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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE  
celebrat en data  20 de maig de 2015 

 
 
 
 
Matadepera, 20 de maig de 2015 
 
 
Essent dos quarts de vuit  del  vespre, a la sala de sessions de la Casa de la Vila, sota la 
presidència de l'alcaldessa, senyora  Mireia Solsona i Garriga, assistida de la secretària 
general de la Corporació senyora Rosa Castellà i Mata, que dóna fe de l’acte, i de 
l’interventor senyor Santiago Vaamonde Juanatey,  es reuní, prèvia citació en forma, el 
Ple de l'Ajuntament amb l'objecte de celebrar la sessió EXTRAORDINÀRIA, convocada 
per al dia d'avui a aquesta hora. 
 
- Senyor Jordi Roca i Llongueras, primer tinent d’alcalde i regidor delegat d’urbanisme i 
joventut (CIU) 
- Senyor Christian Codony i Castell, segon tinent d’alcalde i regidor delegat de 
governació i de medi ambient (CIU)   
-Senyor Carles Iribarren i Donadeu, tercer tinent d’alcalde i regidor delegat d’economia 
i hisenda i de noves tecnologies (CIU)  
- Senyora M. Carmen Querol i Badosa, quarta tinent d’alcalde i regidora delegada 
d’ensenyament, de benestar social i de festes (CIU),  
- Senyor Joan Figueras i Peña, regidor delegat d’obres i serveis (CIU),  
- Senyor Francesc Sala i Soriano, regidor delegat d’esports i de comunicació (CIU),  
-Senyora Montserrat Royes i Vila, regidora delegada de participació i atenció ciutadana 
i de comerç (CIU),  
- Senyor Francisco Javier Argemí i Boldó (PP),  
- Senyora M. Rosa Boix i Solanes (PP),  
- Senyor Santiago Pavon i Fernández (ERC-UM),  
- Senyor Pau Carbó i Pascual (SI) 
 
Excusa la seva assistència  el regidor senyor Marcel Sayol i Quadres. 
 
Vist que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal de membres que formen la 
Corporació municipal, el President obra l’acte  i  seguidament  requereix al Secretari per 
a que procedeixi a donar lectura als dictàmens dels assumptes inclosos en l’ordre del 
dia, prenent-se els acords següents: 
 
 
Motiu de la sessió 
 
A) ACTES SESSIONS ANTERIORS: 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE 
LES SESSIONS DE DATES 30 DE MARÇ I 27 D’ABRIL DE 2015 
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D’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb 
l’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local se sotmet a votació 
l’acta de la sessió ordinària del Ple realitzat el dia 30 de març de 2015, i l’acta de la 
sessió extraordinària del Ple el dia 27 d’abril de 2015. 
 
El President 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. 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, diu que al primer paràgraf 
de la seva intervenció del punto núm. 2, on diu: ....l’inquilí hauria d’haver fer front tots 
els deutes amb l’Administració, hauria de dir :” ....l’inquilí hauria d’haver fet front tots 
els deutes amb l’Administració.” 
 
Es modifica l’acta segons les indicacions del senyor Argemí.  
 
Que a la seva intervenció del punt núm. 5, on diu : ... en  els primers casos que hi ha 
uns dubtes darrere i es complicat,   hauria de dir : “... en  els primers casos que hi ha 
uns deutes darrere i es complicat.” 
 
Es modifica l’acta en aquest sentit. 
 
Que al primer paràgraf de la seva intervenció al punt núm. 7, on diu : ...significaria 
minimitzar una mica mes el nivell impositiu del ciutadà a fi d’alleugerar la pressió fiscal, 
hauria de dir : “... ens hagués agradat que s’hagués minimitzat gràcies a reduir el nivell 
impositiu del ciutadà.” 
 
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) DICTAMENS 
 
REGIDORIA D’URBANISME 
 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS 
TERMES MUNICIPALS DE MATADEPERA I 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. El certificat de l’esmentat acord es va notificar a l’Ajuntament de 
Matadepera el dia 26.04.2013 inscrit al registre general d’entrada del dia 09.05.2013 
amb el número 002082. 
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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. 
 
La normativa que regula la delimitació dels termes municipals està compresa, 
bàsicament, en el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució 
i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i 
de les mancomunitats de Catalunya. L’article 28,1 de l’esmentat Decret estableix que 
l’inici de l’expedient de delimitació correspon a l’ajuntament o als ajuntaments 
interessats. Així mateix, el Departament de Governació i Administracions Públiques, en 
el marc de l’execució del mapa Municipal de Catalunya, pot instar-ne l’inici. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Matadepera, en sessió de data 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. 
 
L’esmentat acord es va comunicar a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall i al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tanmateix l’acord de constitució de la comissió i la data fixada per la Direcció General 
d’Administració Local per a realitzar les operacions de delimitació es va comunicar als 
propietaris de les finques afectades. 
 
En compliment dels articles 30 i 31 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual 
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, el dia 8 d’abril de 
2015 es van portar a terme les operacions de delimitació dels dos termes municipals i 
se’n va aixecar acta, conjuntament pels secretaris dels ajuntaments de Sant Llorenç 
Savall  i  de Matadepera. 
 
D’acord amb l’article 31 del Decret 244/2007, l’acta corresponent a les operacions de 
delimitació, amb els documents complementaris, s’ha de sotmetre al ple dels 
ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal dels seus membres, en el termini màxim de tres mesos 
comptadors a partir de la data de les operacions de delimitació. 
 
La secretària de l’ajuntament ha emès informe favorable de data 28 d’abril de 2015. 
 
L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple de l’Ajuntament tal i com 
disposa l’article 22.2. b) de la  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL); l’article 52.2.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC) i 
l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i 
la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de 
les mancomunitats de Catalunya.  
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El quòrum necessari per a la vàlida adopció de l’acord és el de majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació en virtut de l’article 47.2 c) de la LRBRL) i 
l’article 114.2 c) del TRLMC.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, 
 
Es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’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, i  que consta a 
l’annex d’aquest acord. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a 
l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall. 
 
Tercer. Facultar a l’alcaldessa o al regidor en qui delegui, perquè dugui a terme les 
actuacions necessàries per a fer efectius aquests acords. 
 

ANNEX 
 
ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS 
DE MATADEPERA I DE SANT LLORENÇ SAVALL 
 
 
Lloc: Ajuntament de Matadepera 
Data: 8 d’abril de 2015 
Hora d’inici: 10:00 hores  
Hora d’acabament: 14:00 hores  
 
Hi assisteixen: 
 
En representació de l’Ajuntament de Matadepera: 
 
Il•lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga, alcaldessa 
Sr. Jordi Roca i Llongueras, regidor 
Sr. Miquel Artigas i Isart, tècnic 
Sra. Rosa Castellà i Mata, secretària 
Assisteix el Sr. Albert Turu Segura, tècnic 
Excusen la seva absència els Sr.  Christian Codony i Castell, regidor 
 
En representació de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall: 
 
Il•lm. Sr. Ricard Torralba Llauradó, alcalde.  
Sr. Juan Luís Serrano Toro, regidor.  
Sra. Cecília Gaete Harzenetter, tècnica 
Sr. Francesc Barberà Linares, secretari 
Excusa la seva absència la Sra. Maite Montfort Pérez, regidora. 
 
En representació de la Generalitat de Catalunya: 
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Sr. Sergi Albrich Viñas, tècnic geòleg de la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals.  
 
Sr. Raúl Ledo Fernández, enginyer tècnic en topografia, de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya. 
Els ajuntaments certifiquen que van comunicar la data de les operacions de delimitació 
als propietaris de les finques afectades per la delimitació. 
 
Desenvolupament de les operacions: 
 
Els documents de partida són l’Acta de l’operació practicada per a reconèixer la línia 
de terme i assenyalar les fites comunes als termes municipals de Sant Llorenç Savall i 
de Matadepera, de 10 de juny de 1919, i els quaderns topogràfics annexos, elaborats 
per l’Institut Geogràfic i Estadístic espanyol. 
 
En base a aquesta documentació, la Direcció General d’Administració Local (DGAL) i 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), van elaborar el document Replantejament de 
la línia de delimitació entre els termes municipals de Matadepera i de Sant Llorenç 
Savall F1 a F13 de 15 d’octubre de 2010, en què s’han localitzat dues (F1 i F12) de les 
tretze fites reconegudes en aquestes actes. 
 
En data 25 de juny de 2014 la DGAL va trametre una còpia del document esmentat als 
ajuntaments afectats, on hi consten les coordenades UTM de les fites reconegudes. 
 
Posteriorment, els dies 30 de setembre del 2014 i 8 d’abril de 2015 s’han reunit les 
comissions municipals de delimitació amb representants de la Generalitat de 
Catalunya i, sobre la base d’aquesta documentació, les representacions municipals i 
els tècnics de la DGAL i de l’ICGC, han reconegut la línia de terme. 
 
D’acord amb aquests antecedents, les comissions reconeixen les fites següents: 
 
Fita 1: se situa a la partida de l’Aladernar, al capdamunt d’un turó. Hi ha una fita de 
pedra en forma de prisma recte de base cilíndrica de divuit centímetres de diàmetre i 
vint-i-nou centímetres d’alçària. La fita és comuna amb el terme municipal de Castellar 
del Vallès. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 420125,0 i Y: 4611695,6.  
 
Fita 2: se situa al nord de la partida de la Fumada del Dalmau. La línia de terme 
reconeguda entre les fites primera i segona és la recta compresa entre totes dues. Les 
coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 419843,1 i Y: 4611901,1. 
Fita 3: se situa a l’extrem est de la divisòria d’aigües de la Cadireta, al nord de la 
partida de la Fumada del Dalmau i al marge nord d’un corriol. La línia de terme 
reconeguda entre les fites segona i tercera és la recta compresa entre totes dues. Les 
coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 419706,4 i Y: 4611996,8. 
 
Fita 4: se situa a la divisòria d’aigües de la Cadireta, a la vesant est del turó amb el 
mateix nom. La línia de terme reconeguda entre les fites tercera i quarta segueix la 
divisòria d’aigües a la qual es troben situades ambdues fites. Les coordenades UTM 
ETRS89 31T són: X: 418511.3 i Y: 4612121,8. 
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Fita 5: se situa a la vesant nord del turó de les Nou Cabres, a uns dos-cents metres al 
sud del turó de la Cadireta i a uns quaranta-cinc metres a l’est del marge est del torrent 
de la Canal Fonda. La línia de terme reconeguda entre les fites quarta i cinquena és la 
recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 
418304,4 i Y: 4611960,6. 
 
Fita 6: se situa a uns setanta metres a l’oest del marge oest del torrent de la Canal 
Fonda. La línia de terme reconeguda entre les fites cinquena i sisena és la recta 
compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 418265,6 i Y: 
4612027,9. 
 
Fita 7: se situa a la partida del Òbits, a la vesant est de la serra de la Flàvia. La línia de 
terme reconeguda entre les fites sisena i setena és la recta compresa entre totes dues. 
Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 418097,6 i Y: 4612042,6. 
 
Fita 8: se situa a la partida del Òbits, a la vesant est de la serra de Sant Llorenç del 
Munt. La línia de terme reconeguda entre les fites setena i vuitena és la recta 
compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 417937,5 i Y: 
4612138,8. 
 
Fita 9: se situa al nord de la partida dels Òbits, a la vesant nord-est de la serra de 
Flàvia. La línia de terme reconeguda entre les fites vuitena i novena és la recta 
compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 417964,3 i Y: 
4612279,0 
 
Fita 10: se situa al nord de la partida dels Òbits, a la divisòria d’aigües de Flàvia i a uns 
seixanta metres al nord-est de la Font Flàvia. La línia de terme reconeguda entre les 
fites novena i desena és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM 
ETRS89 31T són: X: 417923,5 i Y: 4612299,2. 
 
Fita 11: se situa al Pla de Flàvia, a la divisòria d’aigües de la serra de Flàvia i a uns 
cinquanta metres als sud de la font Flàvia. La línia de terme reconeguda entre les fites 
desena i onzena és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM 
ETRS89 31T són: X: 417864,8 i Y: 4612211,6. 
 
Fita 12: se situa al Collet dels Tres Termes. La línia de terme reconeguda entre les 
fites onzena i dotzena segueix la divisòria d’aigües de la serra de Flàvia, a la qual es 
troben situades ambdues fites. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 417609,6 i 
Y: 4612094,1. 
 
Fita 13: se situa a la partida de les Pinasses i al capdamunt de la divisòria d’aigües de 
la Carena del Pagès. La línia de terme reconeguda entre les fites dotzena i tretzena 
segueix, des de la fita dotzena, en línia recta fins al punt de coordenades UTM 
ETRS89 31T: X: 417628,2 i Y: 4612287,3, a partir del qual segueix en línia recta fins a 
la fita. Aquesta fita és també comuna amb el terme municipal de Mura. Les 
coordenades UTM ETRS89 31T  són: X: 417608,8 i Y: 4612322,5 
 
Les fites trobades que consten al replantejament de la línia tenen precisió submètrica 
(2σ), mentre que les precisions de les fites calculades depenen de les dades 
topogràfiques del quadern de camp. 
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Finalment, s’estén la present acta amb la conformitat de les comissions dels dos 
ajuntaments i que, d’acord amb l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, 
pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, ha de ser aprovada 
pels plens respectius amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
 
De la qual cosa en donen fe els secretaris dels dos ajuntaments. 
Signatures 
 
Per l'Ajuntament de l’Ajuntament de Matadepera: 
 
 
 
Il•lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga,   Sr. Jordi Roca i Llongueras, 
Alcaldessa      Regidor 
 
 
 
Sr. Albert Turu Segura,     Sr. Miquel Artigas i Isart,    
Tècnic       Tècnic    
 
 
 
Sra. Rosa Castellà i Mata,   
Secretària   
 
Per l'Ajuntament de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall: 
 
 
 
Il•lm. Sr. Ricard Torralba Llauradó,   Sr. Juan Luís Serrano Toro, 
Alcalde      Regidor 
 
 
 
Sra. Cecília Gaete Harzenetter,   Sr. Francesc Barberà Linares, 
Tècnica      Secretari 
 
 
 
 
Per la Generalitat de Catalunya: 
 
 
 
Sr. Sergi Albrich Viñas,    Sr. Raúl Ledo Fernández, 
Tècnic DGAL      Tècnic ICGC 
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EQUIVALÈNCIA DE COORDENADES ENTRE ELS SISTEMES DE REFERÈNCIA 
CARTOGRÀFICS ETRS89 I ED50 
 
      
El Reial Decret 1071/2007, de 27 de juliol, pel qual es regula el sistema geodèsic de 
referència oficial de l’estat, oficialitza el sistema ETRS89 com a nou sistema en 
substitució del sistema ED50. 
 
      
Aquest Reial Decret estableix que a partir de l’1 de gener de 2012 no es podrà 
inscriure al Registre Central de Cartografia cap document que no compleixi les 
especificacions que s’hi recullen. 
 
      
L’equivalència entre els sistemes de referència cartogràfics ETRS89 i ED50 de les 
coordenades de l’acta és la següent: 
 
 Document de referència: Acta de delimitació  
 Data del document: 08/04/2015   
 Municipi: Matadepera   
 Municipi: Sant Llorenç Savall  
 Identificador de línia: 579   
      
FITA PUNT X ETRS89 Y ETRS89 X ED50 Y ED50 
      
F1  420125.0 4611695.6 420218.9 4611899.8 
      
F2  419843.1 4611901.1 419937.0 4612105.3 
      
F3  419706.4 4611996.8 419800.3 4612201.0 
      
Línia F3- F4 1 419706.4 4611996.8 419800.3 4612201.0 
 2 419695.5 4611997.4 419789.4 4612201.6 
 3 419685.8 4611999.6 419779.7 4612203.8 
 4 419680.7 4612003.3 419774.6 4612207.5 
 5 419674.6 4612007.8 419768.5 4612212.0 
 6 419667.9 4612013.6 419761.8 4612217.8 
 7 419661.5 4612016.1 419755.4 4612220.3 
 8 419655.6 4612015.8 419749.5 4612220.0 
 9 419644.8 4612014.2 419738.7 4612218.5 
 10 419633.1 4612012.3 419727.0 4612216.5 
 11 419629.4 4612010.8 419723.4 4612215.0 
 12 419622.8 4612004.6 419716.7 4612208.9 
 13 419618.6 4612000.4 419712.5 4612204.7 
 14 419606.5 4611993.6 419700.4 4612197.8 
 15 419596.8 4611988.2 419690.7 4612192.4 
 16 419585.9 4611978.9 419679.8 4612183.1 
 17 419571.6 4611961.6 419665.5 4612165.9 
 18 419564.8 4611951.0 419658.7 4612155.2 
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 19 419558.7 4611939.8 419652.6 4612144.0 
FITA PUNT X ETRS89 Y ETRS89 X ED50 Y ED50 
 20 419551.0 4611928.8 419644.9 4612133.1 
 21 419538.1 4611917.1 419632.0 4612121.3 
 22 419529.0 4611908.6 419622.9 4612112.8 
 23 419520.1 4611902.6 419614.0 4612106.8 
 24 419510.6 4611897.6 419604.5 4612101.8 
 25 419498.0 4611892.3 419591.9 4612096.5 
 26 419472.6 4611890.7 419566.5 4612094.9 
 27 419457.2 4611889.8 419551.1 4612094.1 
 28 419438.4 4611891.3 419532.3 4612095.5 
 29 419411.0 4611899.3 419504.9 4612103.6 
 30 419404.0 4611901.7 419497.9 4612105.9 
 31 419398.3 4611905.0 419492.2 4612109.2 
 32 419388.3 4611911.0 419482.2 4612115.2 
 33 419379.1 4611915.0 419473.0 4612119.2 
 34 419369.7 4611918.5 419463.6 4612122.8 
 35 419356.0 4611920.4 419449.9 4612124.6 
 36 419348.6 4611920.2 419442.5 4612124.4 
 37 419329.2 4611920.4 419423.1 4612124.6 
 38 419324.1 4611916.6 419418.0 4612120.8 
 39 419316.2 4611911.0 419410.1 4612115.2 
 40 419304.5 4611904.7 419398.4 4612109.0 
 41 419291.3 4611901.2 419385.2 4612105.4 
 42 419269.3 4611895.3 419363.2 4612099.5 
 43 419256.0 4611893.4 419349.9 4612097.6 
 44 419241.9 4611893.1 419335.8 4612097.3 
 45 419219.6 4611892.3 419313.5 4612096.5 
 46 419200.0 4611890.8 419293.9 4612095.0 
 47 419177.6 4611890.9 419271.5 4612095.2 
 48 419157.9 4611894.1 419251.8 4612098.4 
 49 419145.3 4611896.5 419239.2 4612100.7 
 50 419135.0 4611900.1 419228.9 4612104.3 
 51 419115.0 4611905.9 419208.9 4612110.1 
 52 419086.6 4611913.6 419180.5 4612117.8 
 53 419068.9 4611918.6 419162.8 4612122.9 
 54 419054.7 4611927.1 419148.6 4612131.3 
 55 419045.7 4611937.3 419139.6 4612141.6 
 56 419035.7 4611951.8 419129.6 4612156.1 
 57 419032.5 4611963.6 419126.4 4612167.8 
 58 419030.7 4611974.2 419124.6 4612178.5 
 59 419027.4 4611992.0 419121.3 4612196.2 
 60 419020.8 4612003.4 419114.7 4612207.6 
 61 419006.8 4612020.6 419100.7 4612224.8 
 62 418992.8 4612031.1 419086.7 4612235.3 
FITA PUNT X ETRS89 Y ETRS89 X ED50 Y ED50 
 63 418972.3 4612042.4 419066.3 4612246.6 
 64 418956.7 4612054.1 419050.6 4612258.3 
 65 418937.5 4612068.1 419031.4 4612272.3 
 66 418919.1 4612083.0 419013.0 4612287.2 
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 67 418888.1 4612101.3 418982.0 4612305.5 
 68 418853.1 4612113.5 418947.0 4612317.7 
 69 418828.1 4612112.0 418922.0 4612316.2 
 70 418817.0 4612110.9 418910.9 4612315.2 
 71 418795.1 4612109.3 418889.0 4612313.5 
 72 418782.6 4612108.2 418876.5 4612312.4 
 73 418767.2 4612106.1 418861.1 4612310.3 
 74 418752.2 4612106.7 418846.1 4612310.9 
 75 418730.7 4612115.9 418824.6 4612320.1 
 76 418712.2 4612122.4 418806.1 4612326.6 
 77 418697.8 4612127.8 418791.7 4612332.0 
 78 418688.8 4612125.3 418782.7 4612329.5 
 79 418677.7 4612120.4 418771.6 4612324.6 
 80 418665.8 4612118.6 418759.7 4612322.8 
 81 418659.6 4612121.9 418753.5 4612326.1 
 82 418648.5 4612125.5 418742.4 4612329.7 
 83 418620.2 4612131.8 418714.1 4612336.1 
 84 418601.5 4612134.4 418695.4 4612338.6 
 85 418588.6 4612133.3 418682.5 4612337.6 
 86 418577.0 4612129.3 418670.9 4612333.5 
 87 418565.1 4612124.6 418659.0 4612328.8 
 88 418540.2 4612120.0 418634.1 4612324.2 
 89 418511.3 4612121.8 418605.2 4612326.0 
      
F4  418511.3 4612121.8 418605.2 4612326.0 
      
F5  418304.4 4611960.6 418398.3 4612164.8 
      
F6  418265.6 4612027.9 418359.5 4612232.1 
      
F7  418097.6 4612042.6 418191.5 4612246.8 
      
F8  417937.5 4612138.8 418031.3 4612343.0 
      
Línia F8- F9 1 417937.5 4612138.8 418031.3 4612343.0 
 2 417940.4 4612157.7 418034.3 4612361.9 
 3 417939.9 4612181.6 418033.9 4612385.8 
 4 417945.4 4612206.6 418039.3 4612410.8 
 5 417948.0 4612226.8 418041.9 4612431.0 
FITA PUNT X ETRS89 Y ETRS89 X ED50 Y ED50 
 6 417954.9 4612254.0 418048.8 4612458.2 
 7 417961.6 4612267.3 418055.5 4612471.5 
 8 417964.2 4612272.2 418058.1 4612476.4 
 9 417964.3 4612279.0 418058.2 4612483.2 
      
F9  417964.3 4612279.0 418058.2 4612483.2 
      
Línia F9- F10 1 417964.3 4612279.0 418058.2 4612483.2 
 2 417959.4 4612288.4 418053.3 4612492.6 
 3 417953.4 4612297.4 418047.3 4612501.6 
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 4 417948.1 4612305.7 418042.0 4612509.9 
 5 417944.1 4612309.2 418038.0 4612513.4 
 6 417936.0 4612307.5 418029.9 4612511.7 
 7 417923.5 4612299.2 418017.5 4612503.4 
      
F10  417923.5 4612299.2 418017.5 4612503.4 
      
F11  417864.8 4612211.6 417958.8 4612415.8 
      
Línia F11- F12 1 417864.9 4612211.6 417958.8 4612415.8 
 2 417855.2 4612196.0 417949.1 4612400.2 
 3 417848.8 4612183.4 417942.7 4612387.6 
 4 417837.9 4612165.3 417931.8 4612369.5 
 5 417827.0 4612148.0 417920.9 4612352.2 
 6 417814.3 4612133.3 417908.2 4612337.5 
 7 417805.3 4612119.6 417899.2 4612323.8 
 8 417796.3 4612102.0 417890.2 4612306.2 
 9 417782.0 4612087.6 417875.9 4612291.8 
 10 417769.8 4612075.7 417863.7 4612279.9 
 11 417764.7 4612073.1 417858.6 4612277.3 
 12 417752.2 4612071.3 417846.1 4612275.5 
 13 417738.4 4612070.1 417832.3 4612274.3 
 14 417703.5 4612070.7 417797.4 4612274.9 
 15 417674.8 4612071.9 417768.7 4612276.1 
 16 417643.4 4612079.9 417737.3 4612284.1 
 17 417623.4 4612087.8 417717.3 4612292.0 
 18 417609.6 4612094.1 417703.5 4612298.3 
      
F12  417609.6 4612094.1 417703.5 4612298.3 
      
F13  417608.8 4612322.5 417702.7 4612526.7 
 
 
 
Defensa : 
 
El regidor d’urbanisme, senyor Jordi Roca i Llongueras diu que  aquest és l’últim 
atermenament.  Abans es van dur a terme el de Terrassa fa uns anys i el de Mura i 
Castellar del Vallès en la present legislatura. 
 
L’informe definitiu  diu que el 3 d’abril del 2013 l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall 
inicia l’expedient de limitació del terme, enviant el comunicat com a  part afectada a 
l’Ajuntament de Matadepera.  Al Ple de març del 2014 es va acordar iniciar l’expedient 
de limitació bàsicament marcant la comissió reguladora formada per tècnics de la 
casa, l’arquitecte senyor Artigas,  la secretària senyora Castellà i els regidors senyors 
Codony i Roca. 
 
Del març del 2014 fins al passat 8 d’abril, diu que ha estat difícil buscar una data per 
tal que les tres parts, els  ajuntaments de Sant Llorenç Savall, Matadepera i el 
departament de la Generalitat, es posessin d’acord  per dur a terme les operacions 
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d’atermenament, i que segons assegura el senyor Roca, totes les reunions han estat 
molt plàcides tret d’un punt anecdòtic, la font Flàvia  que es discutia si estava a terme 
de Matadepera o de Sant Llorenç Savall. Punt que va quedar prou clar tot mirant 
documentació al respecte i corroborat amb una excursió amb la pròpia alcaldessa, 
senyora Solsona,  a la mateixa font Flàvia, on es determina que la font no és 
matadeperenca. 
 
El que avui es porta a aprovació és l’acta d’operacions d’atermenament com a òrgan 
competent, i donar-ho a conèixer a les parts afectades i a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, diu que tot el que sigui 
ordenar els atermenaments i les limitacions ho veu positiu perquè  no fer-ho podria 
portar controvèrsies i mai se sap si poden aparèixer punts conflictius. 
 
Considera que s’han fet be les coses i agraeix que la pròpia alcaldessa hagi anat fins 
al punt en qüestió.   Manifesta la intenció de vot favorable. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernandez,  diu que també 
votarà a favor com no pot ser d’altra manera al fet d’endreçar els límits de territori, tal i 
com es va fent de forma periòdica. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual, diu que votarà a favor. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu,   M. 
Carmen Querol  Badosa,  Quico Sala  Soriano, Joan Figueras  Peña, Christian Codony  
Castell i Montserrat Royes Vila); grup polític PP (Xavier Argemí Boldó i M. Rosa Boix 
Solanes); grup polític SI (Pau Carbó Pascual) i  grup polític ERC-UM (Santi Pavón 
Fernàndez). 
 
  
  
REGIDORIA D’HABITAGE 
 
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 204 DE DATA 28.4.2015 
D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE L’HABITATGE NUMERO 
36 DE TURÓ DEL PUJOL DE MATADEPERA. 
 
Dictamen: L’alcaldessa, en data 28.4.2015, va dictar el Decret número 204 que 
transcrit literalment és com segueix: 
 
“DECRET 204 
 
L’article 72 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, disposa: 
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“1. Els béns patrimonials han de ser administrats d’acord amb els criteris de màxima 
rendibilitat, en els condicions usuals de la pràctica civil i mercantil, be directament per 
l’ens local, o per mitjà dels particulars. 
 
2. L’arrendament,  i qualsevol altra forma de cessió d’ús dels béns patrimonials, s’ha 
de fer mitjançant subhasta pública o, excepcionalment, per concurs. 
 
3. No obstant el que preveu l’apartat anterior, els ens locals poden valorar motivacions 
de prestació de serveis socials, promoció, i reinserció socials, activitats culturals i 
esportives, promoció econòmica, foment del turisme, ocupació del temps lliure, o altres 
anàlogues, que facin prevaler una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat 
econòmica.” 
 
La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Matadepera van signar en data 30.1.2014 
un conveni per a la cessió d’ús a favor de l’Ajuntament de Matadepera dels 5 
habitatges propietat de la Diputació de Barcelona situats en el carrer Turó del Pujol, 
números 32, 34, 36, 38 i 40 de Matadepera, en virtut del qual l’Ajuntament gestiona 
directament aquestes habitatges i els destina a l’arrendament per a persones amb 
escassos recursos econòmics. 
 
L’Alcaldia, mitjançant el Decret número 88 de data 19.3.2014 va aprovar derogar les 
Bases reguladores per a l’adjudicació en règim de lloguer dels 5 habitatges propietat 
de la Diputació de Barcelona situats al carrer Turó del Pujol, aprovades per la Junta de 
Govern Local de 3.2.2010 i aprovar unes noves bases. 
 
La disposició transitòria primera de les vigents bases aprovades mitjançant el Decret 
d’Alcaldia número 88 de data 19.3.2014 preveuen que els arrendataris que hagin 
formalitzat contractes d’arrendament amb anterioritat a la entrada en vigor d’aquestes 
bases, en el moment de finalitzar aquests contractes podran ser novament 
adjudicataris sense necessitat d’obrir una convocatòria expressa a tal efecte, sempre i 
quan compleixin els requisits previstos en aquestes bases i presentin en el termini de 
10 dies des del seu requeriment la documentació exigida en punt 8. No obstant, no els 
hi seran d’aplicació els requisits següents: 
 
• Ràtio d’ocupació mínima i màxima establert en el punt 6 c). 
• Ingressos mínims establert en el punt 6 e). 
 
Amb anterioritat a la vigència del conveni signat entre l’Ajuntament de Matadepera i la 
Diputació de Barcelona en data 30.1.2014 i a l’aprovació de les noves Bases 
reguladores per a l’adjudicació en règim de lloguer dels 5 habitatges propietat de la 
Diputació de Barcelona situats al carrer Turó del Pujol, aprovades per Decret d’Alcaldia 
número 88 de data 19.3.2014, es va formalitzar per part de la Diputació de Barcelona, 
entre d’altres, el següent contracte d’arrendament: 
 
• Contracte de data 1.5.2010 amb la persona amb DNI 45472298L de durada 5 
anys, amb venciment el 30.4.2015 per l’habitatge número  36. 
 
En data 19.3.2015 amb número de Registre General d’entrada 2379, el senyor/a amb 
DNI 45472928L ha presentat la documentació necessària per a la renovació del 
contracte d’arrendament del qual és titular. 
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Mitjançant el Decret d’Alcaldia número 203 de data 28.4.2015 s’ha resolt adjudicar a la 
persona amb DNI 45472928L l’habitatge 36 en règim de lloguer del Turó del Pujol. 
 
L’adopció de l’acord d’aprovació del contracte d’arrendament és competència de 
l’Alcaldia, d’acord amb el previst a la disposició addicional segona del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, per no superar el termini dels quatre anys. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el contracte d’arrendament de l’habitatge número 36 situat al carrer 
Turó del Pujol amb el senyor/a amb DNI 45472928L, per un període d’1 any, que va 
des del dia 1.5.2015 al dia 30.4.2016, prorrogable per terminis anuals fins a la durada 
de 3 anys, llevat que l’arrendatari manifesti a l’arrendador amb 30 dies d’antelació com 
a mínim la seva voluntat de no prorrogar-lo i per una renda mensual de 650,00 euros. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al senyor/a amb DNI 45472928L pel seu coneixement i 
efectes oportuns.” 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,  
 
Per tot això, es proposa l’adopció del següent ACORD : 
 
Primer.- Donar-se per assabentat del decret d’alcaldia 204 de data 20.2.2015 en tot el 
seu contingut. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’habitatge, senyor Jordi Roca i Llongueras diu que és un tràmit habitual pel 
qual es renova el contracte d’arrendament d’un dels cinc habitatges del Turó del Pujol, 
quatre dels quals ja es van renovar l’any passat. 
 
Com qualsevol contracte,  es revisen els informes, barems, ingressos, etc. tot és 
favorable i per tant el que s’aprova és renovar per tres anys mes el contracte. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, diu que efectivament com 
diu el senyo Roca abans de portar la renovació a aprovació es passa per la comissió , 
s’avalua, i si l’inquilí està al corrent de pagament i els ingressos estan dintre de la 
forquilla que marca la Generalitat, es renova sense cap problema. 
 
El regidors del grups  polítics ERC-UM i SI, senyors Santi Pavón i Fernández i Pau 
Carbó i Pascual respectivament, es mostren a favor de la renovació. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
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REGIDORIA D’ECONOMIA I HISENDA 
 
4.- APROVACIÓ INVENTARI GENERAL DE BÉNS DE L’AJUNTAMENT DE 
MATADEPERA 
 
Dictamen: L’article 32.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
administracions públiques (LPAP), l’article  86 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 (TRRL), l’article 222 del Decret legislatiu  2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC) i 
l’article 100 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL) estableixen l’obligació dels ens locals 
de portar un inventari general consolidat  dels seus béns, el qual ha de comprendre els 
béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Matadepera, en sessió de data 19 de juliol de 1993, va 
aprovar l’Inventari de Béns de l’Ajuntament de Matadepera amb efectes des del dia 31 
de desembre de 1992. 
 
Aquest inventari s’ha rectificat en dues ocasions (acords del Ple de l’Ajuntament de 
dates 8 de maig de 1995 i 15 de gener de 1997). A partir d’aquestes dades no consta 
la tramitació d’expedient administratiu per a la rectificació del mateix. 
 
Transcorreguts més de vint anys des de la data de confecció de l’últim inventari 
general, diferents actes administratius han generat alteració de tot tipus als béns i 
drets municipals i,  en especial, cal remarcar els següents: 
 
- Expedient de delimitació dels termes municipals de Matadepera i Terrassa aprovat 
pels plens dels ajuntament de Matadepera i Terrassa els dies 14 i 30 de juny de 2005, 
respectivament, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 
4484, de 6 d’octubre de 2005 pel Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
- El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la  sessió de 14 de maig de 2009 i 
executiu des del dia 22 de setembre de 2009, data de la seva publicació al DOGC 
número 5469. 
 
A banda d’aquests expedients que han comportat transformacions urbanístiques i 
canvis de classificació i qualificació i modificacions de titularitat,  també n’hi ha d’altres, 
de menys identitat que no han tingut reflex a l’Inventari de Béns municipal. 
 
Tots aquests arguments justifiquen la necessitat d’incoar expedient per a la confecció 
d’un nou inventari de béns i drets de l’Ajuntament de Matadepera en compliment de la 
normativa legal aplicable i en garantia del principi de seguretat jurídica 
 
En base als arguments anteriors, l’alcaldessa, mitjançant Decret núm. 214 de data 14 
de juny de 2013, ratificat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de juny 
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de 2013, va incoar expedient administratiu per a la contractació del servei dels treballs 
d’elaboració de l’inventari consolidat de béns i drets que conformen el patrimoni 
municipal de l’Ajuntament de Matadepera, mitjançant el procediment  negociat sense 
publicitat per raó de la quantia. 
 
Per Decret d’alcaldia núm. 269, de data 14 de juliol de 2014, es va declarar vàlida la 
licitació i es va adjudicar el servei  a l’empresa CORE SOLUTIONS, SL. Aquest Decret 
es va ratificar per la Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de juliol de 2014 i el 
contracte es va formalitzar el dia 18 d juliol de 2014. 
El dia 6 de maig el senyor Daniel Machado Jové, en nom i representació de l’empresa 
CORE SOLUTIONS, SL, ha presentat al registre general de l’Ajuntament de 
Matadepera (NRE 4066) la documentació següent: 
 
-Inventari  de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Matadepera en suport paper 
i en suport informàtic que conté una fitxa de cada bé i dret inventariat acompanyada de 
la documentació associada a les dades de la fitxa. 
 
- Document titulat “Projecte per a l’actuació de l’inventari de béns, drets i obligacions 
de l’Ajuntament de Matadepera” de data 4 de maig de 2015. 
 
- Document titulat “Resum de l’invent de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de 
Matadepera, de 4 de maig de 2015 
 
El resum del resultat de l’actualització de l’inventari dels béns, drets i obligacions de 
l’Ajuntament de Matadepera, a data 31 de desembre de 2014, és el següent: 
 
Núm. de fitxes: 1.196 
Núm. de béns, drets i obligacions: 4.264 
Import: 66.808.272,35 € 
 
El cap de l’àrea d’urbanisme ha emès informe el dia  6 de maig de 2015. 
 
L’interventor de l’Ajuntament ha emès informe de data 7 de maig de 2015. 
 
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe de data 8 de maig de 2015 i ha  
autoritzat el contingut del mateix de conformitat amb l’article 105.3 del RPEL. 
 
L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple de l’Ajuntament tal i com 
disposa l’article 222.3 del TRLMC i l’article 105.1 del RPEL. El quòrum necessari per a 
la vàlida adopció dels acords és el de majoria absoluta d’acord amb l’article 47.2. ll) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i l’article 
114.2. k) del TRLMC. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, 
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’Inventari general de béns de l’Ajuntament de Matadepera, actualitzat 
a data 31 de desembre de 2014, d’acord amb la documentació que consta a 
l’expedient administratiu. 
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Segon. Trametre certificat d’aquest acord i un exemplar del document en suport 
informàtic als serveis Territorials a Barcelona del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals i a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Barcelona en 
compliment de l’article 86 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local  i l’article 105.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals. 
 
 
Defensa : 
 
El regidor d’hisenda, senyor Carles Iribarren i Donadeu, diu que l’inventari és un 
instrument bàsic per l’Ajuntament perquè és on es recullen tots els bens mobles i 
immobles propietat del municipi i recorda que l’últim inventari que es va fer va ser a 
l’any 1992, segons la normativa vigent que obligava a tots els ajuntaments a fer 
inventari.   
 
Malgrat la tasca feta ara fa 23 anys, diu el senyor Iribarren que l’actualització des 
d’aleshores no ha estat prou disciplinada tot i haver-se portat un resum d’altes i baixes, 
la qual cosa ha calgut la contractació del projecte. 
 
Informa que el projecte es va iniciar l’any 2014 amb un concurs al qual es van 
presentar diverses empreses,  adjudicant el servei a  CORE SOLUTIONS, SL, que 
bàsicament ha fet tres tasques.  Primer,  fer l’inventari de béns, segon,  fer la valoració,  
i finalment i en el punt en que s’està actualment, es carregar tot l’inventari al sistema 
comptable de la casa,  de manera que qualsevol alta o baixa que es produeixi, es 
corregirà segons els procediments establerts.  
 
Afegeix que per fer l’inventari s’ha anat a buscar informació a diverses fonts, s’ha partit 
de l’inventari del 1992 que era en punt de partida bàsic, s’ha comptat amb la 
col·laboració dels diferents departaments de l’Ajuntament: secretaria, intervenció, 
urbanisme, etc., tot valorant com un gran actiu l’experiència de l’arquitecte municipal i 
de l’arxiu que ha estat una gran font d’informació important. 
 
Diu que a banda dels diferents departaments de la casa, s’ha anat a consultar les 
propietats al registre de la propietat, s’han fet consultes al cadastre, s’ha partit del pla 
d’ordenació  actual (POUM), i qualsevol escriptura, concessió, cessions, acords de ple, 
etc.  que s’ha trobat  en  la recerca feta per l’arxiu. 
 
El senyor Iribarren diu que al final s’han categoritzat els actius bàsicament bens 
mobles i immobles.  Els immobles són terrenys, edificis i vials.  Els béns mobles són 
mobiliari, maquinària, equips informàtics, etc. i per cada element s’ha fet una fitxa amb 
fotografies, planells, ubicacions, descripcions, superfícies, si hi ha o no, càrregues, etc.  
 
Altra criteri important a destacar es que la valoració  es fa a preu d’adquisició, es a dir 
el que va costar aquell edifici, terreny o maquinària, mes les millores que s’hagin fet, 
amb la qual cosa no te res a veure amb el preu de mercat, primer perquè  hi ha bens 
que no hi ha mercat, i d’altres que si que hi ha mercat, la valoració del mercat varia en 
funció de la demanda. 
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Com a resum final especifica que hi ha un total de 1196 fitxes amb un total de 4.200 
actius, que el valor és de 66 milions d’euros i destaca els parcs i jardins, 87 elements, 
places i vials, 259 elements, 48 immobles dels quals una xifra elevada són les 30 
vivendes del Mas Sot,  i al final l’estudi destaca 7 terrenys que formen part del 
patrimoni municipal del sòl  i  que són susceptibles de ser venudes al preu d’adquisició 
fruit de la valoració és de 3 milions d’euros que segurament el seu valor seria molt 
superior en concret una que fins i tot se li diu “La joya de la corona” pel seu alt valor. 
 
Al final de l’estudi s’observen 26 baixes respecte de l’inventari de l’any 1992, totes 
vendes que s’han fet, i 78 altes,  que això  sol justifica que ha valgut  la pena haver fet 
l’estudi. 
 
Finalment diu que s’han detectat 66 incidències, finques que no estan ben inscrites, 
que s’han de segregar o que falta algun tipus de documentació i que s’han de resoldre.  
 
Diu que s’ha fet bona feina i que es finalitza la legislatura amb una foto exacta del 
patrimoni  municipal que permetrà fer un manteniment anual important per qualsevol 
àrea. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó,  diu que ha estat informat 
per part de l’Equip de Govern dels diferents tràmits, des que es va contractar 
l’empresa. 
 
Diu que des d’un principi han estat d’acord, s’ha treballat bé, han sigut clau les idees 
dels diferents departaments i creu que és important tenir tots els actius inventariats per 
saber en cada moment  que té el municipi i que ben segur, serà una eina que ajudarà 
a futurs equips de govern. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernàndez, felicita a tothom 
per la feina feta perquè des de l’any 1992 no es tenia al dia l’inventari i sobre tot el que 
es mes important que a partir d’ara es pugui anar mantenint al dia. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual  diu que s’ha fet una bona 
feina  i pregunta si això és una primera i única versió o si també es dona un temps per 
possibles modificacions. 
 
El senyor Iribarren diu que tot i que  ha estat una bona feina, són conscients que 
l’inventari segur que no és exacte. 
 
La secretària, senyora  Castellà, diu que : “Una vegada l’any és obligatori fer el que 
se’n diu la rectificació de l’inventari, on s’inclou totes les altes i  baixes i si s’ha detectat 
alguna anomalia.  La pròpia norma preveu la rectificació  d’anomalies i una 
actualització que és el moment que  pren possessió el nou consistori.” 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu,   M. 
Carmen Querol  Badosa,  Quico Sala  Soriano, Joan Figueras  Peña, Christian Codony  
Castell i Montserrat Royes Vila); grup polític PP (Xavier Argemí Boldó i M. Rosa Boix 
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Solanes); grup polític SI (Pau Carbó Pascual) i  grup polític ERC-UM (Santi Pavón 
Fernàndez). 
 
 
 
 
5.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NUM. 3 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2015. 
 
Dictamen: Constatada la necessitat  d’atendre determinades despeses específiques i 
determinades, la realització de les quals no pot demorar-se fins l’exercici següent,  i 
per a les quals no existeix crèdit suficient, es genera la següent modificació 
pressupostària. 
 
El regidor d’hisenda emet la providència d’incoació d’expedient  de la modificació 
pressupostària número 3 per crèdits extraordinaris finançats amb baixes de despeses 
no compromeses. 
 
L’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la  Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, els articles  35 i ss. del RD 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos i la base  9 de les Bases d’Execució del vigent Pressupost,  regulen les 
modificacions de crèdits. 
 
L’òrgan competent per a  l’aprovació de la present modificació pressupostària és el Ple 
de la Corporació d’acord amb l’art. 177  del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la  Llei  Reguladora de les Hisendes Locals  i 
l’article 21.1.f) L7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Consta l’informe de l’àrea de medi ambient. 
 
L’interventor de l’Ajuntament  ha emès informe número  19 /2015. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, 
 
Es proposa que s'adopti el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient número 3 de modificació de crèdits del Pressupost de 
l'Ajuntament de Matadepera de l'any 2015 per un import total de 1.000,00 €: 
 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 

   
Aplicació Descripció Import 

      

10 172 48035 Subvenció Associació de caçadors de Matadepera 1.000,00 

  TOTAL 1.000,00 
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Total Crèdits extraordinaris  1.000,00 

   

 
FINANÇAMENT 

 

   

 

 BAIXES DE DESPESES NO COMPROMESES 
 

 
      

Aplicació Descripció Import 

10 172 21010 Fumigació 1.000,00 

  TOTAL 1.000,00 

   TOTAL INCREMENT  PRESSUPOST DESPESES 0,00 

TOTAL INCREMENT PRESSUPOST INGRESSOS 0,00 

 
 
 
Segon.- Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la  Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en les termes d’exposició 
pública no es presenta cap reclamació contra el mateix. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’hisenda, senyor Carles iribarren i Donadeu explica que és una modificació 
pressupostària lleu, és la tercera d’enguany i encara que l’import és menor perquè es 
tractar de dotar  de subvenció nominativa a l’Associació de caçadors del municipi per 
1000 euros, és rellevant perquè des de l’Ajuntament es vol agrair la tasca feta per 
l’associació,  que darrerament s’ha intensificat donat la proliferació de porcs senglars 
al municipi. 
 
Aquests 1000 euros s’han restat de la partida de medi ambient  fumigació que ja se 
sap que hi haurà un estalvi en base a l’evolució de la despesa d’aquest any.  
 
Intervencions : 
 
La regidora del grup polític PP, senyora  Rosa Ma. Boix i Solanes, es mostra a favor i 
també manifesta l’agraïment a l’Associació  per les batudes de porcs senglars que es 
realitzen. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernandez, diu que durant 
tota la legislatura s’han manifestat en contra de les modificacions de crèdit, i en aquest 
cas encara mes perquè dubta que s’hagi donat mai una subvenció a l’associació de 
caçadors, i no entén perquè al darrer ple de la legislatura es dona aquesta subvenció,  
tot  i buscant justificacions el moment no li sembla oportú. 
 
Diu que votarà desfavorablement. 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona diu que les casualitats són així, que va ser la pròpia 
associació  que va fer la proposta a l’Ajuntament, i amb satisfacció, es crea la partida 
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que no existia, perquè es considera que fan un be a la població, perquè no deixa de 
ser un perill i un inconvenient i per això es col.labora amb l’associació.  
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual, votarà a favor perquè ell si 
creu que els porcs senglars  són un veritable perill i coneixent la gent d’aquesta 
associació que va al bosc,  creu que podran minvar la població d’aquesta fauna. 
 
Particularment diu que no podria votar en contra perquè ell mateix havia demanat a 
l’Ajuntament alguna solució al problema dels senglars. 
 
La senyora Solsona afegeix que moltes vegades els gossos dels caçadors cauen ferits 
i s’han de curar,  subministrar medicaments, etc. i això suposa una despesa per a ells. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat  per onze vots a favor : grup 
polític CIU (Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  
Donadeu,   M. Carmen Querol  Badosa,  Quico Sala  Soriano, Joan Figueras  Peña, 
Christian Codony  Castell i Montserrat Royes Vila); grup polític PP (Xavier Argemí 
Boldó i M. Rosa Boix Solanes) i  grup polític SI (Pau Carbó Pascual) i un vot en contra: 
grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez). 
 
 
 
6.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 3.17 DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA ESCOLA MUNCIPAL DE MÚSICA FREDERIC 
MOMPOU  
 
Dictamen: L’article 2.2 a de la Llei General Tributària defineix el concepte de taxa com 
aquells tributs el fet imposable del qual consisteix en la utilització privativa o 
l'aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització 
d'activitats en règim de dret públic que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera 
particular a l'obligat tributari, quan els serveis o activitats no siguin de sol·licitud o 
recepció voluntària per als obligats tributaris o no es prestin o realitzin pel sector privat. 
S'entendrà que els serveis es presten o les activitats es realitzen en règim de dret 
públic quan es portin a terme mitjançant qualsevol de les formes previstes en la 
legislació administrativa per a la gestió del servei públic i la seva titularitat 
correspongui a un ens públic. 
 
El Ple de 26 de maig de 2014 va aprovar inicialment l’ Ordenança Fiscal 3.17 Taxa per 
la prestació dels serveis de l’escola municipal de Música municipal Frederic Mompou, 
norma legal que va publicar-se definitivament al BOP del 28 de juliol de 2014 amb 
vigència a partir d’aquesta data 
 
L’ article 5 contempla 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 
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2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, les famílies nombroses gaudiran de 
les bonificacions previstes per la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció 
a les famílies nombroses, i la restant normativa d’aplicació. S’aplicarà una 
bonificació del 20% de la quota als membres menors de 21 anys de famílies 
reconegudes a la categoria general i del 30% en les categoria especial de 
l’esmentada llei. 
Per beneficiar-se d’aquesta bonificació, en el moment d’efectuar la matriculació, 
els interessats/des hauran de presentar la corresponent sol·licitud 
(complimentant el full que lliuraran al centre) juntament amb una fotocòpia del 
carnet de família nombrosa. 
 
3. Les famílies monoparentals obtindran un 10% de descompte a les tarifes (no 
a la matrícula i al material didàctic) sempre i quan acreditin aquesta condició 
presentant el Títol de Família Monoparental expedit per la Secretaria de Família 
del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.” 
 

L’informe que presenta la directora de l’Escola de Música manifesta la necessitat de 
modificar l’Ordenança 3.17 article 5, pel que fa a aplicar una bonificació en el preu de 
la matrícula pels alumnes que ja estan a l’escola i  renoven la seva plaça, pel proper 
curs 2015-16. 
 
Així mateix consta en l’expedient el preceptiu informe d’Intervenció número 18/2015. 
 
El Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l'aprovació de les Ordenances Fiscals reguladores del tributs locals 
  
La competència per a  l’adopció d’aquest acord correspon al Ple de l’ajuntament en 
compliment de l’article 22.2 d) i e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim Local. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,  
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la Ordenança Fiscal 3.17 Taxa per la 
prestació de serveis de l’escola municipal de música Frederic Mompou de l’Ajuntament 
de Matadepera, pel que fa a l’article 5 Beneficis Fiscals amb la següent regulació: 
 

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. 
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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. 
 
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 
aprovada, per un període de 30 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la 
publicació del corresponent anunci en el BOP. En aquest termini els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.  
 
Tercer.- En el cas que no es formuli cap reclamació en el termini establert, els presents 
acords es consideraran definitius, i es procedirà a la publicació en el BOP del text 
modificat de l’ordenança aprovada, i regiran mentre no se n’aprovi la modificació o 
derogació expressa.  
 
Defensa : 
 
La regidora d’ensenyament, senyora Carme Querol i Badosa, informa que com a 
regidora d’ensenyament, també ho es membre de tots els consells escolars de totes 
les escoles del municipi.  Al penúltim consell escolar  de l’escola de música, des del 
sector pares es va demanar per fer alguna petita modificació dintre dels preus 
estipulats per l’Ajuntament, bàsicament, la matricular que actualment està en un import 
de 69 euros i després de parlar-ho amb l’Equip de Govern i el Departament 
d’Intervenció, es decideix rebaixar-ho en 20 euros fet en dos fases, una primera  de 10 
euros el curs vinent (2015-2016) per alumnes escolaritzats d’almenys es de fa un any, 
i la segona fase al curs 2016-1017, dels 10 euros restants. 
 
Atès la demanda que se’ns va adreçar, aquesta és la resolució acordada i que avui es 
porta a aprovació pel Ple. 
 
Intervencions : 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, diu que de la 
demanda feta per l’escola de música, els alumnes que fa temps que hi son, es correcte 
que gaudeixin d’alguna avantatja.   Es mostra d’acord amb la proposta. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavon i Fernàndez també es mostra 
a favor de la proposta com  de qualsevol altra mesura que ajudi i fomenti l’educació de 
qualsevol tipus.  
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El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual,  també es mostra d’acord 
per be d’ajudar als alumnes com en aquest cas que volen emprendre un camí més 
artístic, perquè segons opina, fa país.  Es lamenta que no pugues ser del tot gratuït 
perquè els extraescolars sovint són un esforç per les famílies. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu,   M. 
Carmen Querol  Badosa,  Quico Sala  Soriano, Joan Figueras  Peña, Christian Codony  
Castell i Montserrat Royes Vila); grup polític PP (Xavier Argemí Boldó i M. Rosa Boix 
Solanes), grup polític SI (Pau Carbó Pascual) i grup polític ERC-UM (Santi Pavón 
Fernàndez). 
 
 
REGIDORIA DE GOVERNACIÓ 
 
7.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR OTAP B152/000001/2015 PER 
INFRACCIÓ DEL TEXT REFÓS DE L’ORDENANÇA GENERAL MUNICIPAL DE 
TINENÇA I CONTROL D’ANIMALS DE MATADEPERA. 
 
Dictamen: En data 9.3.2015 es va notificar a la persona amb DNI núm. 52399147H, la 
proposta de resolució de l’expedient sancionador OTAP B152/000001/2015 emesa per 
l’instructor en data 24.2.2015.  
 
Dins el termini de 10 dies hàbils atorgat per aportar al·legacions, documents o 
informacions, que finalitzava el dia 20.3.2015, l’advocada col·legiada número 32700 de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, en nom i representació de la persona amb 
DNI núm. 52399147H, va presentar un escrit amb Registre General d’entrada número 
2374 de data 19.3.2015 mitjançant el qual sol·licitava que es tingui per designada la 
lletrada, l’admissió de l’escrit i l’arxivament de l’expedient. 
 
El contingut de les al·legacions és resumidament el següent: 
 
- S’ha donat compliment, en el termini atorgat, al requeriment d’inscripció de 
l’animal en el Registre General d’animals de companyia de Matadepera i d’obtenció de la 
llicència preceptiva per a gossos potencialment perillosos. L’actitud de la persona amb 
DNI núm. 52399147H ha estat, per tant, d’absoluta col·laboració amb l’administració. 
 
- La persona amb DNI núm. 52399147H resideix a Matadepera des de fa 
aproximadament un any i mig, no té antecedents per la mateixa circumstància i ha donat 
compliment a totes les obligacions administratives i tributàries més senzilles de conèixer 
però desconeixia l’obligació d’obtenció de la llicència o de la inscripció en el Registre 
corresponent. 
 
- La sanció proposada és excessivament elevada, tenint en compte el seu 
comportament de col·laboració, només en podria fer front de forma fraccionada i, en tot 
cas, hauria de tenir la consideració de categoria lleu. 
 
- No es dóna cap dels criteris de graduació de les sancions que preveu l’article 67 
de l’Ordenança d’aplicació. 
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En data 11.5.2015, l’instructor de l’expedient proposa l’elevació de l’expedient 
sancionador OTAP B152/000001/2015 al regidor delegat de Governació per a la seva 
resolució considerant que, pel que fa les al·legacions presentades, escau desestimar-les, 
ja que no desvirtuen els fets constatats per la Policia Local mitjançant l’acta número 
351/2014 de 24.11.2014 ni per la persona responsable del Registre General d’animals de 
companyia (ANICOM) de Matadepera de data 16.1.2015. 
 
Concretament, ni el possible desconeixement de les obligacions d’inscriure l’animal en el 
Registre corresponent i disposar de la llicència pertinent, ni el compliment dins de termini 
del requeriment municipal de posar-se al dia d’aquestes obligacions, ni la manca de 
concurrència de cap dels criteris de graduació dels existents a l’article 67 del TROAM, 
són circumstàncies que impliquin la inexistència de la infracció o l’aplicació d’una infracció 
de menor graduació a les tipificades per la normativa corresponent. 
 
No obstant, a criteri de l’instructor, aquests fets exposats en l’escrit d’al·legacions 
justifiquen la no aplicació de cap criteri de graduació a les sancions i, per tant, la 
imposició de les sancions mínimes exigibles. 
 
 
L’òrgan competent per a sancionar els fets tipificats com a infracció greu i molt greu al 
Text refós de l’Ordenança general municipal de tinença i control d’animals de Matadepera 
(TROAM), per gossos potencialment perillosos, és el Ple, d’acord amb el previst a l’article 
13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos (LTGP). 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Admetre a tràmit l’escrit d’al·legacions presentat en data 19.3.2015 (Registre 
General d’entrada número 2374), per l’advocada col·legiada número 32700 de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, en nom i representació de la persona amb DNI núm. 
52399147H, per haver-se presentat en el termini atorgat que finalitzava en data 
20.3.2015. 
 
Segon.- Desestimar les al·legacions presentades en data 19.3.2015 (Registre General 
d’entrada número 2374), per l’advocada col·legiada número 32700 de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, en nom i representació de la persona amb DNI núm. 
52399147H, pels motius adduïts anteriorment. 
 
Tercer.- Imposar a la persona amb DNI núm. 52399147H la sanció mínima exigible, 
consistent en una multa de 60,10 euros, per la comissió d’una infracció administrativa de 
caràcter lleu, tipificada a l’article 61.22 del Text refós de l’Ordenança general municipal de 
tinença i control d’animals de Matadepera. 
 
“61.22. Infraccions lleus. No inscriure el gos potencialment perillós en el Registre 
específic del municipi.” 
 
Quart.- Imposar a la persona amb DNI núm. 52399147H la sanció mínima exigible, 
consistent en una multa de 1.502,53 euros, per la comissió d’una infracció administrativa 
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de caràcter molt greu, tipificada a l’article 62.28 del Text refós de l’Ordenança general 
municipal de tinença i control d’animals de Matadepera. 
 
“63.14. Infraccions molt greus. Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense 
llicència.” 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona amb DNI núm. 52399147H, pel seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
Defensa : 
 
El regidor de Governació, senyor Christian Codony i Castell explica que el que es fa es 
imposar una infracció lleu, per no inscriure al gos potencialment perillós al registre 
específic del municipi, que seria una sanció de 60,10 euros, i d’altra banda,  altra infracció 
molt greu, que es per tenir gossos o animals potencialment perillosos sense la llicència 
corresponent, que llavors ja seria una sanció de 1502,53 euros. 
 
Intervencions : 
 
La regidora del grup polític PP, senyora  Rosa Ma. Boix i Solanes, diu que van estar 
perfectament informats  de que aquesta persona va estar avisada reiteradament dels 
processos que  per llei calien fer per la tinença d’animals potencialment perillosos, i no ho 
ha fet, creu oportú que pagui la multa establerta. 
 
El regidor del grup polític, ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernàndez,  manifesta la seva 
conformitat amb la sanció i diu que  Matadepera  és especialment sensible en el tema 
dels gossos perillosos. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual, també diu que votarà a favor. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu,   M. 
Carmen Querol  Badosa,  Quico Sala  Soriano, Joan Figueras  Peña, Christian Codony  
Castell i Montserrat Royes Vila); grup polític PP (Xavier Argemí Boldó i M. Rosa Boix 
Solanes), grup polític SI (Pau Carbó Pascual) i grup polític ERC-UM (Santi Pavón 
Fernàndez). 
 
 
I sense res més a tractar per la Presidència s'alça la sessió a les 20,07 hores, de la qual 
s'estén la present acta que signa l'alcaldessa presidenta, amb mi, la secretària de la 
Corporació, que en dono fe. 
 
 
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,   LA SECRETÀRIA, 
 
 
 
 
Mireia Solsona i Garriga    Rosa Castellà i Mata 
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