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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE  
celebrat en data  28 de gener de 2013 

 
 
 
 
Matadepera, vint-i-vuit de gener  de dos mil tretze. 
 
Essent les dos quarts del 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 comerc (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, 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: 
 
A continuació l’alcaldesa, senyora Solsona, demana la votació per la inclusió 
d’urgència dels següents punts : 
 

- Aprovació de l’expedient núm. 4 de modificació de crèdits del pressupost de 
l’Ajuntament de Matadepera corresponent a l’exercici 2013 

 
- Moció d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de 

Catalunya  
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Practicada la votació queda aprovada la inclusió d’urgència dels dos punts per onze 
vots a favor :  grup polític CIU (Mireia Solsona 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 ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez)  i grup polític SI (Pau Carbó Pascual) i 
dos vots en contra : grup polític PP (Xavier Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes). 
 
 
 
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 DATA 26 DE NOVEMBRE DE 2012 
 
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 26 de novembre de 2012. 
 
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 Boltó, diu que al setè paràgraf 
de la seva intervenció al punt núm. 7 d’Aprovació dels pressupostos, on  diu : .... per 
tant haurà uns diners de més que serviran per amortitzar.....,  hauria de dir : .... per tant 
tindrà uns diners de més que serviran per amortitzar..... 
 
Fetes les oportunes comprovacions i tot i que es va transcriure literalment,  es rectifica 
per a una millor comprensió, quedant  l’acta de la següent manera : “.... per tant tindrà 
uns diners de més que serviran per amortitzar.....” 
 
Que al següent paràgraf on diu : ....en el tema de les plusvàlues, nosaltres haguéssim 
previst una mica per sobre dels 800.000 euros..., hauria de dir : en el tema de les 
plusvàlues, nosaltres haguéssim previst una mica per sota  dels 800.000 euros. 
 
Fetes les oportunes comprovacions es modifica l’acta quedant de la següent manera : 
“...en el tema de les plusvàlues, nosaltres haguéssim previst una mica per sota dels 
800.000 euros” 
 
Que al mateix punt,  al paràgraf 37è, on diu : ....incrementar la partida de 55.000 a 
65.000 euros degut a l’oleografia del nostre municipi...,  hauria de dir : .... incrementar 
la partida de 55.000 a 65.000 euros degut a l’orografia del nostre municipi. 
 
Fetes les oportunes  comprovacions, es modifica l’acta quedant de la següent manera : 
“....incrementar la partida de 55.000 a 65.000 euros degut a l’orografia del nostre 
municipi ...” 
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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.- REQUERIMENT DE RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSIC A ALTERADA EN 
RELACIÓ A L’EXPEDIENT RRFA I OJV 3/2012. 
 
Dictamen : En data 19.9.2012 es va notificar al senyor Ignacio Llano Irusta el Decret 
número 3 de data 23.8.2012, dictat pel regidor delegat d’urbanisme, mitjançant el qual 
s’incoava expedient de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic 
vulnerat per efectuar, en la finca situada en el carrer de la Carossa, 36 de Matadepera, 
les obres consistents en la construcció d’una edificació auxiliar, per guardar-hi eines i 
material de jardineria, d’una superfície aproximada de 12 m2, situada a una distància 
superior a 4 metres de la tanca existent al fons de la finca, així com la construcció 
d’una segona edificació auxiliar destinada a galliner, formada per un tancament de filat 
d’aproximadament 12 m2 de superfície i per una caseta d’obra d’aproximadament 10 
m2 de superfície, situada a 1 metre de la tanca existent al fons de la finca, de 
conformitat amb els articles 199 a 227 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU) i 267 del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU), per haver-se 
realitzat sense la preceptiva llicència de l’Ajuntament. 
 
Es va concedir a l’interessat un termini d’audiència de 15 dies comptadors des de 
l’endemà de la recepció de la notificació perquè tinguessin accés a l’expedient i 
presentessin els documents o al·legacions que consideressin escaients. 
 
En data 4.10.2012, Registre General d’entrada 5740, dins el termini d’audiència als 
interessats que finalitzava el dia 6.10.2012, el senyor Ignacio Llano Irusta ha presentat 
un escrit d’al·legacions que resumidament exposa: 
 

1. Pel que fa les obres consistents en la construcció d’una edificació auxiliar, per 
guardar-hi eines i material de jardineria, d’una superfície aproximada de 12 m2, 
situada a una distància superior a 4 metres de la tanca existent al fons de la 
finca, es procedirà en breu a la seva legalització. 

 
2. Pel que fa les obres consistents en la construcció d’una segona edificació 

auxiliar destinada a galliner, formada per un tancament de filat 
d’aproximadament 12 m2 de superfície i per una caseta d’obra 
d’aproximadament 10 m2 de superfície, situada a 1 metre de la tanca existent al 
fons de la finca, exposa: 

 
a. És una construcció que fa anys que està realitzada. 
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b. Existeix litispendència amb el procediment ordinari 317/2010 seguit 

davant el Jutjat de Primera Instància número 7 de Terrassa, pel qual els 
senyors Ricard Badia Perich i Elisa Escoda Abella van interposar 
demanda, en exercici de l’acció reivindicatòria prevista en l’article 348 i 
concordants del Codi Civil, contra el senyor Ignacio Llado Irusta, que ha 
de determinar quin és el llindar de les dues finques veïnes. Si el llindar 
que s’acordi és el defensat pel senyor Ignacio Llado Irusta, aquesta 
segona construcció ha de ser legalitzable. 

 
Finalment, sol·licita que es tingui per presentat l’escrit, s’admeti i s’acordi en 
conformitat amb les al·legacions realitzades. 
 
Els serveis tècnics municipals han emès informe en data 3.12.2012, manifestant que 
en aquella data no hi ha constància d’haver-se sol·licitat llicència de legalització de les 
obres indicades. Així mateix indiquen el següent: 
 
“Tal i com es va indicar en l’informe inicial de data 23.7.2012, que consta a l’expedient, 
la primera construcció es legalitzable. Pel que fa la segona edificació cal considerar el 
següent: 
 
- El límit de fons de parcel·la, segons el Pla Parcial de Cavall Bernat aprovat per 

l’Ajuntament el 7.5.1982, es grafia amb una línea trencada que correspon 
topogràficament a un tàlveg o torrent. 

 
- El projecte de reparcel·lació, aprovat  per la Comissió de Govern el 8.5.1987 (exp. 

P4/87) i la llicència d’obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat en aquesta 
finca, concedida per la Junta de Govern Local el dia 15.3.2000 (exp. 216/1999) 
mantenen aquesta línia trencada. 

 
- Posteriorment, el 26.7.2006 la Junta de Govern Local va concedir una llicència de 

parcel·lació de tres finques, amb front al carrer Vilumara, el límit oest de les quals 
llinda en un tram amb la finca del carrer de la Carossa número 36.  

 
Si bé, d’acord amb les al·legacions presentades en data 4.10.2012, Registre General 
d’entrada 5740, existeix un procediment judicial que ha de determinar quin és el llindar 
de les dues finques veïnes, de la comprovació visual i de la documentació obrant en 
l’Ajuntament i l’expedient, no pot determinar-se que la tanca existent no es 
correspongui amb el llindar de la finca i, per tant, és el que ha de tenir en compte 
l’Ajuntament. 
 
No obstant, independentment d’aquesta controvèrsia, les obres s’han efectuat sense 
disposar de la preceptiva llicència municipal.” 
 
Així mateix, consta a l’expedient informe jurídic de data 10.12.2012 on es conclou el 
següent: 
 
“Independentment dels motius al·legats, el senyor Ignacio Llano Irusta ha efectuat 
obres sense comptar amb la preceptiva llicència municipal. 
 



 6 

No és dóna en aquest procediment administratiu de restauració de la realitat física 
alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, l’excepció de litispendència per no donar-se els 
requisits necessaris perquè sigui d’aplicació (que hi hagi dos processos jurisdiccionals, 
que els dos processos estiguin pendents, que el primer procés estigui pendent davant 
un jutjat o tribunal competent, que els dos processos siguin d'una mateixa classe, que 
entre els dos processos es donin les necessàries identitats subjectives, objectives i de 
causa i que el procés en el qual es faci valer la litispendència hagi començat amb 
posterioritat al què l'origina) i per no ser un dels supòsits previstos de suspensió del 
procediment administratiu, d’acord amb els articles 42.5 i 77 de la LRJ-PAC. 
 
Per tot això, escau: 
 

a) Desestimar les al·legacions presentades pel senyor Ignacio Llano Irusta. 
 
b) Pel que fa les obres en la finca situada en el carrer de la Carossa, 36 de 

Matadepera que poden ser objecte de legalització consistents en la construcció 
d’una edificació auxiliar, per guardar-hi eines i material de jardineria, d’una 
superfície aproximada de 12 m2, situada a una distància superior a 4 metres de 
la tanca existent al fons de la finca, requerir a l’interessat perquè, en el termini 
de 2 mesos comptats d’ençà de la notificació corresponent, sol·liciti la llicència 
pertinent. 

 
En el supòsit que la persona interessada no sol·liciti la llicència en el termini 
establert de 2 mesos o aquesta sigui denegada, d’acord amb l’establert a 
l’article 267.4 del RLU, se l’haurà de requerir perquè en el termini d’1 mes 
procedeixi a la restauració de la realitat física o jurídica alterada, mitjançant 
l’enderroc de la construcció que ha motivat la incoació de l’expedient. 

 
c) Pel que fa les obres, en la finca situada en el carrer de la Carossa, 36 de 

Matadepera, que no poden ser objecte de legalització consistents en la 
construcció d’una segona edificació auxiliar destinada a galliner, formada per 
un tancament de filat d’aproximadament 12 m2 de superfície i per una caseta 
d’obra d’aproximadament 10 m2 de superfície, situada a 1 metre de la tanca 
existent al fons de la finca, requerir al senyor Ignacio Llano Irusta perquè en el 
termini d’1 mes, comptat d’ençà de la notificació corresponent, executi les 
mesures de restauració de la realitat física alterada consistents en l’enderroc 
de la part de l’edificació auxiliar que envaeix la franja no edificable de 4 metres 
de separació amb el veí. 

 
d) Advertir al senyor Ignacio Llano Irusta, d’acord amb l’article 225 del TRLU, en 

concordança amb l’article 277 del RLU, la possibilitat d’imposar multes 
coercitives per incompliment del requeriment efectuat o de l’ordre de suspensió 
dels actes d’edificació o qualsevol altra mesura cautelar acordada en matèria 
de protecció de la legalitat urbanística, per import de 300 a 3.000 euros, les 
quals podrien ser reiterades en el temps, cas que persisteixi l’incompliment i 
sent compatibles amb les multes sancionadores derivades de l’expedient 
sancionador, cas que procedeixi.” 

 
L’article 187 del TRLU sotmet a llicència urbanística prèvia, en els termes establerts 
per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els 
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actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 
 
Els articles 199 a 227 del TRLU i 264 a 283 del RLU fan referència a la protecció de la 
legalitat urbanística i expressament preveuen que quan s’efectuïn els actes definits a 
l’article 187 del TRLU sense disposar de la preceptiva llicència, l’alcalde haurà de 
dictar resolució de suspensió provisional i immediata d’aquest acte tot atorgant 
audiència als afectats per un període quinze dies. A més, estableix que l’alcalde 
ratificarà o revocarà totalment o parcial la primera resolució dins dels quinze dies 
posteriors al venciment del termini d’audiència. La suspensió provisional, si no es 
ratifica en aquest termini de quinze dies, restarà automàticament sense efectes, 
d’acord amb el què estableix l’article 205.3 del TRLU. 
 
L’article 205.2 del TRLU i el 267.3 a) del RLU estableixen que en el cas d’actes ja 
executats o de ratificació de la resolució de suspensió, s’ha de requerir la persona 
interessada perquè, en el termini de dos mesos comptats d’ençà de la notificació 
corresponent, sol·liciti la llicència o la modificació de la llicència pertinent o, en el cas 
que les obres tinguin caràcter manifestament il·legalitzable i així hagin estat 
qualificades per l’òrgan competent per a la incoació del procediment, requerir a la 
persona interessada perquè executi, en el termini d’un mes, les mesures de 
restauració de la realitat física alterada que s’estableixin i, si s’escau, ajusti la seva 
actuació a la llicència o ordre d’execució atorgades. 
 
La competència per a l’adopció del present acord correspon al Ple de l’Ajuntament, en 
compliment de l’article 206.1 del TRLU. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel senyor Ignació Llano Irusta 
mitjantçant escrit amb Registre General d’entrada número 5740 de data 4.10.2012 pels 
motius adduïts en l’informe dels serveis tècnics municipals de data 3.12.2012 i 
l’informe jurídic de data 10.12.2012, que consten a l’expedient i es transcriuen 
parcialment en la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.- Pel que fa les obres, en la finca situada en el carrer de la Carossa, 36 de 
Matadepera, que no poden ser objecte de legalització consistents en la construcció 
d’una segona edificació auxiliar destinada a galliner, formada per un tancament de filat 
d’aproximadament 12 m2 de superfície i per una caseta d’obra d’aproximadament 10 
m2 de superfície, situada a 1 metre de la tanca existent al fons de la finca, requerir al 
senyor Ignacio Llano Irusta perquè en el termini d’1 mes, comptat d’ençà de la 
notificació corresponent, executi les mesures de restauració de la realitat física 
alterada consistents en l’enderroc de la part de l’edificació auxiliar que envaeix la franja 
no edificable de 4 metres de separació amb el veí. 
 
Tercer.- Pel que fa les obres en la finca situada en el carrer de la Carossa, 36 de 
Matadepera que poden ser objecte de legalització consistents en la construcció d’una 
edificació auxiliar, per guardar-hi eines i material de jardineria, d’una superfície 
aproximada de 12 m2, situada a una distància superior a 4 metres de la tanca existent 
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al fons de la finca, requerir al senyor Ignacio Llano Irusta perquè en el termini de 2 
mesos, comptat d’ençà de la notificació corresponent, sol·liciti la llicència pertinent. En 
el supòsit que la persona interessada no sol·liciti la llicència en el termini establert de 2 
mesos o aquesta sigui denegada, d’acord amb l’establert a l’article 267.4 del RLU, se 
l’haurà de requerir perquè en el termini d’1 mes procedeixi a la restauració de la 
realitat física o jurídica alterada, mitjançant l’enderroc de la construcció que ha motivat 
la incoació de l’expedient. 
 
Quart.- Advertir al senyor Ignacio Llano Irusta, d’acord amb l’article 225 del TRLU, en 
concordança amb l’article 277 del RLU, la possibilitat d’imposar multes coercitives per 
incompliment del requeriment efectuat o de l’ordre de suspensió dels actes d’edificació 
o qualsevol altra mesura cautelar acordada en matèria de protecció de la legalitat 
urbanística, per import de 300 a 3.000 euros, les quals podrien ser reiterades en el 
temps, cas que persisteixi l’incompliment i sent compatibles amb les multes 
sancionadores derivades de l’expedient sancionador, cas que procedeixi. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a les persones interessades pel seu coneixement i 
efectes oportuns,  i donar-ne trasllat als serveis tècnics municipals. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’urbanisme, senyor Jordi Roca i Llongueras explica que és un punt que fa 
referència  a un Decret pel qual  es notifica a un veí del carrer Carossa que de les dos 
edificacions auxiliars  que té a la seva finca, una d’elles s’estudia la legalitat i pertinent 
llicència d’obres, però la segona, d’acord amb la normativa s’hauria d’enderrocar. 
 
El que avui es porta a aprovació és,  per una banda l’esmentada legalització de l’edifici 
auxiliar i de l’altre,  ratificar la il·legalitat i desestimar les al·legacions presentades pel 
veí de la segona edificació auxiliar. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, diu que com en casos 
anteriors, sempre d’acord amb la normativa urbanística  analitzada convenientment 
pels tècnics de la casa, si hi ha una edificació  que no compleix la normativa,  s’ha 
d’actuar.   
 
Manifesta la intenció de vot favorable. 
 
Els regidors dels grups polítics ERC-UM i SI, senyors Santi Pavón  Fernández i Pau 
Carbó i Pascual es mostren d’acord amb la proposta. 
 
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.- REQUERIMENT DE RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSIC A ALTERADA EN 
RELACIÓ A L’EXPEDIENT RRFA I OJV 5/2012. 
 
Dictamen : En data 12.11.2012 es va notificar a la senyora Dolors Guerrero Pozo el 
Decret d’Alcaldia número 383 de data 25.10.2012, mitjançant el qual es requeria a la 
raó social DG PROPERTY 2010, SL, representada per Dolors Guerrero Pozo, perquè 
en el termini de 2 mesos, comptat d’ençà de la notificació corresponent, sol·licités la 
llicència pertinent per adequar a la legalitat la tanca de carrer de la finca situada al 
passeig del Pla, 83 de Matadepera, advertint-la que, en el supòsit que no sol·licités la 
llicència en el termini establert de 2 mesos o aquesta fos denegada, d’acord amb 
l’establert als articles 206.1 del  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU) i 267.4 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU), se l’haurà de 
requerir perquè en el termini d’1 mes procedís a la restauració de la realitat física o 
jurídica alterada, mitjançant la retirada de les travesses de fusta entre els barrots de la 
tanca de la finca situada al passeig del Pla, 83, de Matadepera. 
 
En data 13.11.2012, Registre General d’entrada 6323, fora del termini d’audiència als 
interessats, que va finalitzar el dia 24.10.2012, DG PROPERTY 2010, SL, va presentar 
un escrit manifestant el desacord amb el requeriment rebut en data 12.11.2012. 
 
Els serveis tècnics municipals han emès informe en data 14.1.2013, manifestant que 
en aquella data no hi ha constància d’haver-se sol·licitat llicència de legalització de les 
obres indicades ni tampoc d’haver-se adequat a la legalitat la tanca de carrer de la 
finca situada al passeig del Pla, 83 de Matadepera.  
 
L’article 187 del TRLU sotmet a llicència urbanística prèvia, en els termes establerts 
per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els 
actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 
 
L’article 205.2 del TRLU i el 267.3 a) del RLU estableixen que en el cas d’actes ja 
executats o de ratificació de la resolució de suspensió, s’ha de requerir la persona 
interessada perquè, en el termini de dos mesos comptats d’ençà de la notificació 
corresponent, sol·liciti la llicència o la modificació de la llicència pertinent o, en el cas 
que les obres tinguin caràcter manifestament il·legalitzable i així hagin estat 
qualificades per l’òrgan competent per a la incoació del procediment, requerir a la 
persona interessada perquè executi, en el termini d’un mes, les mesures de 
restauració de la realitat física alterada que s’estableixin i, si s’escau, ajusti la seva 
actuació a la llicència o ordre d’execució atorgades. 
 
Els articles 206.1 del TRLU i 267.4 del RLU disposen que, un cop transcorregut el 
termini de dos mesos establert per l'article 205 sense que s'hagi sol·licitat el títol 
administratiu habilitant corresponent o aquest és denegat, o sense que s'hagin ajustat 
les obres o les actuacions al seu contingut, l'òrgan competent, mitjançant la resolució 
del procediment de restauració, ha d'acordar l'enderrocament de les obres, a càrrec de 
la persona interessada, i ha d'impedir definitivament els usos a què podien donar lloc. 
Ha de procedir de la mateixa manera si les obres o les actuacions són manifestament 
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il·legals o si el títol administratiu habilitant es denega perquè l'atorgament seria contrari 
a les prescripcions de l'ordenament urbanístic. 
 
La competència per a l’adopció del present acord correspon al Ple de l’Ajuntament, en 
compliment de l’article 206.1 del TRLU. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Requerir a DG PROPERTY 2010, SL, representada per Dolors Guerrero Pozo 
perquè en el termini d’1 mes, comptat d’ençà de la notificació corresponent, executi les 
mesures de restauració de la realitat física alterada consistents en la retirada de les 
lames de fusta col·locades entre els perfils metàl·lics de la tanca de carrer de la finca 
situada al passeig del Pla, 83, de Matadepera. 
 
Segon.- Advertir a l’interessat que, d’acord amb l’article 267.6 del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU), si 
transcorregut el termini d’1 mes no s’ha procedit a la restauració, l’òrgan competent 
procedirà a l’execució forçosa mitjançant la imposició de multes coercitives en els 
termes de l’article 225.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU) i l’article 277 del RLU, o a l’execució 
subsidiària a càrrec de la persona interessada. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades pel seu coneixement i 
efectes oportuns, i donar-ne trasllat als serveis tècnics municipals. 
 
 
Defensa : 
 
El regidor  d’urbanisme, senyor Jordi Roca i Llongueras  explica que  es porta a 
provació  la notificació de la resolució d’haver de complir amb la restauració de la 
legalitat, un cop desestimades les al·legacions del veí. 
 
Intervencions 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, diu que en aquest cas 
s’incompleixen mesures principalment d’aïllament, que no estètiques,  i el que demana 
l’Ajuntament és que s’adaptin al que reflecteixen les ordenances, tot i que pensa que 
és un tema objectiu.  Manifesta la intenció de vot favorable. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernández diu que votarà 
favorablement  i diu que ja era coneixedor del tema. 
 
El senyor Roca afegeix que tots els casos són parlats primer amb els afectats. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual,  també es mostra 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 
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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 D’HABITATGE 
 
4.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 427 DE DATA 3 0.11.2012 
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE L’HABI TATGE 
NUMERO 4 DE L’AVINGUDA DEL MAS SOT 3-9 DE MATADEPER A, AMB LA 
PLAÇA D’APARCAMENT NÚMERO 4, AL SENYOR/A AMB DNI 46 137450W PEL 
PERIODE DE CINC ANYS. 
 
Dictamen : L’alcaldessa, en data 30.11.2012, va dictar el Decret número 427 que 
transcrit literalment és com segueix: 
 
“DECRET  427 
 
L’article 72 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, disposa: 
 
“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.” 
 
Fent ús d’aquestes previsions reglamentàries, l’organisme autònom Patronat Municipal 
de l’Habitatge (PMH), va considerar convenient que els habitatges de titularitat 
municipal situats a l’avinguda Mas Sot 3-9, es destinessin a règim de lloguer per a 
persones amb escassos recursos econòmics que reunissin els requisits exigits per una 
normativa aprovada pel mateix PMH. 
 
Mitjançant acord de Ple de data 29.5.2006 el PHM es va dissoldre amb efectes a les 
vint-i-quatre hores del dia 31.5.2006, subrogant-se l’Ajuntament de Matadepera en tots 
els drets i obligacions del Patronat, sota les mateixes clàusules i termini de duració, 
així com en els plecs de clàusules que van servir de base per a la corresponent 
contractació i, en concret, també en els contractes d’arrendaments dels habitatges 
propietat de l’Ajuntament de Matadepera, situats a l’Avinguda Mas Sot 3-9. 
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La normativa aprovada pel PMH en data 17.10.2001 va ser derogada expressament 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 28.10.2009. La disposició 
transitòria segona de les vigents Bases reguladores per a l’adjudicació en règim de 
lloguer dels habitatges municipals situats a l’avinguda del Mas Sot 3-9 de Matadepera, 
aprovades mitjançant Decret 347 de data 14.9.2011, disposa: 
 
“Els contractes d’arrendament formalitzats amb anterioritat a l’entrada en vigor 
d’aquestes Bases seran renovables, sempre i quan no existeixi cap deute pendent en 
concepte de rendes impagades de l’arrendament, incloses les despeses repercutibles, 
i es compleixin els requisits previstos a les Bases reguladores per a l’adjudicació de 
l’habitatge que estiguin vigents en aquell moment. A aquest efecte, caldrà presentar la 
documentació exigida en dites Bases. No obstant, no els hi serà d’aplicació els 
requisits següents: 
 

- Ràtio d’ocupació mínima i màxima establert en el punt 5 c). 
- Ingressos mínims establert en el punt 5 e).” 

 
En data 3.12.2007, té inici la vigència del contracte d’arrendament de durada 5 anys 
inclosa la plaça d’aparcament, signat entre l’Ajuntament de Matadepera i el senyor/a 
amb DNI 46137450W, de l’habitatge número 4 de l’avinguda Mas Sot 3-9 de 
Matadepera. Aquest contracte finalitza en data 2.12.2012.  
 
Consta a l’expedient certificat de la tresorera municipal de data 23.11.2012 que 
constata que en l’actualitat l’arrendatari/ària de l’habitatge número 4 de l’avinguda Mas 
Sot 3-9 no té cap deute pendent amb l’Ajuntament. 
 
L’informe dels serveis tècnics de data 27.11.2012, fa constar que es comprova que no 
compleix els requisits exigits a les Bases reguladores per a l’adjudicació en règim de 
lloguer dels habitatges municipals situats a l’avinguda Mas Sot 3-9, ja que té un 
habitatge en propietat d’acord amb les dades obrants en el Registre de la Propietat i 
en el Cadastre. No obstant, aporta documentació justificativa de la disponibilitat 
d’aquesta propietat que genera dubtes sobre si se l’ha de considerar titular del ple 
domini o d’un dret real d’ús o gaudir sobre aquest habitatge. Aquest dubte es per 
l’aportació d’un document privat de transmissió que no troba un encaix clar en cap de 
les figures jurídiques existents en el dret civil o administratiu. 
 
S’ha donat compte a la Comissió Especial d’Habitatge creada per acord de Ple de 
l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 7.11.2011, reunida a tal efecte 
en data 22.11.2012. 
 
L’adopció de l’acord d’adjudicació del contracte d’arrendament és competència del Ple, 
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 superar el termini dels quatre anys. No obstant, la urgència en 
justifica la seva adopció mitjançant Decret d’alcaldia a ratificar en la propera sessió del 
Ple.  
 
Per tot això, RESOLC: 
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Primer.- Aprovar la renovació del contracte d’arrendament de l’habitatge número 4 de 
propietat municipal situat a l’avinguda Mas Sot 3-9 de Matadepera, amb plaça 
d’aparcament número 4, al senyor/a amb DNI 46137450W, per un període de cinc 
anys des del dia 3.12.2012 al dia 2.12.2017 i per una renda mensual inicial de 550,26 
euros. 
 
Segon.- Requerir al senyor/a amb DNI 46137450W perquè dipositi l’import de 658,75 
euros en concepte d’actualització de fiança.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord al senyor/a amb DNI 46137450W pel seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
Quart.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 427 de data 30.11.2012 en tot el seu contingut a 
la propera sessió del Ple.” 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció del següent ACORD : 
 
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia 427 de data 30.11.2012 en tot el seu contingut. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’habitatge explica que és un dels casos bàsics   d’arrendament sense cap 
mena d’excepcionalitat. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, diu que  com a criteri que 
la Comissió d’habitatge segueix, si un arrendatari està al dia de les obligacions  com 
arrendatari de les cases de protecció oficial i està al corrent de pagament,  se li 
adjudica un nou contracte.  Diu que votarà a favor. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Ferández,  es ratifica en la 
tasca que fa  la Comissió d’Habitatge  revisant que  tots els arrendataris compleixin els 
requisits, com és el cas que ens ocupa.  Diu  que votarà a favor. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual  també diu que votarà 
favorablement.  
 
Votació :  practicada la votació, el Decret queda ratificat 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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REGIDORIA DE GOVERNACIO  
 
5.- RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILIDAD SOL.LICITADA  PEL 
TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT AMB DNI 45470064F ENTRE  L’ACTIVITAT 
REALITZADA A L’AJUNTAMENT I L’EXERCICI D’UNA SEGONA  ACTIVITAT 
 
Dictamen: El senyor Miquel Àngel Tobaruela Rascón, amb DNI núm. 45470064, 
personal laboral de l’Ajuntament de Matadepera,  ocupa la plaça de cap de recursos 
humans i organització, equivalent a un lloc de l’escala d’administració especial, 
subescala tècnica, classe tècnica superior. 
 
Mitjançant sol·licitud de data 14 de gener de 2013, registrada el dia 16 de gener de 
2013 amb el núm. 212, el senyor Miquel Àngel Tobaruela Rascón, sol·licita la 
compatibilitat  de l’activitat  que desenvolupa en aquest Ajuntament  amb  l’exercici 
d’activitat privada  consistent en l’assessorament i formació laboral per una durada de 
6 hores setmanals (dimarts i dijous amb l’horari: 17:00 h a 20:00 h) en el domicili situat 
al carrer de la Figuera, núm. 37 de la localitat de Viladecavalls. L’interessat declara 
que l’activitat descrita: 
 
- No requereix la coincidència d’horari o la presència física; no realitza altres activitats 
de les descrites a la sol·licitud i sol·licita la concessió de la compatibilitat. 
-  No té repercussió en el municipi. 
-  No superarà en cap cas les 18 hores i 45 minuts. 
 
El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals és el que 
estableix amb caràcter general per a la funció pública la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats  del personal al servei de les administracions  públiques; 
el contingut en la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats  del personal al 
servei de l’administració de la Generalitat de Catalunya i al Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i es 
basa en els principis següents: 
 
- Condició prioritària i caràcter imparcial de la funció pública. 
- Distinció en el tractament legal segons que el treball a compaginar sigui públic o 
privat. 
- En el sector públic regeix el principi d’un sol lloc de treball i una sola remuneració 
- En l’àmbit privat s’ha de parlar del principi de respecte a l’exercici de les activitats 
privades sempre que no interfereixin la imparcialitat o independència del treball públic. 
En principi, la regla és la compatibilitat llevat que hi hagi perill o risc de col·lisió 
d’interessos. 
- En general, el fet d’ocupar un lloc de treball públic és incompatible amb l’exercici de 
qualsevol càrrec o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar l’estricte 
compliment dels deures i la seva imparcialitat o independència. 
- L’exercici de qualsevol activitat, tant pública com privada, requereix una autorització 
expressa prèvia del Ple de l’ajuntament. 
- L’autorització no pot modificar la jornada de treball i l’horari de l’afectat i queda 
condicionada a l’estricte compliment del treball i l’horari del lloc municipal sense que 
pugui ser motiu d’excusa per a retards, incompliments, negligències o descuits. 
- L’incompliment de les normes sobre incompatibilitat és sancionable com a falta 
disciplinària. 
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S’exceptuen del règim legal  d’incompatibilitats les activitats següents: 
 
- Les derivades de l’administració del patrimoni personal i familiar. 
- La producció literària, artística o científica i les seves publicacions, llevat que es 
derivin d’una relació contractual o prestació de serveis. 
- La col·locació i assistència ocasional a congressos, cursos, col·loquis o programes. 
- La participació en mutualitats o patronats de funcionaris sense interès econòmic. 
- La formació del personal funcionari de manera no permanent i inferior a 75 hores 
l’any. 
- La participació en tribunals d’accés a la funció pública. 
- La participació del personal docent en exàmens o proves diferents de les que 
habitualment els corresponen. 
 
L’exercici d’activitats privades a compatibilitzar amb l’activitat del sector públic no es 
pot reconèixer en els supòsits següents: 
  
- Activitats, per si o mitjançant substitució, incloses les de caràcter professional, siguin 
per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, que es 
relacionin directament amb les que desenvolupa el departament, l’organisme, l’entitat o 
l’empresa pública en què presta serveis. 
- Activitats en assumptes en què s’estigui intervenint, s’hagi intervingut en els dos 
darrers anys o s’hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 
- Pertinença a consells d’administració o òrgans rectors d’empreses o entitats privades 
l’activitat de les quals es relacioni directament amb  les que gestioni l’Ajuntament. 
- Exercici, per si o per persona interposada, de qualsevol càrrec en empreses o 
societats concessionàries o contractistes de l’Ajuntament. 
- Participació superior al 10 % en el capital d’empreses o societats concessionàries o 
contractistes de l’Ajuntament. 
 
La secretària de l’Ajuntament, en data 16 de gener de 2013, ha emès informe 
favorable  a la compatibilitat sol·licitada per a l’exercici d’una segona activitat 
consistent en assessorament i formació laboral. 
 
L’òrgan competent per al reconeixement de la compatibilitat o per a declarar la 
incompatibilitat del personal al servei  de les entitats locals és el Ple de l’ajuntament 
d’acord amb l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local; l’article 52.2.j) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 14  de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats  del personal al servei de les 
administracions públiques; l’article 8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats  del personal al servei de l’administració de la Generalitat de 
Catalunya; l’article 50.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
i l’article 333 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer. Reconèixer la compatibilitat per al desenvolupament d’activitat privada 
consistent en l’assessorament i formació laboral al senyor Miquel Àngel Tobaruela 
Rascón, amb DNI núm. 45470064 amb la que desenvolupa com a personal laboral de 
l’Ajuntament de Matadepera ocupant la plaça de cap de recursos humans i 
organització. 
 
Segon. Disposar que la segona activitat , de caràcter privat, a desenvolupar pel senyor 
Miquel Àngel Tobaruela Rascón s’ha de portar a terme sota les condicions següents: 
 
- L’autorització no pot modificar la jornada de treball i l’horari i queda condicionada a 
l’estricte compliment del treball i l’horari del lloc municipal sense que pugui ser motiu 
d’excusa per a retards, incompliments, negligències o descuits 
- L’activitat privada  no es pot relacionar directament amb la que es realitza en el servei 
a què estigui adscrit el personal. 
- En cap cas, la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada no 
pot superar la jornada ordinària establerta a l’entitat local, incrementada en un 50 %. 
Per tant, la jornada setmanal de l’activitat privada no podrà superar les 18 hores i 45 
minuts. 
 
Tercer. Comunicar al senyor Miquel Àngel Tobaruela Rascón que està obligat a posar 
en coneixement d’aquest ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les 
condicions de treball de la segona activitat declarada. 
 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord al senyor Miquel Àngel Tobaruela Rascón. 
 
Defensa : 
 
El regidor de governació, senyor Christian Codony i Castell explica que el  cap de 
recursos humans de l’Ajuntament ha sol·licitat la  compatibilitat de l’activitat que 
desenvolupa a l’Ajuntament amb la d’una altra activitat privada sense cap risc de 
perjudici  a la tasca realitzada com a cap de recursos humans i complint amb la 
normativa laboral. 
 
Intervencions : 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes diu que sempre que 
no perjudiqui l’activitat desenvolupada a l’Ajuntament votaran a favor. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavon i Fernandez diu que votarà a 
favor perquè pel que sembla és una sol·licitud dins de la legalitat. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual es mostra igualment d’acord 
amb la proposta. 
 
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 
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Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes); grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez)  
i grup polític SI (Pau Carbó Pascual) 
 
 
 
 
REGIDORIA D’ECONOMIA I HISENDA 
 
6.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NUM. 3 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 3 per crèdits extraordinaris finançats amb baixes de crèdits de 
despeses no compromeses. 
 
S’ha desistit d’efectuar projectes de despeses d’inversions dels exercicis 2011 i 2012 
finançats amb crèdits, 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. 
 
L’interventor de l’Ajuntament  ha emès informe (número  4 /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 25.000€  d’acord amb el detall següent: 
 
 

Aplicació Descripció Import   

        

03 450 60911 Direcció obres rotonda Can Candi 7.479,31 Préstec 2011 
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03 450 60910 Adquisició finca carrer Sant Joan 2.773,10 Préstec 2012 

03 450 61915 Adequació barri Can Candi 1.697,58 Préstec 2010 

05 340 62512 Equipament esportiu 6.000,00 Préstec 2012 

09 324 62513 Mobiliari escola de música 7.050,01 Préstec 2012 

 
Segon.- Aprovar l'expedient número 3 de modificació de crèdits del Pressupost de 
l'Ajuntament de Matadepera de l'any 2013 per un import total de 25.000,00 €: 
 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS  

   

Aplicació Descripció Import 

      

01 164 62902 Ampliació cementiri 25.000,00 

      

  TOTAL 25.000,00 

   

Total Crèdits extraordinaris  25.000,00 

   

 FINANÇAMENT  

   

  BAIXES DE DESPESES NO COMPROMESES  

   

Aplicació Descripció Import 

      

03 450 60911 Direcció obres rotonda Can Candi 7.479,31 

03 450 60910 Adquisició finca carrer Sant Joan 2.773,10 

03 450 61915 Adequació barri Can Candi 1.697,58 

05 340 62512 Equipament esportiu 6.000,00 

09 324 62513 Mobiliari escola de música 7.050,01 

      

  TOTAL 25.000,00 

   

   

TOTAL INCREMENT  PRESSUPOST DESPESES 0,00 

TOTAL INCREMENT PRESSUPOST INGRESSOS 0,00 

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

Aplicació Descripció Import Finançament 

        

01 164 62902 Ampliació cementiri 25.000,00       Préstec 2010, 2011 I 2012 

 
Quart.- Modificar l’Annex d’Inversions del Pressupost General incorporant els 
següents projectes de inversió: 
 
CODI DENOMINACIÓ ANY INICI IMPORT                                   VINCULACIÓ  ÓRGAN  
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FINANÇAMENT 

 IDENTIFICACIÓ   
FINALITZA
CIÓ ANUALITAT     CREDITS ENCARREGAT GESTIÓ 

                

2013/G/02 Ampliació 2012 25.000,00 1.697,58 Préstec 10 En si mateixos Regidoria  

  cementiri                  7.479,31 Préstec 11 
excepte 8ª.2 
d) Urbanisme 

                   15.823,11 Préstec 12 
Bases 
D´Execució   

       25.000,00 total Pressupost   
                

 
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, explica que la present 
modificació pressupostària, la primera de l’exercici,  ve donada  per una ampliació de 
sepultures al cementiri,  per un valor d’aproximadament 25.000 euros.  Es portarà a 
terme amb saldos sobrants de partides d’inversions d’altres exercicis i evitant així 
haver de  demanar crèdit amb el tancament del 2012. 
 
Detalla que les partides sobrants en qüestió  són de la Direcció d’Obres de la rotonda 
de Can Candi, 7.479 euros,  de l’adquisició de la finca del carrer Sant Joan, 2.700 
euros, d’una partida d’adequació al barri de Can Candi   casi 1.700 euros,  6.000 euros 
d’una partida d’inversions  de la regidoria d’esports i  7.000 euros de mobiliari  de 
l’escola de música. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó,  pregunta si al pressupost 
del 2013  hi havia una partida de 27.000 euros pel cementiri. 
 
El senyor Iribarren respon que hi havia una partida de manteniment del cementiri, però 
era una partida d’inversió, i en aquest cas el que es farà és construir 16 nínxols 
addicionals, considerat com una inversió.  
 
El senyor Argemí també pregunta si l’obra s’ha de licitar. 
 
L’interventor, senyor Santiago Amoneda  Juanatey respon que s’ha de diferenciar 
entre si és un subministrament o una obra.  Si és un subministrament es podria fer un 
negociat, si és una obra, es determinaria el contracte segons model jurídic. 
 
El senyor Iribarren  diu que el regidor d’urbanisme, senyor Jordi Roca ho explicaria 
millor,  no obstant, diu que al cementiri s’està treballant en un projecte a llarg termini,  
però a mig termini, 3, 4 anys vista,  s’hauria de fer alguna actuació, peró el que avui es 
porta a aprovació és una acció immediata. 
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El senyor Argemí agraeix les explicacions  i manifesta la intenció de vot favorable tot 
entenent que és una obra necessària. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavon i Fernandez,  diu que tot i que 
s’haurien d’evitar al màxim les modificacions pressupostàries, en aquest cas entén que 
es bo emprar  els romanents descrits pel senyor Iribarren i expressa la voluntat de vot 
favorable. 
 
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 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 D’ENSENYAMENT 
 
7.- CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT  DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAM ENT DE 
MATADEPERA PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE C ENTRES 
EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TI TULARITAT 
MUNICIPAL PER AL CURS 2011-12 I D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. 
 
Dictamen : L’educació és un dret universal que cal garantir mitjançant l’aplicació de 
polítiques públiques que vetllin de forma especial per la igualtat d’oportunitats, 
d’equitat, la qualitat i possibilitin el progrés i la cohesió social.  Per extensió l’educació 
infantil de 0 a 3 anys és un dret universal que cal garantir atenent els principis 
establerts per la declaració dels drets de l’infant i d’altres lleis, per tant, cal que la xarxa 
pública tingui una oferta equilibrada i suficient per a tota la població en els diferents 
territoris. 
 
Els serveis d’atenció educativa als infants de 0 a 3 anys es justifica per la resposta que 
representa a la necessitat social de pares i mares, així com per als drets dels infants 
de rebre una atenció de qualitat que els proporcioni benestar, salut i educació.  
 
L’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Ensenyament, disposa que el 
Departament d’Ensenyament ha de subvencionar el sosteniment de places per a 
infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat de municipal. 
 
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament, 
l’import que s’atorga és de 1.300 euros per alumne equivalent i curs. 
 
El municipi per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències 
pot promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que consideri 
convenients i que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la seva 
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comunitat de veïns i, concretament, en virtut del que disposa l’article 25.2.n) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LBRL), i l’article 66.3.o) 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 (LMRLC), per participar en la programació de l’ensenyament i 
cooperar amb l’Administració educativa en la creació, construcció i sosteniment dels 
centres docents públics, intervenir en els seus òrgans de gestió i participar en la 
vigilància de l’acompliment de l’escolaritat obligatòria. 
 
El Ple de l‘Ajuntament, en sessió ordinària realitzada el dia 9 de novembre de 2005, 
acordà la creació de noves places  per a infants de zero a tres anys, de titularitat 
pública de nova creació, segons el que establia el Mapa de llars d‘infants de Catalunya 
2004-2008. 
 
El 2 de febrer del 2006 se signava un conveni, entre l’ Ajuntament de Matadepera i el 
Departament d’ Educació pel qual es formalitzava el compromís de creació de places 
de 0 a 3 anys en llars de titularitat municipal  
 
En data 9 d’agost de 2007 se signava el conveni entre l’ Ajuntament de Matadepera i 
el Departament d’ Educació pel qual es formalitzava la creació de l’escola bressol 
pública de titularitat municipal Ralet-Ralet inscrita al Registre de Centres Docents amb 
el número 08068768 
 
El Decret d’alcaldia numero 247, de 22 de juny de 2012 va aprovar la sol·licitud de 
subvenció al Departament d’ ensenyament per al funcionament de llar d’infants de 
titularitat municipal corresponent a l’Escola bressol pública Ralet-Ralet, per als 74 
alumnes matriculats el curs 2011-12 així com tota la documentació administrativa que 
es tramet a través de la plataforma EACAT  
 
En data 14 de gener de 2013, l’ Ajuntament rep escrit del Departament d’ 
Ensenyament (Direcció General de Centres Públics) on s’adjunta el conveni per al 
sosteniment del funcionament de centres de primer cicle d’educació infantil de 
titularitat municipal per al curs 2011-12 
 
El conveni, que consta com annex a aquest acord, estableix a la clàusula primera l’ 
atorgament a l’ ajuntament de Matadepera d’ una subvenció destinada a minorar les 
quotes que suporten les famílies de la Llar d’ infants Municipal Ralet Ralet, pel servei 
d’ensenyament, per un import total de 96.200€ corresponents al curs 2011-12 a raó de 
1.300€ per alumne equivalent (74 alumnes x 1.300€) 
 
La clàusula tercera d’aquest conveni contempla que per al pagament de la subvenció 
abans esmentada, l’Ajuntament de Matadepera haurà de trametre a la Direcció 
General de Centres Públics - Servei de Règim Econòmic i Administratiu de Centres 
Públics-, abans del 30 d’abril de 2013, la documentació següent: 
 

− Acord del ple de la Corporació Local pel qual s’accepta la subvenció. 
− Certificació del secretari/a o interventor/a de la corporació sobre la despesa del 

Capítol I i II del servei prestat del curs escolar 2011-2012 indicant els ingressos 
percebuts pel servei prestat 

− Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, 
concedides per altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. 
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L’import de la subvenció concedida en cap cas no pot ésser una quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades, 
nacional o internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari. 
 
L’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), 
regula el procediment d’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concessió directa, establint que els convenis són l’instrument habitual per canalitzar 
aquestes subvencions. 
 
L’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (RLGS), estableix que 
el procediment per la concessió d’aquestes subvencions s’iniciarà d’ofici o a instància 
de l’interessat i finalitzarà amb la resolució de concessió o el conveni, el qual tindrà 
caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes de la LGS. 
 
L’article 10 de la LRBRL estableix que l’Administració local i les demés 
Administracions públiques ajustaran les seves relacions recíproques als deures 
d’informació mútua, col·laboració, coordinació i respecte als àmbits de competència 
respectius. Així mateix, l’apartat primer de l’article 7 del TRLMC, estableix la 
coordinació com un dels principis que han de regir l’actuació de les entitats locals. 
 
Els articles 5.3, 6, 8 i 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 4/1999, de 13 de gener i els articles  303 a 311 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, preveuen la possibilitat de realitzar convenis de col·laboració entre les 
diferents administracions públiques i el procediment per a la seva tramitació.  
 
L’article 119.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que les subvencions han de ser 
acceptades pel beneficiari de la subvenció, a l’efecte del compliment de les condicions 
fixades per a la seva aplicació. 
 
L’article 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL) i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC) estableixen que 
l’adopció d’aquest acord és competència de l’Alcaldia. No obstant, la clàusula 3a del 
conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament per al finançament de l’escola bressol municipal per al curs 
2010-11, que consta com annex, preveu l’acceptació de la subvenció mitjançant acord 
de Ple.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Matadepera per al 
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finançament de l’escola bressol municipal per al curs 2011-12, que consta com annex 
d’aquest acord. 
 
Segon.- Facultar a l’alcaldessa - presidenta per a la signatura de tota la documentació 
necessària per a l’efectivitat del present acord. 
 
Tercer.- Instar, en el termini de 10 dies naturals a partir de la signatura del citat 
conveni, la seva inscripció al Registre de convenis de l’Ajuntament de Matadepera. 
 
Quart.- Acceptar la subvenció concedida pel Departament d’ Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, per un import total de 96.200€ corresponent al curs 2011-12,  
en compliment del que disposa la clàusula tercera d’aquest conveni 
 
Cinquè.- Trametre un certificat d’aquest acord a la Direcció General de Centres Públics 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Servei de Règim 
Econòmic i Administratiu de Centres Públics), conjuntament amb els dos exemplars 
del conveni signats i la resta de documentació justificativa que s’estableix a la clàusula 
tercera,  per tal que es tramiti el pagament de la subvenció. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord a la regidoria d’Economia i Hisenda de 
l’Ajuntament.  
 
ANNEX 
 
CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE 
MATADEPERA PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE CENTRES 
EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT 
MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012 
 
Barcelona,   
 
D’una part, l’Honorable  Sra. Irene Rigau i Oliver, en virtut seu càrrec, d'acord amb el 
nomenament fet pel Decret 166/2012, de 27 de desembre, i en ús de les facultats que 
li atribueix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  
 
D’altra banda Il·lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga, Alcaldessa Presidenta de 
l’Ajuntament de Matadepera, que actua en nom i representació de l’esmentat 
Ajuntament, en ús de les facultats atribuïdes en virtut de l’article 53.1ª) del text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril. 
 
Ambdues part es reconeixen mútuament poders i facultats suficients per a formalitzar 
el present conveni i 
 
EXPOSEN: 
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L’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Ensenyament, disposa que el 
Departament d’Ensenyament ha de subvencionar el sosteniment de places per a 
infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat de municipal. 
 
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament, 
l’import que s’atorga és de 1.300 euros per alumne equivalent i curs. 
 
Aquest conveni ha estat aprovat per l’òrgan competent de la corporació local, tal i com 
es certifica en el document que s’annexa a aquest conveni. 
 
El capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, regula les subvencions i les 
transferències de la Generalitat de Catalunya.  
 
El capítol II del títol IX de la llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya regula els convenis de 
col·laboració entre administracions públiques. 
 
En conseqüència ambdues parts consideren adient la formalització d’aquest conveni, 
mitjançant l’adopció de les següents  
 
CLÀUSULES: 
 
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és atorgar una subvenció a l’Ajuntament de 
Matadepera destinada a minorar les quotes que suporten les famílies pel servei 
d’ensenyament, per un import de 96.200,00 €. L’activitat que se subvenciona és 
l’escolarització corresponent al curs escolar 2011-2012,  a raó de 1.300,00 euros per 
alumne equivalent, amb el límit de la capacitat autoritzada, amb el següent detall: 
 
Centre       Alumnes Amb límit Import   

equivalents capacitat 
08068768 Llar d'infants Ralet Ralet   74  74  96.200,00€ 
 
SEGONA.- L’aportació del Departament d’Ensenyament és el resultat d’aplicar el 
mòdul de  1.300,00 euros per a cada alumne equivalent, amb el límit de la capacitat 
autoritzada. La subvenció atorgada anirà a càrrec al crèdit EN0119 
D/460000700/421A/0000 del pressupost de l’any 2012 prorrogat per a l’any 2013. 
 
TERCERA .- Per al pagament de la  subvenció l’Ajuntament de Matadepera haurà de 
trametre a la Direcció General de Centres Públics - Servei de Règim Econòmic i 
Administratiu de Centres Públics, abans del 30 d’abril de 2013, la documentació 
següent: 
 
− Acord del ple de la Corporació Local pel qual s’accepta la subvenció. 
− Certificació del secretari/a o interventor/a de la corporació sobre la despesa de 

capítol I i II del servei prestat del curs escolar 2011-2012, indicant els ingressos 
percebuts pel servei prestat. 

− Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, concedides 
per altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. 
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L’import de la subvenció concedida en cap cas no pot ésser una quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades, 
nacional o internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari. 
 
L'Ajuntament ha acreditat el compliment dels requisits necessaris per a ser beneficiària 
d’una subvenció, mitjançant la presentació de les declaracions responsables 
corresponents previstes a la normativa aplicable en matèria de subvencions. 

 
QUARTA.- L’Ajuntament de Matadepera se sotmet al control financer i facilitarà tota la 
informació que li sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents d’acord amb el que 
disposa l’article 92.2.h del text refós de la llei de finances públiques de Catalunya i 
haurà de facilitar tota la informació requerida pels òrgans de control de l’Administració.  
 
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables al 
beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 99 del Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya i a l’article 37 de la Llei general de 
subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció. 
 
CINQUENA.- Aquest conveni està sotmès als requisits establerts en el capítol IX del 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002 de 24 de desembre, i allò previst a la Llei 38/2003 general de subvencions, de 
17 de novembre. El control del compliment de l’objecte, les condicions i la finalitat de 
les quantitats rebudes s’efectuarà d’acord amb allò previst en el Text refós i en la Llei 
anteriorment esmentats.   
 
SISENA.- La vigència d’aquest conveni és des de la data de la seva signatura i fins el 
30 de novembre de 2013. 
 
SETENA.- Són clàusules de resolució d’aquest conveni: 

a) El mutu acord de les  parts, manifestat per escrit. 
b) La denúncia per incompliment d’alguna de les parts. 
c) Les causes generals establertes per la legislació vigent. 

 
VUITENA.- Les qüestions litigioses sorgides  sobre la interpretació, la modificació, la 
resolució i els efectes d’aquest conveni seran resoltes per la consellera 
d’Ensenyament. Contra els seus actes que posen fi a la via administrativa podrà 
interposar-se recurs contenciós administratiu d’acord amb la normativa reguladora de 
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per duplicat 
exemplar i a un sol efecte en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
 
Pel Departament d’Ensenyament 
 
 
 

Per l’Ajuntament de Matadepera 

Irene Rigau i Oliver   Mireia Solsona i Garriga 
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Defensa : 
 
La regidora d’esenyament, senyora Carme Querol i Badosa,  explica que es tracta d’un 
conveni amb el Departamet d’Ensenyament de la Generalitat  per  articular  les 
subvencions del curs 2011-2012,  on a la seva primera clàusula reflecteix una 
subvenció de 1.300 d’euros per alumne escolaritzat durant el curs 2011-2012, amb un 
total de 74 alumnes escolaritzats. 
 
El conveni estableix que el Ple de l’Ajuntament  ha d’acceptar la subvenció per a la 
seva posterior justificació. 
 
Intervencions : 
 
La regidora del grup polçitic PP, senyora M. Rosa Boix i Solanes diu que votaran a 
favor  perque ja que ve una subvenció, cal aprofitar-la. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavon i Fernandez manifesta la 
intenció de votar favorablement i de manera metafòrica diu que creuarà els dits perquè 
el pròxim any també arribi l subvenció. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual  diu que votarà 
favorablement. 
 
 
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) 
 
 
Urgència 1.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NUM. 4 DE MOD IFICACIÓ DE 
CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPER A 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013. 
 
Proposta d’acord:  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 4 per crèdits extraordinaris finançats amb baixes de crèdits de 
despeses no compromeses. 
 
Emet informe el cap de recursos humans. 
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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. 
 
L’interventor de l’Ajuntament  ha emès informe (número  5 /2013). 
 
Es proposa que s'adopti el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient número 4 de modificació de crèdits del Pressupost de 
l'Ajuntament de Matadepera de l'any 2013 per un import total de 10.000 €: 
 
 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS  

   

Aplicació Descripció Import 

      

16 241 46702 Concorci per l’Ocupació i Promoció Econòmica del Vallès .Occidental 10.000,00 

      

  TOTAL 10.000,00 

   

Total Crèdits extraordinaris  10.000,00 

   

 FINANÇAMENT  

   

  BAIXES DE DESPESES NO COMPROMESES  

   

Aplicació Descripció Import 

      

03 450 13000 Retribucions bàsiques personal laboral 5.000,00 

03 450 13002 Altres retribucions personal laboral 5.000,00 

      

  TOTAL 10.000,00 

   

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. 
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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 diu que la modificació ve 
donada  per una actuació de la Regidoria de Comerç i Emprenedoria.  
 
La regidora de Comerç, senyora Montserrat Royes i Vila  informa de que fins a finals 
de desembre del 2012, hi havia uns serveis itinerants totalment gratuïts  que prestava 
el Consorci  i que enguany un cop ja estaven aprovats els pressupostos, es va saber 
que a partir del 2013 el servei si es volia continuar mantenint s’havien de pagar. 
 
Diu que analitzat el problema i d’acord amb la conjuntura econòmica que s’estava 
vivint no es podia deixar el ciutadans  sense aquests serveis d’emprenedoria  i 
orientació laboral, i va semblar coherent continuar prestant aquests serveis. 
 
No obstant això,  diu que s’ha reduït una mica la freqüència amb la que es donaven els 
serveis, de manera que si abans es duia a terme el servei d’emprenedoria un cop cada 
quinze dies i el d’orientació laboral, dos cops per setmana,  ara es donarà  cada un 
d’ells de forma quinzenal i alternativa, es a dir cada dilluns al matí hi haurà  o servei 
d’emprenedoria o servei d’orientació laboral. 
 
La senyora Royes especifica que la modificació pressupostària  surt de la regidoria 
d’Obres i Serveis, en concret 10.000 euros d’una plaça vacant d’administrativa que 
enguany, no es cobrirà.   
 
Dona dades com que al servei d’orientació laboral es van fer 106 entrevistes de 
diagnòstic, 58 tutories d’ocupació i es van portar a terme 17 accions grupals. 
 
Intervencions : 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa M. Boix i Solanes diu que votaran a 
favor perquè és un benefici pels ciutadans  i és d’agrair aquest ajut per orientar-se i 
buscar feina. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM. Senyor Santi Pavon i Fernandez diu que votarà 
favorablement,  i  demana a la senyora Royes si li pot fer arribar la memòria de 
l’activitat. 
 
El Regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual, diu que com no podia ser 
d’una altra manera, també votarà a favor perquè considera que és una sortida per 
molta gent. 
 
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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Urgència 2.- MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOB IRANIA I EL DRET A 
DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA   
 

Moció : El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, 
aprova la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el 
contingut següent: 
 
“Preàmbul  
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la 
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la 
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva 
identitat col·lectiva. 
 
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, 
en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme 
català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i 
de la Cort Comtal. 
 
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més 
autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de 
Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, 
comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les 
institucions d’autogovern. 
 
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un 
espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i 
promoure’l des del reconeixement mutu. 
 
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha 
estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un 
primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo 
de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República espanyola es constituí un 
govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un 
Estatut d’Autonomia. 
 
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim 
dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i 
el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de 
l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb 
caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició de-
mocràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució 
espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de 
Catalunya el 1980. 
 
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces 
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i 
jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 
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Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les 
institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal 
Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les 
voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una 
involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes 
polítics, competencials, financers, socials, culturals i lingüístics. 
 
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual 
situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 
de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de 
setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del 
rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de 
Catalunya. 
 
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de 
Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar 
lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les 
darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han 
expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca. 
 
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la 
primera sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de 
Catalunya expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:  
 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 
 
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de 
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici 
del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir 
el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents:  
 
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de 
subjecte polític i jurídic sobirà. 
 
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà 
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respec-
te a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb 
l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat 
popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir. 
 
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la 
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a 
l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés. 
 
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i 
el conjunt de la comunitat internacional. 
 
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat 
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com 
un sol poble. 
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– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió 
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el 
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i 
l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural. 
 
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment 
democràtic i l’exercici del dret a decidir. 
 
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa 
el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran 
d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin 
aquest principi. 
 
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer 
partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, 
agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els 
mecanismes que garanteixin aquest principi. 
 
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i 
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de 
Catalunya.” 
 
Per tot això, els grups municipals de CiU, ERC i SI proposen al Ple municipal d’aquest 
Ajuntament l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de 
Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013. 
 
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat 
de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol. 
 
 
La secretària de la Corporació, senyora Rosa Castellà i Mata, llegeix  l’apartat de la 
“Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya”, de la moció i a 
continuació el  portaveu del grup polític Convergència i Unió, senyor Jordi Roca i 
Llongueras, diu : 
 
“El passat dimecres 23, nostre Parlament va viure una nova jornada històrica, la 
declaració sobirana i el dret a decidir del Poble de Catalunya, que va ser aprovada per 
una àmplia majoria formada pels diputats de convergència, Esquerra, Iniciativa per 
Catalunya, Esquerra alternativa i un vot de la CUP. 
 
Amb aquesta votació es reconeix  la sobirania del poble de Catalunya i s’inicia el 
procés perquè els catalans i les catalanes decideixin democràticament en una 
consulta, el seu futur col·lectiu. 
 
Malgrat  que alguns partits  vulguin fer veure el contrari, a les eleccions del passat 25 
de novembre, els catalans i catalanes, van manifestar de forma molt clara, la seva 
voluntat de ser consultats i de poder decidir lliurement el seu futur com a país.  



 32 

Aquesta declaració és doncs,  una resposta amb tota claredat  i nitidesa al mandat que 
els ciutadans van expressar a les urnes. 
 
La declaració  aprovada pel Parlament ha estat un acte de sobirania que posa els 
fonaments i fixa els principis sobre els quals s’ha de sustentar  el procés del dret a 
decidir que inicia Catalunya.  Deixar clar que el que s’aprova al Parlament no és una 
declaració a favor de la independència, ni estat propi, ni federalisme, ni altre ideologia.  
El que s’aprova avui és una declaració a favor de la democràcia. 
 
És per tot això que aquest text  és fruit d’un gran esforç de negociació i benentesa 
entre quatre forces polítiques amb ideologies molt diferents  però totes conscients de 
la transcendència   del moment històric que travessa Catalunya,  i de la importància 
d’arribar a un gran acord.   
 
Mentre Convergència,  Esquerra, Iniciativa i la CUP hem estat capaços, malgrat les 
diferències,  de trobar uns punts  en comú que ens permetin aprovar una proposta 
conjunta,  el Partit Socialista de Catalunya, el Partit Popular i Ciutadans, només han 
estat capaços per anar en contra d’aquesta proposta. 
 
De d’aquí, nosaltres volem expressar en veu alta que la democràcia no ha de fer por a 
ningú.  La votació del passat dimecres mostra que hi ha grups al Parlament que 
defensem que es pugui presentar al  poble de Catalunya i grups que en ple segle XXI 
volen prohibir que es pregunti  al poble de Catalunya.   
 
Hi ha grups que defensem la plena expressió de la democràcia i grups que sembla que 
tinguin por per aquest exercici,  jornades com les del passat dimecres al  Parlament o 
com les que estem vivint aquí, tenen  alta  càrrega històrica.  I és un bon moment per 
recordar a aquelles persones, moltes vegades anònimes, que han treballat i han  lluitat 
durant tota la seva vida i han fet front a grans adversitats  perquè Catalunya arribi a  un 
dia tant important com el d’avui o al del passat dimecres. 
 
A tota aquesta gent  i a tota la societat civil que sempre s’ha mantingut  fidel al servei 
del nostre poble, els hi donem les gràcies per haver-ho fet possible.  I ara,  algú  es 
pregunta : Bé tal com també queda escrit  en la declaració aprovada, el dret a decidir  
es fonamenta  sobre els principis de democràcia, transparència i diàleg.   
 
És per això doncs que  demanem  a l’Estat Espanyol que dialogui com un estat 
modern, plenament europeu, que escolta la veu dels pobles i permet que flueixi  la 
llibertat.  Que sigui capaç de veure que no es poden posar  lleis i entrebancs davant  la 
voluntat d’una amplia majoria dels ciutadans i que deixi preguntar a la societat  
catalana, madura i respectuosa, quin futur volen pel seu país.”   
 
A continuació, el regidor i portaveu del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, 
diu : “El dret a decidir s’ha d’emparar en les normes  legals segons el nostre punt de 
vista.  I vostès el que volen  és canviar la  constitució que van votar tots els catalans en 
el seu dia.   
 
L’exercici de la sobirania segons estableix  la constitució, és un exercici de la sobirania 
del poble d’Espanya, i per tant, per nosaltres, aquest és un fals debat.  
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Tenim l’exemple  de la sentència del Tribunal Constitucional 103/2008, per cert de l’11 
de setembre, que estableix  que el dret  de decidir cap a l’autodeterminació és 
inconstitucional e il·legal.  Aquesta declaració unilateral  per  iniciar el trencament  amb 
Espanya, ens genera una incertesa a tots, i també a la resta d’Espanya.  Pensem que 
no és el moment adequat, ni està emparat amb un marc legal.   
 
És veritat  que hem de millorar coses amb la nostra relació amb Espanya, es ben cert, 
però també es veritat que no es pot fer des de la trencadissa i des de la divisió i des de 
l’enfrontament.  Volem recordar que han hagut tres partits al  Parlament de Catalunya 
que han votat clarament en contra d’aquesta opció. 
 
No trobarem a Europa cap mes simpatia que la dels euroescèptics, i la construcció 
europea es basa  en la lògica d’aconseguir una unió cada vegada més estreta entre 
els estats europeus i no a través de crear fronteres, com sembla que vostès proposen.  
No a través de trencar segles de convivència i  projectes compartits, entre el Partit 
Popular i Convergència i Unió   al llarg d’aquest anys de democràcia, i recentment que 
recordem que al 2010 i 2011, Convergència i Unió ha tirat endavant els pressupostos 
gràcies al recolzament del Partit Popular. 
 
Per nosaltres, reiterem, no es pot contraposar democràcia amb legalitat.  La legitimitat  
democràtica es basa en la legalitat democràtica.  Bàsicament és el que volíem dir 
sobre aquesta moció” 
 
Seguidament, el regidor i portaveu del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i 
Fernàndez, diu : “Avui donem suport a la declaració de sobirania i al dret a decidir del 
poble de Català.  Aquesta declaració del Parlament és sense cap mena de dubte la 
més important dels darrers anys, doncs marca el tret de sortida cap a l’obtenció de 
l’estat propi. 
 
En el preàmbul es fa esment de la voluntat de la voluntat de l’autogovern dels catalans 
ja des de l’antiga edat mitjana.   En l’actualitat, dins del marc occidental i democràtic, 
només ha de ser necessària la voluntat, en  majúscules, de la major part dels 
ciutadans per exercir aquest dret.   
 
Les qüestions tècniques i jurídiques, per tant, tot i que importants, queden o han de 
quedar en un segon pla, sotmeses a aquest principi de democràcia.  Per tant ara, 
pensem que és el moment de la confiança, de la participació, l’optimisme, la 
intel·ligència, la fermesa de tots nosaltres perquè el procés sigui el més ràpid possible.  
El país ho necessitem.  Moltes gràcies.” 
 
El regidor i portaveu del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual diu : “Evidentment 
nosaltres  votarem a favor i donarem ple suport a aquesta declaració.   També volem 
recordar des d’aquí, que fa dos anys solidaritat catalana ja ho va presentar al 
Parlament.  En aquells moments anava  per endavant, ara ja no ho som, per 
desgràcia, no passa res.  Ara ens hem adona que com a poble hem d’anar per aquest 
camí i la única manera que ens puguem sortir, és amb la independència.   
 
Això és una consulta no vinculant de moment, quin problema hi ha en preguntar al 
poble, no entenc com la gent es posa en contra, quin problema hi hauria en que 
nosaltres som els representants en aquest cas dels matadeperencs,  al Parlament són 
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en el seu cas, representants de tots els catalans i catalanes, quin problema hi ha en 
preguntar?.  No estem declarant res, simplement, preguntar.  Aleshores agafem el toro 
per les banyes i cap a la independència.   Aquest és un primer pas molt important.” 
 
Votació :  practicada la votació, la moció queda aprovat per onze vots a favort: grup 
polític CIU (Mireia Solsona Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu, 
Christian Codony  Castell,  M. Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico 
Sala  Soriano,  Joan Figueras  Peña i  Montserrat Royes  Vila) grup polític ERC-UM 
(Santi Pavón Fernàndez)  i grup polític SI (Pau Carbó Pascual) i dos vots en contra : 
grup polític PP (Xavier Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes) 
 
 
 
C) INFORMES DE GESTIÓ 
 
8.- INFORMES DE GESTIÓ 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona, explica que un cop finalitzades les obres de l’escola de 
música s’ha hagut d’adequar el que quedava del camp de futbol de sorra,  on s’han 
col·locat unes porteries de futbol i unes cistelles de basquet.  
 
S’ha aprofitat per fer la vorera  nova situada en el tram des de l’escola de música fins 
al pavelló de manera que quedi un espai mes segur per caminar.  Diu que també s’han 
canviat les tanques perimetrals, quedant d’aquesta manera una zona  neta i polida. 
 
Informa que   Matadepera s’ha adherit  juntament amb altres municipis, a la campanya 
de comerç de proximitat que la Diputació de Barcelona a través de la gerència tècnica 
de comerç, de l’Àrea de desenvolupament econòmic, va organitzar, per fomentar 
justament el comerç de proximitat, esperant que els resultats siguin bons, instal·lant 
unes banderoles a  les entrades de la població  i repartint  propagandes i bosses per 
conscienciar a la població de la joia que té el municipi com és el comerç. 
 
Recorda que el passat 20 de desembre del 2012 a la Junta de Govern de Barcelona 
va aprovar la urbanització del tram de la Ctra. entre la rotonda de Can Candi i el carrer 
Joan Camps, i el passat 25 de gener del 2013 es va procedir a la signatura del conveni 
en el qual queda fixat el compromís de la diputació de Barcelona per finançar tant les 
obres com la direcció.   
 
De la deixalleria diu que continua ben tractada per la regidoria d’obres i serveis de 
l’Ajuntament, amb unes millores constants, amb una entrada d’accés de les 
instal·lacions a punt de finalitzar  amb fanals i asfaltat nou. 
 
Diu que s’han començat unes obres de clavegueram degut a uns problemes 
d’obstrucció i que en breu quedaran arreglades. 
 
Ressalta la organització de la cavalcada de reis per part de l’Agrupament Abad 
Escarrè i les festes de Sant Sebastià, que la regidora de festes senyora Carme Querol 
i Badosa detalla oferint  dades de participació com que a la cavalcada  hi ha 
aproximadament dos-centes persones, de les quals cent vuitanta, són músics, 
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conductors de carrosses, comitiva reial i artistes que  protagonitzen el pessebre vivent, 
i unes vint persones que són de la comissió de reis.   
 
Afegeix que es van repartir 670 tiquets per 670 nens empadronats a Matadepera 
nascuts entre el 2005 i el 2012  i a part es van vendre 48 tiquets mes de famílies que 
tenen  nens no inclosos en aquesta franja d’edat i volen anar a recollir la joguina tots 
plegats. 
 
Diu que la cavalcada  va ser seguida per molta gent, es va repartir una tona de 
caramels, es va fer la visita a aquells domicilis que entren en el sorteig quan van a 
portar la carta al patge reial, resultant quatre famílies beneficiades amb aquest acte. 
 
Pel que fa a les festes de Sant Sebastià diu que han anat força bé, organitzades per la 
Germandat de Sant Sebastià amb el suport de la regidoria de festes, destacant actes 
com la marxa de torxes, el concert  de plaça, la fira d’artesans  que la gent va 
respondre fins i tot vestint roba d’època medieval tot aprofitant la celebració del 
mil·lenari de Matadepera. 
 
La baixada del pi, diu que va resultar una mica llarga amb la dificultat afegida del 
temps, l’alçada excepcional del pi i d’algun altre entrebanc  que van fer aquest acte 
dificultós. 
 
Dels tastes lloa l’èxit que va tenir juntament amb les senyores organitzadores  que bo i 
vestides d’època van fer un acte  amè i molt nombrós, el concert organitzat al Casal de 
cultura va anar molt bé, la grimpada es va deslluir degut a la pluja, es va haver 
d’anul·lar un acte de jocs infantils també pel mal temps, no així la cercavila  i la retirada 
del pi que va anar molt bé. 
 
Resumeix dient que en general les festes s’han pogut celebrar sense incidències 
destacades tret d’alguns actes que degut a la meteorologia quedessin  deslluïts.  
 
Continua informant que al febrer es celebraran les festes del carnestoltes, on les 
escoles faran la rua  pels carrers  i que en breu es començarà a preparar la festa 
major. 
 
La senyora Solsona agraeix a totes aquelles persones col·laboradores  que han  fet 
que aquestes festes fossin un èxit, i  assenyala que han despertat tal interès que la 
pàgina web el dia que  publicava la grimpada, va ser el tercer dia mes visitat de la 
història de la web municipal. 
 
Recorda que el proper diumenge es fa la 6a. cursa Montrodó, que la sortida serà de la 
plaça del casal, amb una durada de 13,5Km. i un desnivell de 400m. 
 
El regidor d’hisenda, senyor Carles Iribarren i Donadeu,  informa sobre l’inventari tot 
dient que al pressupost del 2013 es va aprovar una partida a l’Àrea d’hisenda per 
contractar els serveis d’adequació i posada al dia de l’inventari. 
 
Diu que al darrer trimestre del 2012 es van mantenir reunions amb diverses empreses 
especialitzades  i tant des d’intervenció com de secretaria es comença a treballar en la 
redacció dels plecs per fer la contractació.   Afegeix que el projecte inclourà una 
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diagnosi de les dades i situació  de l’inventari últim que es va fer a l’any  1992 amb una 
actualització d’altes i baixes fet a secretaria i un registre comptable dels bens de 
l’Ajuntament fet des d’intervenció,  un inventari físic de tots els bens i drets municipals,  
una conciliació entre la valoració dels diferents bens amb la comptabilitat municipal, 
comprovacions registrals i cadastrals de cada un dels bens i  es carregaran totes les 
dades a l’eina informàtica de l’Ajuntament per tal de ser el màxim d’autònoms  per fer 
el manteniment  i l’actualització de l’inventari. 
 
 Ressalta la importància del projecte en el qual intervé Secretaria, Intervenció, 
Urbanisme, Brigada d’Obres, etc. amb moltes persones implicades i finalitza dient que 
donat la importància del projecte es convocarà una reunió específica amb tots els 
portaveus municipals, amb l’assistència de l’interventor i la secretària, per informar 
detalladament com serà el projecte.  
 
   
 
 
D) CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
9.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE G OVERN 
 
No se’n presenten 
 
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
Comença el regidor i portaveu del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, 
agraint   l’actuació de convertir la zona del costat de l’escola de música en una petita 
zona esportiva  tot prenent en consideració la idea que  van anar exposant en els 
darrers plens. 
 
Primera.-  Dirigida al regidor d’urbanisme, senyor Jordi Roca i Llongueras, sobre l’estat 
del calendari de l’aprovació de les modificacions del POUM. 
 
Segona.-Dirigida al regidor de  cultura, senyor Marcel Sayol i Quadres, referint-se a la 
demanda d’obrir la biblioteca durant  els quinze dies d’agost  que  tanca. 
 
Tercera.- A l’alcaldessa, senyora Mirieia Solsona i Garriga, d’aclariment  de les 
declaracions de la delegada del Govern  en referència a la presència de la bandera 
espanyola en tots els equipaments municipals. 
 
Quarta.- Pel que fa a les obres de Can Candi pregunta si a l’adjudicar l’obra fos més 
econòmic del que l’Ajuntament ha aportat,  que es faria amb els diners sobrants,   i si 
hi ha alguna persona de l’ajuntament que controla  “l’esperit de l’acord” a fi d’evitar  
que l’obra no s’allargui i  acabi quedant en un calaix. 
 
A continuació, la regidora  senyora Rosa Ma. Boix i Solanes. 
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Cinquena.- Trasllada una queixa dels comerciants al senyor Roca,  en referència de 
que la pilona del carrer Sant Joan  tot demanant que quedi oberta durant un tram 
horari. 
 
Sisena.- Al regidor de Governació, senyor Christrian Codony i Castell, que haurien de 
treure`s les “estelades”  havent passat més d’un més des que es pengessin, igual que 
les pancartes de l’assemblea. 
 
Setena.- Dirigida al regidor d’obres, senyor Joan Figueras i Peña, pregunta sobre 
l’estat de l’enllumenat públic. 
 
El regidor i portaveu del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavon i Fernàndez, 
pregunta : 
 
Primera.- Si afecta d’alguna manera la recollida d’escombreries a Matadepera arran de 
les incisives darreres campanyes publicitàries. 
 
Segona.- Diu que no per reiteratiu és menys important.  Es tracta de les quantitats de 
cagarades de gossos  per les voreres  i si es pot fer algun tipus d’acció intimidadora 
per part de la policia municipal. 
 
Tercera.- De la viabilitat de les voreres també pregunta si hi ha alguna acció prevista per 
millorar els accessos de les voreres envaïdes per les tanques. 
 
El regidor i portaveu del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual no fa cap pregunta.  
Únicament  felicita l’Ajuntament, al l’equip de govern i a la figura de l’alcaldessa,  per 
conduir al poble  en un gir cap al sobirania i donant suport a decisions molt importants. 
 
Respostes :  
 
El senyor Roca diu que el proper dilluns hi haurà una reunió de seguiment i que el seu 
desig hagués estat portar al ple la proposta de modificació del planejament, la previsió 
és aprovar-ho en un ple extraordinari el proper mes de febrer.  
 
Afegeix que la setmana passada s’ha mantingut la última reunió amb l’equip redactor 
per acabar de definir totes les modificacions, esmenar algun petit detall, el  proper dia 
4 hi haurà també la última reunió amb els tècnics de Barcelona per evitar qualsevol 
imprevist d’última hora, i amb això s’estarà en condicions de que els serveis jurídics de 
la casa facin tots els informes oportuns per tirar endavant la modificació i convocar el 
ple extraordinari. 
 
El senyor Sayol  diu que s’està treballant en dos línies, una en col·laboració amb el cap 
de recursos humans, la de dotar una persona,  o replantejar-se el tema,  perquè segon 
dades de l’estiu passat ens diuen que  la utilització de la biblioteca en aquest període 
temps va ser de 5 persones. 
 
El senyor Argemí suggereix que  qualsevol de  les mesures que s’adoptin  es facin 
saber a la ciutadania. 
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La senyora Solsona diu que pel que fa al tema de les banderes diu que no ha arribat 
cap requeriment, però en qualsevol cas, opina  que seria una demanda desmesurada 
per la despesa que significaria haver de dotar a tots els edificis municipals de màstics i 
banderes. 
 
El senyor Roca respon respecte del sobrant de l’obra de Can Candi que el conveni 
contempla que si hi ha sobrants són de qui licita l’obra, en aquest cas la Diputació, i si 
hi ha escreixos d’obra,  també els assumeix  qui promou l’obra, en aquest cas, també 
la Diputació. 
 
Sobre el control de l’obra diu que  el Departament d’Obres i Serveis juntament amb els 
serveis tècnics de la casa,  fan un seguiment d’acompliment dels terminis. 
 
De la pilona del  carrer Sant Joan respon la regidora de comerç senyora Montserrat 
Royes i Vila que la pilona mentre va estar trencada als comerciants els hi va resultar 
còmode perquè la treien i posaven qual volien.  Quan aquesta pilona es va canviar, el 
primer dia va haver-hi algun tipus de disfunsió que va originar alguna queixa.  
Actualment  s’ha disposat un horari provisional d’obertura de la pilona de 7h. a 13h. 
cada matí de dilluns a divendres.   
 
Incideix en la provisionalitat de l’horari perquè  està en mans dels comerciants que 
proposin si els hi està bé o bé s’ha de prolongar una mica.  
 
El senyor Codony diu que les dos banderes estelades estan penjades amb permís de 
l’Ajuntament i deseguida que s’acompleixi el temps estipulat es retiraran, així com les 
pancartes. 
 
De l’enllumenat públic, el senyor Roca diu que està pendent del programa xarxa de la 
Diputació de Barcelona, esperant que convoqui a accedir a la mesa de concertació. 
 
La senyora Solsona parla del tema de reciclatge i de la importància de qualsevol 
iniciativa que consciencií a la població, i fa amb una menció específica de Matadepera 
al diari ARA  com a  exemple de municipi pioner i exemplar.   
 
El senyor Iribarren ressalta que darrerament ha hagut un lleuger descens del 
percentatge reciclat i  assegura que mantenir el llistó alt en els percentatges de 
reciclatge vol dir reduir despesa. 
 
El senyor Figueras diu que de tant en tant es fa un mostreig  inspeccionant la brossa 
que arriba de Matadepera, i si  la inspecció dona  com a resultat que no es recicla bé, 
es puja la taxa per tona  mantenint-la fins a una propera inspecció. 
 
De la  de la brutícia  i poca viabilitat de les voreres la senyora Solsona diu que al 
passat número de  la Gaseta  va sortir un  recordatori  a la població. 
 
El senyor Codony  explica que es portaran accions incentivadores per tots aquells que 
millorin el tema dels excrements de gossos sobre tot en aquells carrers principals del 
municipi. 
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I sense res més a tractar per la Presidència s'alça la sessió a les 20,46 hores, de la qual 
s'estén la present acta que signa l'alcalde president, amb mi, la Secretària de la 
Corporació, que en dono fe. 
 
 
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,   LA SECRETÀRIA, 
 
 
 
 
 
Mireia Solsona i Garriga    Rosa Castellà i Mata 
 
 
 


