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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE  
celebrat en data  30 de setembre de 2013 

 
 
 
Matadepera, a trenta de setembre de dos mil tretze. 
 
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 ORDINARIA, convocada per al dia 
d'avui a aquesta hora. 
 
- Senyor Jordi Roca i Llongueras, primer tinent d’alcalde i regidor delegat d’urbanisme i 
joventut (CIU) 
- Senyor Christian Codony i Castell, segon tinent d’alcalde i regidor delegat de 
governació i de medi ambient (CIU)   
-Senyor Carles Iribarren i Donadeu, tercer tinent d’alcalde i regidor delegat d’economia 
i hisenda i de noves tecnologies (CIU)  
- Senyora M. Carmen Querol i Badosa, regidora delegada d’ensenyament, de benestar 
social i de festes (CIU),  
- Senyor Marcel Sayol i Quadres, regidor delegat de salut i de cultura (CIU),   
- Senyor Joan Figueras i Peña, regidor delegat d’obres i serveis (CIU),  
- Senyor Francesc Sala i Soriano, regidor delegat d’esports i de comunicació (CIU),  
-Senyora Montserrat Royes i Vila, regidora delegada de participació i atenció ciutadana 
i de comerç (CIU),  
- Senyor Francisco Javier Argemí i Boldó (PP),  
- Senyora M. Rosa Boix i Solanes (PP),  
- Senyor Santiago Pavon i Fernández (ERC-UM),  
- Senyor Pau Carbó i Pascual (SI) 
 
 
Vist que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal de membres que formen la 
Corporació municipal, la presidenta obra l’acte  i  seguidament  requereix a la 
secretariaper 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, DE L’ESBORRANY D E L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR DE 29 DE JULIOL DE 2013 
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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 29 de juliol de 2013. 
 
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. 
 
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’alcaldessa i la secretària. 
 
 
 
B) DICTAMENS 
 
 
REGIDORIA D’ECONOMIA I HISENDA 
 
2.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NUM. 13 DE MODIFICACIÓ  DE CRÈDITS DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA CORRESPONE NT A 
L’EXERCICI 2013. 
 
Dictamen : Constatada la necessitat  d’atendre determinades despeses específiques i 
determinades, la realització de les quals no pot demorar-se fins l’exercici següent,  i 
per a les quals no existeix  o no  hi ha crèdit suficient, es genera la següent modificació 
pressupostària. 
 
El regidor d’hisenda emet la providència d’incoació d’expedient  de la modificació 
pressupostària número 13 per suplement de crèdits finançats amb baixes de crèdits de 
despeses no compromeses. 
 
S’ha desistit d’efectuar projectes de despeses d’inversions dels exercicis 2011,2012 i 
2013 finançats amb crèdits i romanent per despeses generals, i per a la correcta 
optimització de recursos s’han aplicat a nous projectes d’inversió. 
 
Els articles 177,179 i 180 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 les bases 7.2 i 9 i 10 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. 
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L’interventor de l’Ajuntament  emet els corresponents informes (número  27 i 28 
/2013). 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa que s'adopti el següent acord: 
 
Primer.- Acordar la no execució i la  desafectació dels ingressos que finançaven els 
següents projectes,  per un import total de 100.222,70€  d’acord amb el detall següent: 
 
 

Aplicació Descripció Import   
        
01 130 62301 Càmeres vigilància 11.364,07 Préstec 2012-13 

01 164 62223 Columbaris 40.000,00 Romanent des.grals 

03 450 60913 Pilona carrer Sant Joan 1.008,13 Préstec 2011 

03 450 62409 Adquisició vehicle camió grua 102,00 Préstec 2012 

04 330 62201 Teatre auditori 12.679,24 Préstec 2012 

05 340 62512 Equipament esportiu 30.000,00 Préstec 2013 i romanent 

05 340 62315 Adeq.instal. Elèctriques pisicines 1.903,03 Préstec 2013  

09 321 62101 Adquisició terreny Escola Torredemer 3.166,23 Préstec 2013 

       
  TOTAL 100.222,70  
 
 
Segon.- Aprovar l'expedient número 13 de modificació de crèdits del Pressupost de 
l'Ajuntament de Matadepera de l'any 2013 per un import total de 100.222,70 €: 
 
 
SUPLEMENT DE CRÈDITS  

   

Aplicació Descripció Import 

      

05 340 62220 
Fase II zona esportiva-Const.edifici amb ús de bar-
seu 100.222,70 

      

  TOTAL 100.222,70 

   

   

 FINANÇAMENT  

   

  BAIXES DE DESPESES NO COMPROMESES  

   

Aplicació Descripció Import 

      

01 130 62301 Càmeres vigilància 11.364,07 

01 164 62223 Columbaris 40.000,00 

03 450 60913 Pilona carrer Sant Joan 1.008,13 

03 450 62409 Adquisició vehicle camió grua 102,00 
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04 330 62201 Teatre auditori 12.679,24 

05 340 62512 Equipament esportiu 30.000,00 

05 340 62315 Adeq.instal. Elèctriques pisicines 1.903,03 

09 321 62101 Adquisició terreny Escola Torredemer 3.166,23 

      

  TOTAL 100.222,70 

   

TOTAL INCREMENT  PRESSUPOST DESPESES 100.222,70 

TOTAL INCREMENT PRESSUPOST INGRESSOS 100.222,70 

 
Tercer.- Acordar l’afectació dels ingressos que finançaven els projectes de despeses 
de l’any 2011,  2012 i 2013 en el punt 1, a les següents inversions: 
 
 

Aplicació Descripció Import Finançament 

        

05 340 62220 
Fase II zona esportiva-Const.edifici 
amb ús de bar-seu 100.222,70 

      Préstec 2011,2012,2013 i 
romanent per despeses grals. 

 
 
Quart.- 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 

                

2013/E/2 Fase II z.esportiva 2013 100.222,70 1.008,13 Préstec 11 En si mateixos Regidoria  

  Const.edifici                 18.048,34 Préstec 12 
excepte 8ª.2 
d) Esports 

  Bar-seu social     
                      
31.166,23 Préstec 13 

Bases 
D´Execució   

    50.000,00 

Romanentd
epeses 
grals. Pressupost  

       100.222,70 total    
                

 
 
Cinquè.- 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. 
 
Sisè.- 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,  diu que la proposta es per 
aprovar  una sèrie de modificacions pressupostàries, una de les quals i més  rellevants 
la  que s’ha anomenat com la seu social de  la zona esportiva.  Un equipament on hi 
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haurà una sèrie d’espais per suplir les carències de la zona, que no hi ha un lloc per 
atendre la gent, per aixoplugar-se si plou, etc.   
 
Assenyala que, després de la redacció del projecte, s’han afinat els costos del 
moviment de terres, del fonament, d’obres, del mobiliari, etc. i necessita una partida 
addicional de 100.000 euros per poder-se licitar.    
 
És pretén dotar-la amb crèdit, finançat amb els següents moviments:  11.364 euros 
que es traurien d’una partida d’inversió en càmeres de videovigilància,   que al març de 
2014 venç el contracte amb l’actual proveïdor i es vol fer un replantejament total del 
servei per treure un concurs en 2 o 4 anys.  Aproximadament 40.000 euros del saldo 
dels columbaris del cementiri per la diferència entre la quantitat  que s’havia previst i la 
que ha sortit després de la redacció del projecte, i d’una sèrie  de partides d’inversió 
que presentaven saldos sobrants després de l’execució de les obres,  concretament,  
1.008 euros de l’adquisició de la pilona del carrer Sant Joan,  100 i pico euros del 
vehicle-grua, 12.679 euros que van sobrar de l’obra de l’Escola de Música,  30.000 
euros de la partida d’equipament esportiu inventariable de l’àrea d’esports del 
pressupost d’aquest 2013,  1.900 euros sobrants de les instal·lacions elèctriques de 
les piscines i  3.166 euros de l’adquisició del terreny del Torredemer. 
 
Diu que són partides on ja s’ha fet l’execució prevista i  han quedat aquests saldos, 
amb lo qual la  suma  de tot plegat és de 100.222 euros pel finançament de la 
modificació.  
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemeí i Boldó, diu que sempre han 
defensat la zona esportiva i aquesta ampliació, i per tant  li sembla bé la manera amb 
la que es finançarà.   Es mostra satisfet pel projecte  i  pensa  en avançar una mica 
més cap a  l’altre camp que està projectat.  
 
Diu que votarà a favor d’aquesta inversió. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavon i Fernández, va recordar que 
ja havia dit  en d’altres ocasions que les modificacions pressupostàries no els hi 
semblen gaire adients quan s’eleven a costum,  que pot indicar una falta de previsió en 
els projectes,  si bé  excepcionalment entén que en aquest cas  s’han de fer. 
 
Diu  que votarà favorablement. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual, expressa les expectatives  
de veure el projecte  acabat, sobretot el camp d’hoquei,  com a jugador d’hoquei que 
és.  Abans però,  entén que és imprescindible donar aquest pas.  Votarà a favor. 
 
 
Votació :  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona i Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu, Christian 
Codony i Castell,  M. Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  
Soriano,  Joan Figueras  Peña i  Montserrat Royes  Vila),   grup polític PP (Xavier 
Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes); grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez)  
i grup polític SI (Pau Carbó Pascual) 
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3.- APROVACIO DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’E XERCICI DE 
2012 
 
Dictamen : La Comissió Especial de Comptes, reunida en data 22 de juliol de 2013, va 
informar  sobre el Compte General de l’Ajuntament corresponent a l’exercici de 2012. 
 
Exposats al públic els  estats comptables que conformen el  Compte General de 
l’Ajuntament a data 31 de desembre de 2012, resulta que no s’ha presentat cap 
reclamació ni al·legació contra els mateixos en el termini d’exposició al públic, del que 
se’n donà publicitat mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 
6 d’agost de 2013  i al tauler d’anuncis. 
 
L’article 212  del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, regula la rendició, publicitat i aprovació 
del Compte General. 
 
Es proposa que s’adopti els següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2012 . 
 
Segon.- Trametre el Compte General als òrgans de fiscalització externa dels comptes i 
de la gestió econòmica de les entitats locals. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’hisenda, senyor Carles Iribarren i Donadeu, informa que  el 22 de juliol es 
van presentar els comptes de l’exercici de l’Ajuntament i Sifasol a 31 de desembre de 
2012.   Que han estat a exposició pública durant 30 dies hàbils  i que  no  ha hagut  
cap consulta,  esmena  o  reclamació.   Per tant, vençut aquest termini, li correspon a 
l’Ajuntament fer l’aprovació definitiva i enviar la documentació a Barcelona i Madrid. 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, diu que s’han fet els 
passos que calien, que  des d’Intervenció s’ha fiscalitzat tot això, i per tant entenen que 
és un tràmit que s’ha de fer.  
 
Recorda el que es va comentar en plens passats,  d’intentar ajustar més el tema 
d’ingressos de cara al proper exercici per no acabar amb un romanent de tresoreria 
tant important  que creu que és per un excés dels impostos. 
  
Malgrat això diu que votaran a favor i que ja parlaran de tot això en propers plens.  
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernandez,  felicita a la 
Regidoria d’Hisensa i a Intervenció per la feina feta, exhaustiva i detallada.  
 
Un cop dit això i vist des d’una perspectiva general, assenyala que l’exercici de 
contenció en l’elaboració  d’uns pressupostos austers amb la finalitat  de no crear 
desviacions que poguessin provocar un dèficit, tot i justificat  en els darrers anys, 
l’equip de govern s’ha excedit en la prudència, arribant-se a  un superàvit força  
important.  
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Suggereix que en l’elaboració dels nous pressupostos, s’augmentin algunes partides 
com cultura, medi ambient, serveis socials, etc. a fi de fer-los una mica més justos, 
equilibrant millor el resultat final.  
 
Manifesta la esperança de poder intervenir més en l’elaboració dels propers 
pressupostos, però tot i així,  expressa la voluntat de vot favorable.  
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual, diu que votarà a favor. 
 
El senyor Iribarren informa que el proper dijous es reuniran per plantejar ordenances, 
on fixen les polítiques  d’impostos i taxes, que marcaran els ingressos.  Posteriorment, 
es  celebrarà el Ple de pressupostos, coincidint amb el Ple ordinari de novembre.  
 
Diu que  qualsevol suggeriment serà ben rebut. 
 
Votació :  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona i Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu, Christian 
Codony i Castell,  M. Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  
Soriano,  Joan Figueras  Peña i  Montserrat Royes  Vila),   grup polític PP (Xavier 
Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes); grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez)  
i grup polític SI (Pau Carbó Pascual) 
 
 
REGIDORIA DE CULTURA 
 
4.- DESIGNACIO DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’AN Y 2014 
 
Dictamen : L’Article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues són locals. 
 
Aquestes dues festes locals seran fixades per ordre del Conseller de Treball, a 
proposta dels municipis respectius, mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament tal i com 
disposa l’article 46 del Reial Decret 2002/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la 
jornada de treball, jornades especials i descansos. 
 
El cap del Servei de Cordinació dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament 
d’Empreses i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant escrit de data 2 de 
setembre de 2013, demana a aquest Ajuntament que  formulin una  proposa de les 
dues festes locals per a l’any següent, proposta que els ha d’ésser tramesa  abans de 
finals del mes de setembre de l’any en curs. 
 
Vist l’informe de la Tècnica de Cultura, emès en data 25 de juliol de 2013. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General 
 
Es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Proposar per a l’any 2014 com a festes locals de caràcter retribuït i no 
recuperable en el municipi de Matadepera, els dies següents: 
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- Dilluns,   20  gener de 2014, per commemorar Sant Sebastià. 
- Dilluns,   1 de setembre de 2014, per commemorar la Degollació de Sant 

Joan Baptista 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Director dels Serveis Territorials del 
Departament d’Empreses i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, i a la Regidoria 
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Matadepera. 
 
 
Defensa : 
 
El regidor de cultura, senyor Marcel Sayol i Quadres proposa l’aprovació de les dues 
festes locals d’entre les 14 que marca l’Estatut dels Treballadors. 
 
Arran de l’informe emès per la tècnica de cultura,  es proposa que les festes siguin el 
dilluns 20 de gener de 2014 per commemorar la festivitat de Sant Sebastià, i dilluns 1 
de setembre de 2014 per commemorar la resurrecció de Sant Joan Baptista,   les dues 
festes que tradicionalment  s’han fet en els últims 20 o 25 anys. 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó,  no fa cap comentari al 
respecte  i  es mostra d’acord amb la proposta. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernández, tampoc té res a 
dir al respecte. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual, tampoc fa cap comentari. 
 
Votació :  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona i Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu, Christian 
Codony i Castell,  M. Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  
Soriano,  Joan Figueras  Peña i  Montserrat Royes  Vila),   grup polític PP (Xavier 
Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes); grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez)  
i grup polític SI (Pau Carbó Pascual) 
 
 
 
C) INFORMES DE GESTIÓ 
 
5.- INFORMES DE GESTIÓ 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona demana a la regidora de festes,  senyora  Carme 
Querol i Badosa que faci una valoració de la Festa Major. 
 
La senyora Querol, explica que la Comissió de Festa Major es va  reunir  la setmana 
passada per analitzar el resultat de les festes i que tret  de petites coses que sempre 
van sorgint, en general tot va funcionar bé, i no hi va haver cap tipus de problema.  
 
Afegeix que de cara  a desembre  es   farà el tancament,  conjuntament amb el 
Mil·lenari de Matadepera,  ja que aquest any s’han fet molts actes  paral·lels que 
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estaven dins de Festes.   Diu   que en lloc de convocar només les entitats que 
participen a la Comissió de Festa Major per fer el tancament, es convocaran a totes, 
per fer el tancament dels dos temes.  
 
Com a nota negativa  comenta que  van robar unes taules i unes cadires i s’han hagut 
de pagar a l’empresa que ens les van subministrar, tret d’això, en general molt bé. 
 
La senyora Solsona ressalta que setembre es caracteritza per  l’inici del curs escolar, 
per això demana a la regidora d’ensenyament, senyora Carme Querol i Badosa que 
expliqui com ha anat aquest inici de curs. 
 
La senyora Querol diu que les escoles han començat amb tota normalitat, inclús amb 
els mestres que s’havien designat, que es van presentar el primer dia d’escola.  
 
S’han tancat aquestes matrícules  amb  425 alumnes a la Ginesta,  434 alumnes al 
Torredemer, 520 alumnes a l’Institut, 883 al Montcau-La Mola, i 292 a l’Escola de 
Música.   També assenyala la normalitat de  l’Escola Bressol, que va començar a 
principis de mes i que el funcionament és correcte.  
 
Ressalta que durant l’estiu s’ha fet tot el manteniment que s’havia de fer, sobretot a 
l’Escola Ginesta, que tenien uns forats per unes inundacions. 
 
La senyora Solsona demana també a la senyora Querol que informi respecte del 
voluntariat  dintre dels cursos per a la gent gran. 
 
La senyora Querol  diu que durant la primera quinzena de setembre es va fer  la 
matrícula dels cursos,  i que ha hagut  una mica més de feina  perquè s’han demanat 
una quantitat de dades de les persones que participen d’aquest voluntariat per 
comprovar si realment són de Matadepera o si hi havia alguna persona de fora.  Va ser 
una mica complicat, però es va solucionar.  
 
Afegeix que tots els cursos començaran el 16 d’octubre, i creu que amb total normalitat 
perquè cada cop hi ha més gent que vol participar tant com alumne com  de voluntari. 
Això diu molt en favor de la gent gran, de la seva activitat i de les seves ganes de fer 
coses.  
 
Informa que el proper 31 d’octubre  a les 7 de la tarda, es farà la presentació oficial del 
curs  al Casal de Cultura.  
 
La senyora Solsona demana al regidor d’hisenda,  senyor Carles Iribarren i Donadeu 
que informi de l’inventari. 
 
El senyor Iribarren comenta que s’han rebut ofertes oferint aquest tipus de servei de 
les diferents empreses que des d’Intervenció s’havien demanat,  requerint  
explicacions a alguna d’elles,  qualificada com a temerària.  
 
Diu que en principi sembla que serà la companyia Auren que ja ha fet altres treballs a  
la casa, en temes de recursos humans, que serà un projecte que s’allargarà durant 6 
mesos perquè s’han d’inventariar tots els solars, immobles, tot.  Que primer hi haurà 
una fase d’inventari, i després una altra d’introducció de dades en el sistema 
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informàtic, pel  tècnics de l’Ajuntament per poder fer el manteniment  d’altes i baixes 
que hi puguin haver.  
 
Finalitza  ressaltant lo interessant  d’un exercici que no es fa des de l’any 92  i promet 
mantenir una reunió amb la resta de grups polítics  quan es conegui  l’empresa per tal 
de fixar calendaris.  
 
La senyora Solsona recorda que ja està oberta la licitació del Bar del Casal de Cultura 
i que està obert fins el dia 15 d’octubre el termini de licitació del canvi de l’enllumenat, 
un projecte ambiciós que parteix d’una auditoria de la Diputació de Barcelona, i del 
qual s’espera que presentin moltes  ofertes.   
 
 
 
D) CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
6.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE G OVERN 
No se’n presenten. 
 
 
7.- PRECS I PREGUNTES 
 
Inicia el torn de precs i preguntes el regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i 
Boldó. 
 
Un breu comentari de la Festa Major.   Una felicitació a l’Ajuntament perquè aquest 
any durant la vetllada del  ball de dissabte s’ha guanyat en el servei del bar, que com 
es va dir l’any anterior el servei que hi havia era insuficient generant-se  importants 
col·lapses.  
 
Fa referència, un any més, a la idoneïtat de  l’orquestra.  Entén que no és el lloc per 
reivindicacions independentistes i perquè ja porta dos o tres anys el mateix grup i 
caldria portar algun altre diferent.   Diu que ja han parlat amb la regidora i que van 
coincidit en les apreciacions.   
 
Primera pregunta.- Dirigida al  regidor de governació senyor  Christian Codony i  
pregunta per la preocupant onada de furts a Matadepera, quina és  la situació real i 
què s’està fent o es farà, perquè en l’últim Ple ja li van preguntar i semblava que 
estava controlat. 
 
Segona.- Sobre la neteja de la riera, que van creixent les plantes i preocupen.   Diu 
que fins i tot hi ha pins.  
 
Tercera.- Si hi ha alguna novetat del  tema de la rotonda. 
 
Quarta.- Sobre Sant Sebastià, pregunta en quin moment estan, perquè li  consta que 
hi ha una reunió aquest proper divendres, i potser sortiran canvis en el sentit de  si 
pensen delegar la festa a l’Ajuntament o si només es fan responsables de la cercavila.   
També s’interessa per conèixer el canvi de president. 
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Cinquena.- Pregunta  a la senyora Solsona  si se sap el contingut del pregó de Festa 
Major,  perquè, segons  recorda, el d’enguany va tenir una mica de contingut polític.  
És per això que suggereix que pels propers anys es llegeixi abans  perquè creu que no 
és el lloc per fer política, tot tenint en compte que hi ha gent de totes sensibilitats.  
 
A continuació la regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, 
pregunta al  senyor Codony pels porcs senglars, que estan baixant al poble i s’hi es 
farà  alguna batuda més durant aquests dies per evitar que arribin a les cases. 
 
A continuació el regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Ferández, 
pregunta : 
 
Primera.- Perquè no s’ha confirmat el calendari per penjar una estelada  al màstil de la 
plaça de Sant Jordi arran de la demanda feta per l’ANC. 
 
Segona.- Recorda que ja s’havia parlat de la perillositat  de la contra direcció de la 
cantonada del carrer Ramon Llull per sobre del pavelló.  Un cop mes pregunta què 
passaria si es troba un cotxe de cara al final del carrer i com a exemple relata els fets 
ocorreguts al trobar-se un cotxe en direcció contrària al mig del carrer.  
 
Reclama que es faci alguna acció al respecte.  
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual pregunta  com està el Camp 
de Golf,  si està avançant el tema comercial.   Recorda que a anteriors plens ha fet 
alguna pregunta a la qual no ha obtingut resposta :  fins quan es podrà  permetre estar 
així, més que res per saber una data i poder arrencar nous projectes, en el cas que 
des de l’Ajuntament s’informi  de fins quan es podrà  permetre el luxe de perdre diners. 
 
Finalitza agraint a la gent de Matadepera tant la que va anar a la Via Catalana com a 
una majoria silenciosa que es van quedar a casa per problemes de mobilitat o feina, i 
no hi va poder anar.  
 
Respostes. 
 
La senyora Solsona respon en referència de la última pregunta formulada pel senyor 
Argemí, que mai, almenys des que ella és alcaldessa, s’ha preguntat el contingut del 
pregó que es llegirà.   Diu que desconeix  si anteriors alcaldes ho han fet  però  que 
ella,  mai.   Argumenta que és la sorpresa  de l’acte i ho compara amb el discurs que fa 
el rei Melcior. 
 
El senyor Argemí  opina que  no és el lloc per fer un pregó polititzat.   Que cada cosa 
té el seu lloc i argumenta que potser d’haver-ho sabut no hauria anat.   Recorda que 
també va tenir aquesta sensació en un pregó també bastant polititzat en època del 
tripartit.  Suggereix que en futures ocasions se l’informi del contingut  de manera que si 
no ho creu convenient no estigui present.  
 
La senyora Solsona es ratifica en que no sabia  de que parlaria la pregonera. 
 
El senyor Argemí, diu que si la sorpresa hagués estat en un sentit oposat al que molta 
gent defensa legítimament, li hauria  agradat veure la reacció del públic  assistent a 
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l’acte, o dels regidors en qüestió.   Creu que s’ha de tenir empatia i  posar-se sempre 
en la pell de l’altre.   I espera que  l’any que ve, la regidora  pregunti a la persona que 
ha de fer el Pregó. 
 
La senyora Solsona dubta de que cap ajuntament conegui el contingut del pregó 
abans d’escoltar-ho, i li diu al senyor Argemí que  ell mateix com a regidor ho pot 
preguntar.  
 
El senyor Argemí creu que no ha de ser ell qui pregunti, que únicament es tracta de 
saber si serà polític o no, no de saber fil per randa el que es dirà, i diu que si un any es 
llegís un discurs al revés,   plourien crítiques.  
 
La regidora de festes, senyora Carme Querol i Badosa,  comenta que va dir que no ho 
sabia quan la van  trucar des de Ràdio 4 per preguntar-li sobre la festa i si el pregó 
aniria amb algun caire polític.   Que mai es   pregunta el que diran, que  venen, fan el 
pregó i prou.   A més diu que fins i tot la persona que es tria es fa  a través de la 
comissió de  Festa Major,  d’entre una llista de persones que han estat un símbol pel 
poble, sense referències de si és d’un tipus de persona o no. 
. 
El senyor Argemí diu que no te res en contra de la persona, tot al contrari, que és una 
persona magnífica, que col·labora amb el poble, molt activa,  però entenen que s’ha de 
ser rigorós per fer les coses bé i  que cada cosa té el seu lloc i el seu moment.  
 
El senyor Carbó, recorda que s’està  vivint un moment històric, i és inevitable  una 
mínima reivindicació  popular, sense colors polítics.  Recorda que només va dir que 
“esteu tots convidats a la Via Catalana”... 
 
El senyor Argemí dubta de que convocar a la gent en un lloc que no és el que toca no 
tingui un caràcter polític.   
 
La senyora Solsona tanca el tema tot dient que sort que el bar va funcionar millor i 
convida al senyor Codony que expliqui el tema dels furts. 
 
El senyor Codony diu que efectivament han hagut una  sèrie de robatoris a diferents 
punts del municipi, fins i tot alguns concentrats al centre del poble en pocs dies de 
diferència.  
 
Informa que  s’està treballant amb tots els efectius, Policia Local, Mossos, amb les 
càmeres, etc. que  s’han fet controls pràcticament cada dia, a diferents punts i hores, 
que s’han identificat persones, algunes d’elles  amb antecedents que  l’únic que es pot  
fer és convidar-les a marxar del municipi si no tenen causes pendents.  En resum diu 
que s’està fent treball de camp i que són els Mossos qui estan fent totes les 
investigacions possibles, col·laborant al màxim amb la Policia Local.   
 
Ressalta que hi ha una corresponsabilitat important i espera que  això acabi en breu. 
Explica que quan comencen aquests tipus d’actes, moltes vegades es produeixen fets 
encadenats que ha  d’esbrinar-se el qui i el com i que pot ser que no tots els robatoris 
formin part del mateix equip que és en el que  s’està treballant contant de que són 
temes que causen inseguretat sobre tot a Matadepera  que històricament hi ha hagut 
poca activitat delictiva.   
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El senyor Pavón pregunta si es pot saber, qui actua quan algú avisa al 112. 
 
El senyor Codony respon que depèn si es truca directament al telèfon de la Policia 
Local  o  al 112, que el més segur és que s’enviïn als Mossos, i siguin ells qui avisin a 
la Policia Local.  
 
El senyor Pavón pregunta si es pot fer algun canvi en la direcció del comandament 
perquè segons es percep si pugen els mossos al no conèixer el municipi, trigarien 
quatre vegades mes que la Policia Local i en el cas dels robatoris depèn de mig minut i 
si amés senten la sirena... 
 
El senyor Codony diu que en un futur és aquesta la idea i explica que la Policia Local 
intenta intervenir sense sirena i sense llums i que cada vegada hi ha una major 
coresponsabilitat amb els mossos.  A tall d’exemple diu que a l’últim robatori que hi va 
haver a  Cavall Bernat van abandonar el cotxe en el que fugien perquè hi havia un 
control ordinari a les 12 de la nit.   
 
El senyor Pavón diu que dissortadament, s’ha de pensar que s’anirà a més pels 
moments en que s’està vivint i que cal estar preparats.  
 
El senyor Codony diu que el més important és que els ciutadans col·laborin al màxim, 
que truquin  molt més del que ho fan fins ara, davant de qualsevol vehicle a la via 
pública, qualsevol cosa sospitosa, etc. quan això succeeixi es pot actuar, és un 
municipi fàcil, hi ha poca circulació i es pot detectar qualsevol situació estranya.    
 
El regidor d’urbanisme, senyor Jordi Roca i Llongueras, recorda respecte el tema de la 
riera que  al  darrer Ple ja es va dir que esperava que l’ACA aprovés els convenis que 
tenia amb els municipis sobre la neteja de la riera.  Malauradament, l’ACA no ha 
aprovat cap conveni, i  el que s’ha fet és demanar autorització per utilitzar la partida de 
10.000 euros destinada per fer l’actuació.   En aquests moments s’està pendent de 
que  el proper 10 d’octubre   vinguin els tècnics de l’ACA, perquè visualitzin l’operació 
amb uns criteris específics.  
 
El senyor Roca afegeix que li sembla que no es podrà fer fins a finals d’octubre  i 
desconeix l’àmbit d’actuació perquè segons diu, que amb la partida que hi ha no 
s’arrivarà a tot.  No obstant això assegura que en un termini d’un mes i mig, dos mesos 
podrà quedar executada.   
 
Pel que fa a la rotonda, el senyor Roca informa que a principis de setembre va parlar 
amb el senyor Izquierdo de la Diputació de Barcelona, i estava pendent que es 
tanqués el calendari, i  que a mitjans d’octubre, el 15 o el 20, es faria una reunió per 
donar respostes.  
 
A hores d’ara diu que poca cosa mes pot dir i s’estima més donar una informació veraç  
quan es tinguin dades  concretes,  però que els calendaris són els que són i concreta 
que  seran obres problemàtiques  en quant a  mobilitat pel municipi i que tots plegats 
han de ser conscients de la manera com es duran a terme.  
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La senyora Solsona informa que el proper dimecres hi haurà una reunió pel tema de 
Sant Sebastià i avança que la intenció de  l’Ajuntament és donar  el màxim suport a la 
Germandat, tot comptant amb els plans de seguretat que pertoquen.    
 
Afegeix que estan un punt encallats perquè la Germandat no vol assumir la 
responsabilitat,  però és l’entitat que organitza  qui la té.   No obstant assegura que 
l’Ajuntament estaran al seu costat donant suport econòmic i tècnic.  
 
El senyor Argemí pregunta qui anirà a la reunió.  
 
La senyora Solsona diu que els regidors,  i el president, senyor Roger Gonzalez. 
 
El senyor Argemí pregunta si és el que plega. 
 
El regidor d’obres i serveis, senyor Joan Figueras i Peña diu que en l’assemblea de 
divendres  es dirà si pleguen i ho deixen a l’Ajuntament. 
 
Al senyor Argemí li sembla que el que no els hi agrada és que l’Ajuntament tingui el 
poder. 
 
La senyora Querol diu que no és el tema.  Que. va de responsabilitats.   Comenta que 
s’està fent el pla de protecció per veure com es gestiona  i serà llavors quan es 
decideixi.  Explica que  una empresa externa està treballant en el  pla de protecció, 
recollint dades in situ,  d’on es talla el pi, on es fan les fogueres, com es baixa el pi, les 
hores en que es baixa, etc.  en resum s’ha de fer un pla de protecció prou exhaustiu 
per evitar accidents i gaudir dels actes amb la màxima seguretat.   
 
Finalitza dient que el  dimecres al matí aquesta empresa informarà àmpliament de 
totes les dades que han recollit, i a la tarda s’explicarà a la Germandat perquè a la 
vegada ells ho diguin a  l’Assemblea. 
 
La senyora Solsona es reafirma en que l’Ajuntament està al costat de l’entitat. 
 
El senyor Codony diu que els porcs senglars és el problema de cada any.  Que hi ha 
èpoques que baixen més i enguany és dels anys que més baixen, fins i tot tocant al 
poble.   Explica que es fa tot el que es pot dintre del que marca la regulació,  s’ha 
pensat fins i tot en la instal·lació d’unes xarxes però seria molt costós pel resultat que 
s’obtindria.  
 
La senyora Solsona recomana que sobretot no es doni  menjar.  Informa que una 
batuda que van fer a Can Roure es van poder abatre 8 animals i que fins el proper 28 
d’octubre  no està permesa la caça major al parc natural i fins aleshores no es pot fer 
res mes.  
 
Pel que fa a la pregunta sobre el màstil de la plaça de Sant Jordi formulada pel senyor 
Pavón, l’alcaldessa, diu que l’estelada de moment queda pendent, que es podria 
penjar  quan es convoqui el referèndum, fins aleshores ja hi ha la senyera.  A més és 
també una qüestió de dimensions perquè l’estelada que es proposa penjar és massa 
gran pel màstil que hi ha a la plaça.   
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La senyora Solsona diu que respecte al camp de golf pel qual s’ha interessat el senyor 
Carbó, efectivament hi ha pendent una reunió monogràfica que encara no es té la data 
fixada.  
 
El senyor Sala informa de que hi ha diverses gestions engegades per col·lectius, com 
es va explicar en el Ple passat.   Per a hotels, empreses, entitats esportives,  en 
concret hi ha una gestió feta amb una gran entitat  que vol fer un stage en equip, etc.  I 
pel que fa als números diu que tot i la mala època que s’ha passat, actualment s’està 
lleugerament per sobre respecte dels ingressos de l’any passat.  Especifica que la gent  
participa, que es lloguen serveis, s’ofereix a les escoles a través de les AMPAS.  És un 
equipament que cada dia té més sortida, és un punt clau com a sortides de curses de 
caminades, etc.   
 
En general, assegura que s’està donant un bon servei i que és positiu per Matadepera. 
 
La senyora Solsona conclou dient que es farà la sessió monogràfica pendent.  
 
I sense res més a tractar per la Presidència s'alça la sessió a les  20,27 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 
 
 
 


