PER COMPTADOR: 170,2200 €  164,2400 €  3,64% 

DESPESES DE DEVOLUCIÓ: 3,2600 €  3,1500 €  3,49% 

DESPESES ADMINISTRATIVES: 3,2600 €  3,1500 €  3,49% 

DESPESES DE REOBERTURA:  14,1100 €  13,6100 €  3,67% 

QUOTA DE SERVEIS INCENDIS ANUAL:      

               1 BOCA: 216,9900 €  209,3700 €  3,64% 

               RESTA BOQUES: 42,9100 €  41,4000 €  3,65% 

FIANÇA DE SUBMINISTRAMENT: 94,1300 €  85,5700 €  10,00% 

CONSERVACIÓ COMPTADORS (segons 
diàmetre comptador) 

     

PER A CLIENTS AMB ÚS DOMÈSTIC 0,8600 € abonat/mes 0,8300 € abonat/mes 3,61% 

PER A CLIENTS AMB ÚS COMERCIAL I 
INDUSTRIAL 

     

FINS A 15 MM 0,8600 € abonat/mes 0,8300 € abonat/mes 3,61% 

DE 20 MM 1,0900 € abonat/mes 1,0500 € abonat/mes 3,81% 

DE 30 MM 2,2500 € abonat/mes 2,1700 € abonat/mes 3,69% 

DE 40 MM 2,7700 € abonat/mes 2,6700 € abonat/mes 3,75% 

DE 50 MM 7,3500 € abonat/mes 7,0900 € abonat/mes 3,67% 
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DE 65 MM 8,0800 € abonat/mes 7,8000 € abonat/mes 3,59% 

DE 80 MM 10,3800 € abonat/mes 10,0200 € abonat/mes 3,59% 

DE 100 MM O MÉS 12,0300 € abonat/mes 11,6100 € abonat/mes 3,62% 

 
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. 

(...)” 
 
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. mitjançant escrit amb Registre General d’entrada 7671 de 
data 20.7.2015, d’aplicació a partir de l’1.6.2014: 
 

TARIFES DEL SERVEI 
TARIFES 

PROPOSADES 

APROVADES PEL 
PLE DE 

L’AJUNTAMENT EN 
SESSIÓ DE 26.5.2014 

INCREMENT 
SUPOSAT 

ÚS DOMÈSTIC (SEGONS CABAL 
INSTAL·LAT 

     

FINS A 1 LITRE/SEGON (L/S): 404,20 €  390,00 €  3,64% 

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

544,11 €  525,00 €  3,64% 

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

818,76 €  790,00 €  3,64% 

SUPERIOR A 2 L/S: 922,40 €  890,00 €  3,64% 

ÚS COMERCIAL (SEGONS DIÀMETRE)      

COMPTADOR FINS A 15 MM. 829,12 €  800,00 €  3,64% 

COMPTADOR SUPERIOR A 15 MM I FINS 
A 30 MM 

1.036,40 €  1.000,00 €  3,64% 

SUPERIOR A 30 MM 1.347,32 €  1.300,00 €  3,64% 

ÚS INDUSTRIAL (SEGONS DIÀMETRE)      

COMPTADOR FINS A 30 MM. 1.036,40 €  1.000,00 €  3,64% 

COMPTADOR SUPERIOR A 30 MM I FINS 
A 50 MM 

1.450,96 €  1.400,00 €  3,64% 

SUPERIOR A 50 MM 2.072,80 €  2.000,00 €  3,64% 

PROVISIONAL D’OBRES 673,66 €  650,00 €  3,64% 

SERVEI D’INCENDIS I HIDRANTS 1.036,40 €  1.000,00 €  3,64% 

PISCINES I REGS PRIVATS 984,58 €  950,00 €  3,64% 

SERVEIS MUNICIPALS (EXCEPTE 
INCENDIS) 

544,11 €  525,00 €  3,64% 

ALTRES TARIFES DEL SERVEI      

SEGONES CONTRACTACIONS: 140,1800 €  135,2600 €  3,64% 

CANVI DE NOM: 20,0400 €  19,3400 €  3,62% 

CANVI AFORAMENT PER COMPTADOR: 170,2200 €  164,2400 €  3,64% 

DESPESES DE DEVOLUCIÓ: 3,2600 €  3,1500 €  3,49% 

DESPESES ADMINISTRATIVES: 3,2600 €  3,1500 €  3,49% 

DESPESES DE REOBERTURA:  14,1100 €  13,6100 €  3,67% 
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QUOTA DE SERVEIS INCENDIS ANUAL:      

               1 BOCA: 216,9900 €  209,3700 €  3,64% 

               RESTA BOQUES: 42,9100 €  41,4000 €  3,65% 

FIANÇA DE SUBMINISTRAMENT: 94,1300 €  85,5700 €  10,00% 

CONSERVACIÓ COMPTADORS (segons 
diàmetre comptador) 

     

PER A CLIENTS AMB ÚS DOMÈSTIC 0,8600 € abonat/mes 0,8300 € abonat/mes 3,61% 

PER A CLIENTS AMB ÚS COMERCIAL I 
INDUSTRIAL 

     

FINS A 15 MM 0,8600 € abonat/mes 0,8300 € abonat/mes 3,61% 

DE 20 MM 1,0900 € abonat/mes 1,0500 € abonat/mes 3,81% 

DE 30 MM 2,2500 € abonat/mes 2,1700 € abonat/mes 3,69% 

DE 40 MM 2,7700 € abonat/mes 2,6700 € abonat/mes 3,75% 

DE 50 MM 7,3500 € abonat/mes 7,0900 € abonat/mes 3,67% 

DE 65 MM 8,0800 € abonat/mes 7,8000 € abonat/mes 3,59% 

DE 80 MM 10,3800 € abonat/mes 10,0200 € abonat/mes 3,59% 

DE 100 MM O MÉS 12,0300 € abonat/mes 11,6100 € abonat/mes 3,62% 

 
Segon.- Notificar el present acord a Aigües de Matadepera pel seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
Defensa : 
 
El  regidor delegat d’Economia i   Finances, senyor Albert Garcia i Font, diu : “Paso 
directament a explicar l’acord al qual hem arribat amb l’empresa pel que fa a l’increment 
de les tarifes de contractació.  Tenim dividit per diferents blocs.  Pel que fa a la grandària 
dels comptadors i a la quantitat del subministrament d’aigua que la companyia ha d’oferir, 
ens trobem doncs al primer bloc que són per aquells llars que tinguin un consum i uns 
cabals  fins a 1l./segon, estem parlant de llars en el casc urbà principalment pisos,  amb 
una família de quatre membres, que actualment estan pagant 390 euros i la proposta de 
la companyia és d’incrementar aquesta tarifa en un 3,64 fins a 404,20 euros.  Al següent 
bloc ens trobem en aquelles llars en que el cabal a instal·lar és igual o superior a 
1l./segon, i inferior a 1,5l./segon, parlem d’aquelles cases una mica mes grans, 
adossades, entre quatre i cinc membres d’unitat familiar, un petit jardí, etc. estaríem dient 
que de la tarifa actual de 525 euros passar-la a 544,11 euros, un increment del 6,64. 
 
Per aquelles llars en el que el cabal a instal·lar sigui igual o superior a 1,5l./segon i inferior 
a 2l./segon, l’extraradi, urbanitzacions, on la tarifa actual són 790 euros, que passaria a 
818,76 segons l’acord arribat amb la companyia.  Per les llars superiors a 2l./segon, de 
890euros, a 922,40 euros que representa un augment del 3,64%. 
 
Aquests serien els trams me significatius, amb la resta de conceptes estaríem parlant 
d’un augment del 3,64% a excepció de la fiança de subministrament que com be saben 
és aquella fiança en que els consumidors cedim a la companyia per tal de que en el cas 
que un consumidor no faci front als pagaments la companyia pugui recuperar part del 
deute.  En aquesta partida es donaria l’autorització per incrementar el 10%.” 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític, ERC, senyor Santi Pavón  Fernandez diu que si be aquest 
increment de   les tarifes de contractació no ha estat tan significatiu com les de consum, 
creu  que es podia haver fet alguna acció mes, sobre tot, mes participació per part de 



 31 

l’oposició a fi d’obtenir  informació  per contrastar dades.   Manifesta la intenció d’abstenir-
se. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà  Font, no te cap comentari a fer i la 
regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes manifesta que, seguint la 
mateixa línia, s’abstindrà. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat  per nou vots a favor : grup 
polític CIU (Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. 
Carme Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, 
Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roure Marmol); tres abstencions : grup polític ERC (Santi 
Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva) i grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes) i un 
vot en contra :  grup polític  CUP (Joan Pizà Font) . 
 
 
 
Urgència 3.- RECTIFICACIÓ, PER ERROR MATERIAL, DE L’ACORD 
“MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 3.17 DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA ESCOLA MUNCIPAL DE MÚSICA FREDERIC 
MOMPOU” 
 
Proposta d’acord: El Ple de l’Ajuntament, en data 20 de maig de 2015,  va aprovar 
inicialment la  modificació de la “Taxa per la prestació dels serveis de l’escola 
municipal de Música municipal Frederic Mompou” concretament l’article 5, beneficis 
fiscals. 
 
La modificació s’aplicava sobre l’ordenança aprovada pel Ple en data 26 de maig de 
2014, i el redactat de l’article 5è, beneficis fiscals era el següent: 
 
“Article 5è. 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.” 
 
A aquest article s’afegia un punt quart que era l’única modificació: 
 
“4. Els subjectes passius que estiguessin matriculats a l’Escola en el curs 
immediatament anterior renoven la seva plaça obtindran un descompte del   12,62 % 
sobre el preu de la matrícula que consta a l’article 6è de la present ordenança.” 
 



 32 

 
Per error es va transcriure l’article 5è vigent a l’any 2013 i que va estar modificat pel 
Ple en data 26 de maig de 2014. 

 
Aquest era el següent: 
 
“Article 5è 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 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.” 
 
Atès que l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb la redacció 
introduïda per la llei 4/1999, de 13 de gener, preveu que les administracions públiques 
podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
Per unanimitat, S’ACORDA: 
 
Primer.- Rectificar, per error material, el punt primer de l’acord aprovat inicialment pel 
Ple, en data 20 de maig de 2015, quin text correcte és el següent: 
 
“Article 5è 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. 
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4. Els subjectes passius que estiguessin matriculats a l’Escola en el curs 
immediatament anterior renoven la seva plaça obtindran un descompte del   12,62 % 
sobre el preu de la matrícula que consta a l’article 6è de la present ordenança.” 
 
 
Segon.- Exposar al públic els acords precedents, així com el text de l’ordenança 
rectificada, 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 : 
 
L’interventor municipal, senyor Santiago Vaamonde Juanatey, diu : “El pasado pleno 
del 20 de mayo se modificaba el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal 3.17 en el cual se 
incluia un descuento en la tarifa de la matrícula de la escuela.  Por error de 
transcripción se cogió el artículo que correspondia a la Ordenanza 2013 y este error 
hay que corregirlo para que entre en vigor antes del curso y lo que hace es aprobar la 
rectificación del error e incluir el artículo 5 con el redactado correcto.” 
 
Intervencions : 
 
Els regidors dels grups de l’oposició no fan cap comentari al respecte, únicament 
acceptar l’explicació de l’interventor  i aprovar l’acord per tal que es modifiqui l’error. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme Querol 
Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí Bosch 
Muntal i Pol Roure Marmol); grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil 
Leyva);  grup polític  CUP (Joan Pizà Font) i grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes). 
 
 
 
C) INFORMES DE GESTIÓ 
 
9.- INFORMES DE GESTIÓ 
 
La senyora Alcaldessa fa un resum dels temes mes actuals. 
 
En primer lloc diu que s’estan posant a punt les escoles de primària, en el cas de 
l’Escola Ginesta s’urbanitza l’entrada de primària, i pel que fa a l’Escola Torredemer, 
es pinta tot l’edifici d’infantil.  
 
Remarca que amb la fi de fomentar l’ocupabilitat de les persones que estan en situació 
d’atur,  el present mes de juliol han començat 12 persones a treballar a l’Ajuntament 
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dins d’un pla local,  mitjançant un procés selectiu en el qual tres persones faran 
tasques de manteniment, una persona de tècnica de gestió documental, cinc llocs de 
treball  d’auxiliar administratius i tres llocs d’auxiliar d’informació i consergeria. És un 
programa complementari de foment de l’ocupació local finançat al cent per cent per la 
Diputació de Barcelona. 
 
Recorda que ha finalitzat el 35è festival de música amb una excel·lent qualitat  i 
manifesta la satisfacció que dona d’haver complert 35 anys que denoten  la seva 
importància. 
 
Informa que han començat els dimecres de sardanes  de la qual cosa s’alegra perquè 
Matadepera reviu les tradicions i la cultura matadeperenca. 
 
També menciona l’acte que va tenir lloc el passat dissabte en el que sis corals  d’entre 
les quals figurava l’Agrupació Coral de Matadepera, i que juntament amb cantants 
individuals de la Federació Catalana d’entitats Corals, van participar en el marc del 
cinquè festival internacional d’òrgan que es feia a Montserrat, i que a la vegada era el 
50è festival internacional de cant coral de Barcelona.  
 
A continuació la regidora de festes, senyora Carme Querol Badosa diu que el 
programa de Festa Major ja està a la venda als punts habituals del municipi, 
Ajuntament, Casal de cultura i algun altre comerç de Matadepera.  Diu que bàsicament 
és com cada any i únicament fa una referència al sopar de germanor que comporta 
cert estress pel que respecta a taules i cadires, però enguany s’ha pres la decisió de 
llogar 1800 cadires amb les seves taules que estaran a lloc el mateix dissabte del 
sopar des de les vuit del matí. 
 
Com a novetat especial remarca que enguany hi haurà un castell de focs en comptes 
de focs artificials perquè així ho determina la normativa i que servirà com a cloenda de 
Festa Major. 
 
 
 
D) CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
10.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN 
  
No se’n presenten. 
 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
A continuació s’inicia el torn de precs i preguntes començant pel grup municipal ERC. 
 
El regidor senyor Santi Pavon i Fernàndez pregunta : 
 
Primera.- Demana informació sobre els terminis de les obres d’urbanització del c. 
Rellinars. 
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Segona.- Adreçada a l regidor de Medi Ambient, senyor Marcel·lí Bosch Muntal, tot 
indicant que fa uns dies es veien passejades d’helicòpters per Sant Llorenç, i pregunta 
si feien un seguiment de les xarxes elèctriques. 
 
Tercera.- Respecte del tema de mobilitat a Matadepera, arran del desgraciat accident 
a la nova rotonda,  si es podria fer alguna acció a nivell de senyalització.  A banda 
d’això, diu  que pensant a mes llarg termini, s’hauria de fer alguna acció per regular la 
velocitat dintre del casc urbà de Matadepera.  
 
Quarta.- Del tema dels cursets de les piscines pregunta que finalment sembla que es 
va solucionar i es van incrementar els dies que podien anar els nens a les piscines i 
s’interessa sobre les diferents empreses que han ofert el servei de l’esplai donant-se la 
casualitat de que hi ha famílies que tenint més d’un fill, tenen horaris diferents. 
 
Pel grup polític CUP, el regidor senyor Joan Pizà Font pregunta : 
 
Cinquena.- Trasllada la preocupació d’algun veí  respecte de talls elèctrics. 
 
Finalment pel grup polític PP, la regidora senyora Rosa Ma.  Boix i solanes, pregunta : 
 
Sisena.- S’interessa pel tema de les càmeres de videovigilància. 
 
Setena.- Sobre les diferencies de les taxes d’escombraries, que sembla que per zones 
i carrers es paga diferent.   
 
Vuitena.- Informa que al c. Sant Miquel s’ha trobat algun cotxe circulant en contra 
direcció.  Suggereix que es senyalitzi degudament a fi d’evitar ensurts.  
 
Respostes : 
 
El regidor d’urbanisme, senyor Nil Lopez Crespo, diu que les obres del c. Rellinars van 
començar el dimarts dia 2 de juny i ell mateix va efectuar una visita d’obres juntament 
amb tècnics de l’Ajuntament.  Diu que els terminis d’execució s’estan complint de 
manera escrupolosa, i sembla que la finalització no presentarà cap problema.  Es 
compromet a convidar als grups de l’oposició que ho desitgessin a fer una visita d’obra 
que el projecte estigui mes avançat. 
 
Respecte de la senyalització a la rotonda, diu que  malauradament ell va viure 
l’accident de primera mà i assegura que per part de la Diputació està previst un 
projecte d’adequació de la vorera que dona accés a la Urbanització de les Roques 
Blanques i la illeta on s’accedeix a la mateixa,  la instal·lació de bandes sonores de 
reducció de la velocitat i es reforçarà la senyalització i l’enllumenat.  
 
La regidora delegada de  Governació, i Participació i Atenció Ciutadana, senyora 
Montserrat Royes i Vila, diu que s’ha previst una reunió amb la Direcció General de 
Trànsit per treballar un pla de seguretat viària a fi d’evitar que es circuli amb una 
excessiva velocitat, amb la ferma voluntat d’evitar accidents. 
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Afegeix però, que el dia de l’accident tant els serveis mèdics com la policia local i 
autonòmica van arribar urgentment, i que l’accidentat va rebre assistència immediata 
malgrat no es va poder fer res. 
 
Afegeix que aquest tram de carretera pertany a la diputació  amb lo qual les 
competències de l’Ajuntament són limitades, i que es farà allò que es pugui però ha de 
quedar clar que és competència de la Diputació. 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona informa que s’ha fet un prec a la Diputació perquè  
s’instal·lin  reductors de velocitat davant del Terrassa, a fi d’evitar situacions de perill. 
 
El senyor Pavón diu que malauradament  es necessiten sancions per prendre 
consciència. 
 
Pel que fa a les passejades d’helicòpters, el regidor de Medi Ambient, senyor Marcel·lí 
Bosch i Muntal, diu que són helicòpters que venen a revisar visualment i amb càmeres de 
temperatura l’estat del cablejat, i entén que la gent es sorprengui perquè volen bastant 
baix.  Diu que demanarà  informació a la companyia   i fer-la arribar a la totalitat dels 
regidors perquè puguin respondre a possibles demandes dels ciutadans. 
 
 Dels esplais, respon el regidor d’esports senyor Quico Sala  Soriano que explica que les 
queixes i suggeriments ajuden a organitzar els diferents espais.  Diu que es prou difícil 
compaginar les piscines amb l’usuari habitual amb els campus que els darrers anys es va 
tenint un increment important.  Enguany es va determinar  regular-ho i es va intentar anar 
tres dies a la setmana alterns perquè les instal·lacions tenen una capacitat d’ús.  Degut a 
l’estiu tant calorós que s’ha tingut,  ha creat una major afluència tant a les piscines com 
als campus.   
 
No obstant això diu que s’ha pogut superar amb èxit qualsevol incidència i assegura que 
6 reclamacions puntuals (3 de piscines i 3 de campus) no ha sigut prou representatiu.  
 
Informa que els campus han sigut de gestió externa, el curset de natació  ha cobert les 70  
places ofertades, i assegura que als inicis del servei del curset va haver un monitor que 
sembla que va arribar tar pel algun malentès, creant una mica de desconcert, però  en 
definitiva han estat activitats correctes tot i l’estiu atípic que s’està sofrint.  
 
Diu que el fet de contractar diferents empreses de monitors diu que per la quantitat de 
places que s’oferten, es divideix en dos grups d’edats.  No obstant això diu que  
s’intentarà unificar horaris. 
 
La senyora Solsona diu que ella mateixa té constància d’un tall elèctric que va haver-hi a 
principis del mes de juliol, però no era coneixedora de cap altre mes. 
 
El senyor Sala manifesta que a traves de la web  es pot conèixer una sèrie d’actuacions 
que es fan al municipi i que alguna d’elles podien donar  problemes de subministrament.  
Per això diu que les empreses subministradores són molt curoses alhora d’informar de 
qualsevol anomalia. 
 
Pel que fa a les càmeres de videovigilància, la senyora Solsona diu que s’està acabant 
de redactar el plec de clàusules perquè surti a concurs el nou equipament de càmeres.  
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El concurs sortirà el proper mes de setembre i des d’aleshores es podrà anar seguint tot 
el procés. 
 
De les taxes d’escombraries  l’interventor, senyor Vaamonde  manifesta que l’Ordenança 
fiscal que regula la taxa, al seu punt 3.5, article 5, estableix 3 tipus de quotes, veí del nucli 
urbà, eixample o urbanitzacions. 
 
Aquesta diferenciació que ve de fa vuit anys o més, ve donada perquè és molt més barat 
recollir la brossa del nucli urbà que de les urbanitzacions que s’ha d’anar un per un amb 
una major distància de cada veí i el conseqüent cost de l’operari que les recull. 
 
Afegeix que a l’any 2010, juntament amb l’ordenança es va aprovar un plànol de 
delimitació de les zones, encara que es cert que als talls de cada una de les zones hi 
haurà qui pagarà mes que el seu veí.  
 
Del tema de senyalització del c. Sant Miquel, diu la senyora Solsona que es farà un 
seguiment dintre del pla de mobilitat que es farà. 
 
 
I sense res més a tractar per la Presidència s'alça la sessió a les 10,34 hores, de la qual 
s'estén la present acta que signa l'Alcalde President, amb mi, la Secretària de la 
Corporació, que en dono fe. 
 
 
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,   LA SECRETÀRIA, 
 
 
 
 
 
Mireia Solsona i Garriga    Rosa Castellà i Mata 
 
 
 


