
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
celebrada en data 17 de maig de 2017 

 
Matadepera, 17 de maig de 2017 
 
Essent les 09:22 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,   es reuní, prèvia citació en 
forma, el Ple de l'Ajuntament amb l'objecte de celebrar la sessió ordinària convocada per al 
dia d'avui a aquesta hora. 
 
Assisteixen: 
- 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,  
  Joventut, i Salut Pública (CIU)  
- Senyor Pol Moure i Marmol, regidor delega 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)  
 
Assisteix també el senyor Santiago Vaamonde i Juanatey, interventor municipal.  
 
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  amb un reconeixement a la senyora 
Francesca Marlet, tot dient : ”Filla del Ricard Marlet, tan estimat i amic de Matadepera, va 
néixer a Sabadell al 1926, però ha viscut pràcticament tota la seva vida a Matadedpera, 
on va desenvolupar múltiples activitats relacionades totes elles amb la cultura.  Va ser 
escollida primera dona regidora a les primeres eleccions democràtiques al 1979. Sota la 
seva legislatura es van formar diverses entitats culturals :  Matadepera Ràdio, l’Agrupació 
Sardanista La Mola, així com també la Biblioteca Àngel Guimerà i el Festival Internacional 
de Música, en la que encara participava directament i també a la temporada estable de 
les Arts Escèniques. 
 
Del Festival Internacional de Música, va ser ella la impulsora,  acollia els músics a casa, 
feia de cangur de les criatures dels musics si convenia,  estava molt entregada. 
 
Va ser també cofundadora de Dones D’Avui  de Matadepera, (DAMA), col·laborava en 
diverses iniciatives relacionades especialment en aquest àmbit. Sota el mandat de la 
senyora Montserrat Santamaria,  es va construir el monument en record de la comtessa 
Ermesenda, que per a ella significava tant, i que es va inaugurar amb motiu de la “Dona 
Treballadora”. 
 



 
Va ser també l’encarregada del pregó de la Festa Major a l’any 2002.  El 23 de desembre  
del 2006 se li va fer entrega de la insígnia d’or de l’Ajuntament de Matadepera amb motiu 
del 80è aniversari seu, va poder celebrar els seus 90 anys acompanyada de les diferents 
entitats i associacions que tant se l’estimaven i pocs dies després de celebrar el seu 90è 
aniversari, ens va deixar. 
 
Ha pogut celebrar aquests 90 anys, i realment el que volem fer en aquest Ple és un 
agraïment sincer, ella ho deia, que la paraula gràcies per la  seva vida havia sigut  un 
sentiment tossudament volgut i constant.  
 
S’havia sentit molt estimada i reconeguda, amb lo qual aquest reconeixement que fem 
avui si us sembla, és d’agraïment, una vegada mes,  a la Cesca Marlet.” 
 
A continuació  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: 
 
1.1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR 
 
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 27 de març de 2017. 
 
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. 
 
 
 
C) DICTAMENS 
 
2.- REGIDORA D’ECONOMIA I HISENDA 
 
2.1.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 4 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2017. 
 
Dictamen: El regidor d’hisenda emet la providència d’incoació d’expedient  de la 
modificació pressupostària número 4 per crèdits extraordinaris i suplement de crèdits.  
 
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’alcaldessa, mitjançant decret número 240 de 14 de març de 2017, va aprovar la 
liquidació del Pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2016, amb un 
romanent de tresoreria per a despeses generals de 4.029.604,22€. 



 
Han emès informe els tècnics de les corresponents àrees. 
 
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 22.2 e) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local . 
 
L’interventor de l’Ajuntament  ha emès els corresponents informes. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,  
 
Es proposa que s'adopti el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient núm. 4 de modificació de crèdits del Pressupost de 
l'Ajuntament de Matadepera de l'any 2017  per un import total 223.117,64€: 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 

   
Aplicació Descripció Import 

      

17 337 22749 Diagnosi PLJ 7.000,00 

17 337 22750 Assessoria juvenil mobilitat 5.000,00 

      

  TOTAL 12.000,00 

   

   SUPLEMENTS DE CRÈDITS 
 

   
Aplicació Descripció Import 

      

01 130 63201 Càmeres vigilància 34.968,65 

03 333 22706 Estudis i treballs tècnics 108.950,00 

13 450 21210 Conservació ascensors Sant Isidre, tècnica 15.198,99 

05 341 48026 Subvenció Club Billar de Matadepera 7.000,00 

10 1722 21005 Treballs forestals d'autoprotecció 25.000,00 

13 1532 61901 Pavimentació vies públiques 20.000,00 

      

  TOTAL 211.117,64 

   

   Total Crèdits extraordinaris i Suplements de crèdits 223.117,64 

   

 
FINANÇAMENT 

 

   

 
ROMENT DE TRESORERIA 

 

   
Concepte Denominació Import 

      

0 87000 Romanent de tresoreria per despeses generals 223.117,64 

      

  TOTAL 223.117,64 

   
   TOTAL INCREMENT  PRESSUPOST DESPESES 223.117,64 

TOTAL INCREMENT PRESSUPOST INGRESSOS 223.117,64 

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



CODI DENOMINACIÓ ANY INICI IMPORT  
                               

FINANÇAMENT   VINCULACIÓ  ÓRGAN  

 IDENTIFICACIÓ   
FINALITZA
CIÓ ANUALITAT     CREDITS ENCARREGAT GESTIÓ 

               

2015/G/2 Cèmeres 2015 34.968,65 34.968,65 Romanent En si mateixos Regidoria  

  De vigilància  2017                despeses 
excepte 8ª.2 
d) Governació 

        Grals. 
Bases 
D´Execució   

       34.968,65 total Pressupost   

                

2017/SER/1 Pavimentació 2017 20.000,00 20.000,00 Romanent En si mateixos Regidoria de 

  Vies públiques      despeses 
excepte 8ª.2 
d) Serveis 

         Grals. 
Bases 
D´Execució   

    20.000,00 total Pressupost   

                

 
Tercer.- Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la  Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Quart.- El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en les termes d’exposició pública 
no es presenta cap reclamació contra el mateix. 
 
Defensa : 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona  diu al regidor d’Hisenda, senyor Albert Garcia i Font que 
sigui cada regidor que motivi la modificació de crèdit per la seva àrea. 
 
Recorda que essencialment  es feia la modificació de crèdit per complimentar la partida 
que  teníen per encarregar el projecte executiu del teatre auditori, una obra que segons 
diu, fa falta, i que gràcies a aquest romanent de tresoreria,  per l’esforç i la bona gestió 
econòmica,  permetrà tirar endavant el projecte. 
 
Creu que és un bon moment, i té la ferma voluntat d’avançar,  tot i que en una obra 
d’aquestes característiques es trobaran entrebancs que s’hauran de resoldre per complir 
la normativa vigent.    
 
El regidor d’Hisenda, senyor Albert Garcia i Font, diu : “Començo amb els crèdits 
extraordinaris, per una banda dotem una partida de 7.000 euros per la diagnosi del Pla 
Local de Joventut i una altra de 5.000 euros per l’Assessoria Juvenil de Mobilitat, que el 
regidor de Joventut comentarà”. 
 
El regidor de Joventut, senyor Marcel.lí Bosch i Muntal explica que les modificacions les 
demanen perquè l’actual  Pla Local de Joventut és l’últim any que està vigent i de cara 
l’any vinent s’ha de refer.  Diu que una primera part  serà una diagnosi del  pla actual,  
que inclourà reunió amb els joves i un seguit d’estudis i analítiques de l’estat del municipi, 
que permetrà fer la valoració del pla.  L’altre modificació de crèdit de 5.000 euros és per  
la mobilitat dels fills de famílies del poble que vulguin anar a estudiar, a treballar, a fer un 
curs a l’estiu, qualsevol tipus de desplaçament per fer formació no formal, etc., que ho 
puguin fer des de Matadepera. 
 
El senyor Garcia continua explicant : “Pel que fa a suplements de crèdit, el punt núm. 1 i 
estrella, que és el que  ha comentat l’alcaldessa, el dotaríem amb 108.950 euros.  15.198 
euros per a la partida de conservació de l’ascensor de Sant Isidre, que en aquest cas ho 
ampliem perquè s’ha de reposar un vidre trencat, i 7.000 euros de subvenció al Club Villar 
Matadepera. Vol comentar alguna cosa el regidor d’esports?” 
 
El regidor d’esports, senyor Quico Sala i Soriano, diu que es tracta  d’una partida per 
adequar la seu del club que durant les obres del casal es va haver de traslladar  a l’antic 
“Hostal del Sol”, i afegeix que  des de l’any passat el propi club s’ha gestionat mitjançant 
una subvenció de l’Ajuntament.    



 
Diu que davant  la impossibilitat de trobar un espai mes adient per traslladar el club, s’ha 
pactat amb el propietari de l’Hostal del Sol una espècie de pròrroga  mentre es troba una 
nova ubicació. Aquesta pròrroga ha suposat un increment del lloguer  de 7.000 euros.  
Remarca que com que ha estat una cosa sobrevinguda  i fora dels pressupostos de l’any 
passat,  s’ha hagut d’adequar una partida. 
 
El regidor de Medi Ambient, senyor Marcel·lí Bosch i Muntal a instància del senyor 
Garcia,  explica la partida de 25.000 euros per treballs forestals d’autoprotecció, tot dient 
que és  per fer la neteja i adequació de l’espai dels “Pins”, un espai que recentment ha 
passat a ser municipal  i cal gestionar-lo com una zona verda més del municipi. 
 
El regidor d’Urbanisme, senyor Nil López i Crespo, informa de la partida de pla 
d’inversions de 20.000 per la pavimentació de vies públiques.  És tracta d’una intervenció 
encarada a actuacions que tindrien més a veure amb l’Àrea de Serveis, però que es 
treballa conjuntament per donar resposta a l’ordenació dels camins escolars i l’adequació 
de l’entorn dels carrers Joan Paloma i immediateses de l’Ajuntament. 
 
La regidora de Governació, senyora Montserrat Royes i Vila, explica la partida de pla 
d’inversions de 34.968,65 en càmeres de videovigilància : “Actualment tenim 23 càmeres 
de les quals, 12 són específiques de captura de matrícules. Aquesta modificació 
pressupostària es fonamenta perquè s’ha volgut ajustar el sistema de càmeres de 
videovigilància degut a l’increment que ha hagut al municipi de robatoris i per tant, estem 
fent aquest esforç.   És a dir, tindrem 24 càmeres més, algunes d’elles són per protegir 
els equipaments municipals, però naturalment, no tan sols protegiran els equipaments 
municipals, sinó que protegeixen tot l’entorn.  Per exemple la que es  posarà a l’escola  
de música protegeix l’escampat, l’entrada a la riera, etc.   
 
Una altra que es situarà al Pg. Matadepera, i altra,  a Can Bondia.  És la primera part del 
projecte que hem posat en marxa perquè ara ja ens estan pressupostant més càmeres, 
com els hi comentava a la Comissió Informativa, per protegir les entrades o algunes de 
les entrades  més habituals,  per les zones boscoses i per la part de la  riera.  Per tant 
això és una primera fase, i seguirem treballant.  En total, quan estigui acabat, tindrem 49 
càmeres. 
 
Dir-los-hi també que al principi es comentava que les càmeres tenien alguna disfunció, 
doncs els hi haig de dir que actualment estan funcionant totes a la perfecció i que s’ha 
establert un protocol de seguiment i control que fan la pròpia casa que les va instal·lar, 
conjuntament amb els nostres serveis informàtics i la policia que passa diàriament pels 
llocs on estan instal·lades per comprovar  que efectivament les 12 que  tenim de lectors 
de matrícules funcionin, que hi ha alguns error que es detecten des de les pantalles, però 
hi ha d’altres que no.  Per això s’ha establert el protocol i estan funcionant perfectament. 
 
Dir-los-hi també, que amb  la nova prefectura que estem a punt d’estrenar aquest visionat 
de les imatges en directe, serà molt millor, perquè amb les pantalles que hem pogut 
instal·lar, no tenen res a veure amb les que teníem a la prefectura vella.  
 
Dir-los-hi també, que les noves càmeres  tindran un sistema infraroig que garanteixen  
una visió  de les àrees protegides les 24hores.” 
 
El regidor d’ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez,   pregunta  si el sistema de 
funcionament de les càmeres ha canviat. 
 
La senyora Royes respon que sí, que hi algunes  que es veuen en directe però sempre, 
amb una autorització prèvia del Departament d’Interior de la Generalitat, que atorguen o 
no, després de revisar un expedient fet pels tècnics  de l’Ajuntament on s’indica el lloc on 
s’instal·larà físicament la càmera, les imatges que obtindrà i la motivació de la instal·lació. 
 
En aquest sentit la senyora Royes posa l’exemple de la càmera instal·lada a la plaça Sant 
Jordi  que es va haver d’emmascarar perquè el seu enfoc no era  el correcte segons el 
Departament. 



 
Finalment, el senyor Garcia diu que totes les partides que han comentat els diferents  
regidors de cada àrea, sumen 211.117,64 que es finançaran amb romanent de tresoreria. 
 
Votació:  practicada la votació, s’aprova el dictamen  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  una abstenció : grup polític  CUP 
(Joan Pizà Font). 
 
 
 
2.2.-APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.19 
REGULADORA DE  LATAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A L’ÚS 
DE LES  INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL CAMP DE GOLF MUNICIPAL DE 
MATADEPERA 
 
Dictamen: El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
  
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació 
dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i 
d’inici de la seva aplicació. 
 
Es voluntat de la corporació establir un descompte en la tarifa anomenada “Green Fee” 
(SORTIDES) per a fomentar la ocupació de la instal·lació per a usuaris que abonin 200 
unitats de forma anticipada. 
 
L’article 25 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei  reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) disposa que els acords 
d'establiment de taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini 
públic, o per finançar total o parcialment els nous serveis, hauran d'adoptar-se a la vista 
d'informes tècnic-econòmics en els quals es posi de manifest el valor de mercat o la 
previsible cobertura del cost d'aquells, respectivament. Aquest informe s'incorporarà a 
l'expedient per a l'adopció del corresponent acord. 
 
L’adopció d’aquest acord correspon al Ple de l’Ajuntament en compliment de l’article 22.2 
e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en 
concordança amb l’article 52.2 f) del Decret legislatiu 2/2003 de 27 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa  l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la imposició del tribut propi de l’ajuntament de Matadepera anomenat 
taxa per la prestació dels serveis relatius a l’ús de les  instal·lacions esportives del Camp 
de golf municipal de Matadepera “Green Fee” (SORTIDES),Tarifa “200”) i ordenar el 
mateix mitjançant l’Ordenança fiscal núm. 3.19. 
 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de la ordenança fiscal Ordenança Fiscal núm. 
3.19 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis relatius a l’ús de les  instal·lacions 
esportives del Camp de golf municipal de Matadepera pel que respecta al seus article 5 , 
redactat amb el següent tenor literal: 
 
Article 5. Quota tributària 
 



La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les següents tarifes: 
 

ABONAMENTS Tarifa mensual Tarifa semestral 

Abonament Individual (Tots dies) 92,92 € 473,69 € 

Abonament Junior (< 18 anys) 58,07 € 296,18 € 

Abonament entre setmana  69,69 € 355,52 € 

Abonament moderat (4 sortides incloses) *dos màxim en c/s 45 € - 

Abonament Familiar* 185,84 € 947,88 € 

Abonament Família nombrosa i/o monoparental  139,38 € 710,83 € 

Abonament Col·lectius** (Tarifa per persona)  81,30 € 414,60 € 

 

 
 
 
  

   

GREEN FEES (SORTIDES) Tarifa diària ordinària Tarifa diària col·lectius ** 

Green Fee Feiners 20 € 15 € 

Green Fee Caps de Setmana i Festius 25 € 20 € 

Green Fee Feiners Sèniors 15 € 12 € 

Green Fee camp de pràctiques 3 € 3 € 

Green Fee junior feiner 15 €  

Green Fee junior festiu 20 €  

Green Fee professor adult feiner 8 €  

Green Fee professor adult festiu 17 €  

Green Fee professor junior feiner 5 €  

Green Fee professor junior festiu 10 €  

 
  

GREEN FEES (SORTIDES) Tarifa “200” *** 

Green Fee Feiners/Caps de Setmana i Festius 7€ 

 
  

LLOGUERS Tarifa diària  

Carro manual 2 €  

Carros elèctric 5 €  

Moto 10 €  

Joc pals 12 €  

Tovallola 1€  

Lloguer cubell boles camp de pràctiques 1 €  

Lloguer sales 20,5 € /hora  

 Tarifa mensual  

Guixetes bossa pals 3 €  

Espais per carros 5 €  

Espai per motos 6 €  

 

TORNEIGS  Tarifa per persona 

Abonats 17 € 

No abonats 25 € 

Menors 18 anys  12 € 

 

CLASSES ADULTS Tarifa per hora 

Individual 35 € 

Grups (2 a 4 persones) 45 € 

Col·lectius (4 a 6 persones) 55 € 

 



CLASSES INFANTIL Tarifa per hora 

Individual 25 € 

Grups (2 a 4 persones) 35 € 

Col·lectius (4 a 6 persones) 45 € 

 

ESCOLA DE GOLF Tarifa per trimestre Tarifa curs (3 trim.) 
Tarifa F.N. i/o 
Monoparental 

Curs trimestral Infantil (12 hores entre 
setmana) *Mínim 5 alumnes 

96 € 244,80 € 
72 € (1 trimestre) / 

183,60 € (3 trimestres) 

Curs trimestral Infantil (18 hores caps 
de setmana) *Mínim 5 alumnes 

144 € 367,20 € 
108 € (1 trimestre) / 

275,40 € (3 trimestres) 

Curs trimestral adults (10 hores entre 
setmana) *Mínim 2 alumnes 

175€ 
 
 

 
 

 
 

 
Curs handicap  

Tarifa curs 199 €  

 

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR  Tarifa per trimestre 

Preu individual *Mínim 10 nens/es 25€ 

 

TALLER DE GOLF *Activitat puntual  Tarifa 

10 a 20 pax  8€ 

21 a 30 pax 7€ 

Més de 31 pax 6€ 

 

LLOGUER DEL CAMP PER 
CAMPIONATS Tarifa hora  

Tarifa feiner 100€ 

Tarifa festiu 150€ 

 

LLOGUER DEL CAMP PER 
ESDEVENIMENTS Tarifa diària 

Tarifa diària feiner 1.818 € 

Tarifa diària festiu 2.700 € 

 

MATERIAL  

Guant sintètic         13 €  

Guant de pell         18 €  

Caixa de boles senzilles (La caixa de 12 boles)         22 €  

Caixa de boles mitjanes (La caixa de 12 boles)         36 €  

Caixa de boles superior (La caixa de 12 boles)         51 €  

Tees  (paquet gran de fusta 80 unitats) 

          4 €  

Tees  (paquet petit de fusta 25 unitats) 

          3 €  

Tees  (paquet de plàstic) 

          5 €  

Paraigua         25 €  

Sabata mitjana       121 €  

Sabata senzilla         80 €  

Bossa de trípode senzilla         80 €  

Bossa de carro       151 €  

Pal Wedge senzill         50 €  

Pal Wedge mitjà       131 €  

Pal Putt       111 €  

Polo corporatiu         40 €  

Jersei corporatiu         60 €  

 
*Unitat constituïda per un mínim de 2 membres, per 1 adult com a mínim i 2 com a màxim (pare, 
mare. avi, àvia, tutor o tutora) i pels germans menors de 18 anys. 



 
**Es consideraran com a col·lectius aquelles entitats, clubs, associacions o qualsevol grup de 
persones que acreditin un vincle comú i superin el número de 10 persones en el moment d’accedir 
a la instal·lació. Així mateix s’aplicarà aquesta tarifa a qualsevol usuari que aboni la quota 
corresponent a més de 10 green fees de forma anticipada. 

 

***S’aplicarà aquesta tarifa a aquells subjectes passius que autoliquidin una quantitat de 200 

Green Fees de forma anticipada. La validesa serà de 12 mesos des de la data de la autoliquidació. 

 
Article 6. Beneficis fiscals 
 
1. En aplicació de l’article 58.6 del Conveni/Acord de les condicions laborals del personal 
de l’Ajuntament de Matadepera, l’Ajuntament es reserva el dret de cedir gratuïtament les 
instal·lacions  al personal al seu servei i als càrrecs electes. 
 
2. Els menors de 16 anys estaran exemptes de pagament de la tarifa en la modalitat 
d’Abonament Junior. 
 
 
Tercer.- Exposar al públic l’acord precedent, així com el text de la ordenança modificada i 
aprovada,  per un període de 30 dies hàbils , comptats a partir del següent al de la 
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. En 
aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions 
que creguin oportunes. 
 
Quart.- Disposar que 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 Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona del text modificat de la ordenança fiscal aprovada, 
que entrarà en vigor el dia que s’exhaureixi el termini legal de exposició al públic, i regirà 
mentre no se n'aprovi la modificació o derogació expressa.. 
  
Defensa : 
 
El regidor d’Hisenda, senyor Albert Garcia i Font, diu : “Amb l’únic objectiu que és el de 
mirar de fomentar en tot el que ens és possible la pràctica de l’esport i la pràctica del golf i 
en particular de l’equipament públic del camp de golf, incorporem una nova tarifa que és 
la de compra d’una quantitat important de 200 green fees, pel preu de 1400 euros”. 
 
El regidor d’esports, senyor Quico Sala i Soriano, afegeix que : “Hem detectat que 
mancava aquesta tarifa degut a l’interès mostrat per col·lectius i individuals, i com que ha 
de passar com una ordenança, es proposa avui per fer tot el procés legal. 
 
És una tarifa que mai supera el preu de l’abonat, no es contradiu, i d’aquesta forma el que 
la compra, tant a títol col·lectiu com individual, ha de pagar els 200 green fees al comptat 
i disposarà d’un any natural des de la data de compra per utilitzar-los.” 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez entén que aquesta 
mesura continua la línia de dinamitzar i rendibilitzar el camp de golf, tot esperant que faci 
els efectes desitjats. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font no es mostra d’acord amb  la 
incorporació d’uns gestors per un equipament municipal deficitari, ni amb la present 
modificació per fer una promoció de l’equipament per intentar captar més  aficionats.  
Creu que és un equipament que actualment ofega al poble  i lamenta que el Club de Golf 
es municipalitzés. 
 
Manifesta que el seu vot serà en contra. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes,  es mostra a favor de 
que es faci qualsevol acció que rendibilitzi el camp de golf. 



 
Votació:  practicada la votació, s’aprova el dictamen  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). 
   
  
I sense res més a tractar per la Presidència s'alça la sessió a les 09:45 del matí, de la 
qual s'estén la present acta que signa l'alcaldessa - presidenta, amb mi, la secretària de 
la Corporació, que en dono fe. 
 
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,   LA SECRETARIA, 
 
Mireia Solsona i Garriga    Rosa Castellà i Mata 
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