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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE  
celebrat en data  29 de setembre de 2014 

 
 
 
 
Matadepera, 29 de setembre de 2014 
 
 
Essent les dinou hores i trenta minuts 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, quarta tinent d’alcalde i 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 a la secretària 
per a que procedeixi a donar lectura als dictàmens dels assumptes inclosos en l’ordre 
del dia, prenent-se els acords següents: 
 
 
 
Motiu de la sessió 
 
A) ACTES SESSIONS ANTERIORS: 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE 
LES SESSIONS ANTERIOR DE 28 DE JULIOL DE 2014 I 22 DE SETEMBRE DE 
2014 
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D’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb 
l’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local se sotmet a votació 
les actes de les sessió ordinària del Ple realitzat el dia 29 de juliol de 2014, i de la 
sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el dia 22 de setembre de 204. 
 
El President pregunta als membres del consistori si han de formular cap objecció al 
contingut dels esborranys de les actes  que es van trametre a cada portaveu juntament 
amb la convocatòria de la sessió plenària d’avui. 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó assenyala que  a l’acta del 
22 de setembre del 2014 al quart paràgraf de la seva intervenció, quan diu : “....perquè 
hi ha un conjunt des de Madrid que diu que no es pot fer,...” 
 
Un cop es revisa la gravació de l’acta, es comprova que la paraula reflectida  és 
correcta, i com que és una transcripció literal, es manté  igual. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor  Santi  Pavón i Fernandez, diu que a l’acta 
del 28 de juliol del 2014 al punt 8è de Modificació de la relació de llocs de treball i la 
plantilla del personal de l’Ajuntament de Matadepera núm. 3/2014, a la seva 
intervenció quan diu : “...les qualificacions de tots els llocs de treball de la cas”, ha de 
dir, “de la  casa”.  
 
Es modifica l’acta en aquest sentit. 
 
Posada a votació l’aprovació les actes, queden aprovades per unanimitat. En 
compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  es transcriurà al Llibre 
d’Actes signant-se per l’alcalde i la secretària. 
 
 
B) DICTAMENS 
 
REGIDORIA D’URBANISME 
 
2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL  DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANA MUNICIPAL DE MATADEPERA (MP-POUM -2014-2) 
 
Dictamen : La Comissió Territorial  d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 14 de 
maig de 2009, va aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Matadepera (POUM). El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5469 del dia 
22 de setembre de 2009 va publicar l’acord d’aprovació definitiva  juntament amb les 
normes urbanístiques  a l’efecte de la seva executivitat immediata. 
 
El POUM va qualificar els terrenys del Golf de Matadepera situats entre el carrer de la 
Font de Can Vinyers, Passeig d'Àngel Guimerà i Avinguda de Mossèn Batlle, en part 
amb la clau 5b Zona unifamiliar aïllada, i en part amb la clau XV3 Xarxa viària 
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complementària, i els situats entre el Passeig d'Àngel Guimerà, carretera de Sabadell, i 
l'Avinguda Mossèn Batlle, amb la clau EQ Equipaments sense ús assignat. 

L'entitat GUMARA, S.A. va interposar recurs contenciós administratiu contra l'acord de 
la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona d'aprovació definitiva del POUM, pel 
que fa a la qualificació dels terrenys descrits. 

En data 12 de març de 2013, la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va dictar sentència (núm. 197) 
en que estimava el recurs esmentat, i declarava nul l'acord d'aprovació definitiva del 
POUM de Matadepera en tots els particulars relatius al camp de golf objecte de les 
actuacions. 

Aquesta sentència és ferma, i es va publicar al DOGC núm. 6407 de 1 de juliol de 
2013. 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona (CTUB) en sessió de 6 de novembre 
de 2013 va adoptar l'acord de donar-se per assabentada de l'esmentada sentència i 
indicar a l'Ajuntament que tramités la documentació qualificant els terrenys del camp 
de golf en compliment de la mateixa.  
 
Per raó de la quantia, el servei de modificació puntual del POUM es va adjudicar 
directament a l’empresa GMG PLANS I PROJECTES SLP. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Matadepera, en sessió de data 26 de maig de 2014, va 
adoptar l’acord següent: 
 
“Primer. Donar-se per assabentat de la sentència dictada per la Secció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 
data  12 de març de 2013, recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 
2010/224, interposat per Gumara, SA, contra l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona de data 14 de maig de 2009, d’aprovació definitiva del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Matadepera. 
 
Segon. Donar compliment a la mateixa i en conseqüència, aprovar inicialment la 
modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística Municipal de Matadepera  MP-
POUM-2014-02. 
 
Tercer. Sotmetre la  modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Matadepera MP-POUM-2014-02 a informació pública pel termini d’un mes a comptar 
des de la darrera publicació obligatòria, mitjançant edictes al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament,  en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el diari Ara i a la  
seu electrònica de l’Ajuntament https://seu.matadepera.cat als efectes de presentació 
de les corresponents reclamacions i/o al·legacions de conformitat amb l’article 11 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova  el text refós de la Llei 
de sòl, els articles 8 i 85 del de Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Quart.  Suspendre preceptivament, pel termini d’un any, en tots els àmbits on les 
noves determinacions modifiquin el règim urbanístic actual, la tramitació de plans 
urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització i l’atorgament 
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de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos 
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 
sectorial d’acord amb els 73 i 74 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i els articles 102, 103 i 104 Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Cinquè.  Disposar que, de conformitat amb l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, mentre estigui suspesa 
la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències es poden tramitar els 
instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin 
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas 
que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat. 
 
Sisè. Disposar que, donada la naturalesa de la modificació puntual MP-POUM-2014-
02 no hi ha cap organisme afectat per raó de les seves competències i per tant no serà 
necessari la sol·licitud de cap informe en compliment de l’article 85.5 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Setè. Concedir, de conformitat amb l’article 85.7 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, audiència als 
ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confina amb  el del municipi que és objecte del 
pla pel termini d’un mes i que són els següents: Terrassa, Mura, Sant Llorenç Savall i 
Castellar del Vallès.” 
 
L’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual MP-POUM-2014-02 del  POUM i 
els documents aprovats que l’integraven, encapçalats per un índex que els numerava, 
van romandre sotmesos a informació pública fins al dia 24 de juliol de 2014, mitjançant 
anuncis en el tauler de la Corporació i a la pàgina web municipal des del dia 25 de juny 
al 24 de juliol de 2014; en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. de 
registre 022014015808 del dia 23 de juny de 2014 i en el  diari Ara de data 17 de juny 
de 2014. 
 
Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions. 
 
Donada la naturalesa de la modificació es va acordar la innecessarietat de sol·licitar,  
d’acord amb l’article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (TRLU), 
informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 
 
L’acord d’aprovació inicial es va comunicar als ens locals, l’àmbit territorial dels quals 
confina amb el del municipi de Matadepera, als efectes de l’audiència prevista a 
l’article 85.7 del TRLU. S’ha donat audiència als ajuntaments següents: Terrassa, 
Mura, Sant Llorenç Savall i Castellar del Vallès. 
 
El cap de l’Àrea d’Urbanisme  ha emès informe, de data 15 de  setembre  de 2014 
informant favorablement l’aprovació provisional del document. 
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Consta a l’expedient informe de la secretària general de l’Ajuntament de data 17 de 
setembre de 2014. 
 
La modificació de les figures de planejament urbanístic està subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la seva formació, essent aplicable els articles 96 i 
següents del TRLU, desplegats  pels articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU). 

El Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació inicial i provisional del planejament 
general d’acord amb l’article 22.2.c) de Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local (LRBRL) i l’article 52.2.c) 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). El quòrum necessari per a la vàlida adopció dels acords és el de majoria 
absoluta d’acord amb l’article 47.2. ll) de la LRBRL i l’article 114.2. k) del TRLMC. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació puntual MP-POUM-2014-02 del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera i la documentació que la integra. 
 
Segon. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya certificació dels presents 
acords, adjuntant-se la documentació íntegra de l’expedient complet en format paper, 
així com el text de les normes urbanístiques i els plànols d’informació en suport 
informàtic tal i com preveu l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual 
s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les 
normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la 
Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva, als efectes de 
llur tramitació fins l’aprovació definitiva i corresponent publicació. 
 
Tercer. Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb 
l’article 8.5.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’urbanisme, senyor Jordi Roca i Llongueras, explica que el planejament 
vigent aprovat al setembre del 2009, contemplava les modificacions del terreny del 
camp de golf, forat núm.1 i forat núm. 2. 
 
El forat número 1 havia passat la  qualificació d’equipament esportiu genèric,  i el forat 
núm. 2 es va  requalificar com a sòl urbanitzable de 4000 m2. en una zona de 
qualificació XV3 de servei viari. 
 
GUMARA va interposar un recurs contenciós administratiu contra l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme,  responsable de l’aprovació definitiva del POUM, i al 
març del 2013 la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Catalunya, 
va dictar sentència en que estimava el recurs i per tant es declarava nul l’acord 
d’aprovació definitiva del POUM en referència de la modificació del camp de golf. 
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El present any 2014, es va engegar la modificació puntual  del planejament en aquest 
punt i tornar a qualificar els terrenys, forats 1 i 2, com a equipament esportiu. 
 
Al ple del 27 de maig d’enguany es va aprovar inicialment la modificació, i un cop 
passat el període d’exposició pública i de informació pertinent  als municipis veïnals,  i 
no havent-se produït cap al·legació, es presenta la modificació a aprovació provisional 
enviant-la a la Comissió Territorial d’Urbanisme, com a pas previ a l’aprovació 
definitiva. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, diu que  han estat 
perfectament informats de tota l’evolució de la modificació, veu lògic el que es planteja  
i entén que els terrenys tornin a ser equipaments esportius que és el que havien estat i 
si mai el camp de golf  deixés de funcionar, ja es plantejaria l’equipament segons les 
necessitats del municipi en aquell moment. 
 
De moment, diu el senyor Argemí, és un camp de golf que tant de bo tiri endavant per 
molt temps i per això és un tema que no afecta directament ni al municipi ni a les 
arques municipals. 
 
El seu vot  serà favorable. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi  Pavón i Fernández, diu que  ha estat 
una llàstima el temps perdut per l’aprovació del pla  per no haver-se previst la 
possibilitat  de no  haver sortit com es plantejava de bon principi.  Malgrat això, diu que 
tampoc hi ha altre solució d’admetre la sentència  i que si de moment s’han de destinar 
els terrenys en lo que històricament estaven qualificats,   li sembla bé i el seu vot serà 
favorable. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual,  diu que davant d’una 
sentència ferma  també el seu vot serà favorable. 
 
Votació :  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu,   M. 
Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano, Joan Figueras  
Peña, Christian Codony  Castell i Montserrat Royes Vila); grup polític PP (Xavier 
Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes),  grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez) 
i grup polític SI (Pau Carbó Pascual) 
 
 
 
REGIDORIA D’ECONOMIA I HISENDA 
 
3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 12 DE MODIFICACIÓ  DE CRÈDITS DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI  2014 
 
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 
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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 12 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats 
amb romanent de tresoreria per despeses generals. 
 
L’alcaldessa, mitjançant decret número 47 de 20 de febrer de 2014, ha aprovat la 
liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, exercici 2013, que ha donat un romanent de 
tresoreria per despeses generals de 1.315.893,74€. 
 
L’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera disposa que en el cas que la liquidació pressupostària se situï 
en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de l'Estat, Comunitats Autònomes, i 
Corporacions Locals, a reduir l'endeutament net. La Llei orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, ha incorporat una disposició addicional sisena a la Llei orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, referida i complementària a l’article 32. El superàvit en termes de capacitat 
de finançament (SEC95) després d’ajustos es situa en 847.242,73, quantitat que es 
objecte d’un crèdit extraordinari en el capítol 9 de despeses Passius financers. 
 
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  32 i 33 /2014). 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa que s'adopti el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient número 12 de modificació de crèdits del Pressupost de 
l'Ajuntament de Matadepera de l'any 2014 per un import total de 855.242,73 €: 
 
 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS  

   

Aplicació Descripció Import 

      

06 011 91308 Amortització extraordinària  Llei orgànica  2/2012 842.242,73 

   

  TOTAL 842.242,73 
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SUPLEMENTS DE CRÈDITS  

   

Aplicació Descripció Import 

      

11 231 48000 Ajuts d’urgència social 8.000,00 

      

  TOTAL 8.000,00 

   

Total Crèdits extraordinaris i suplements 855.242,7 3 

   

 FINANÇAMENT  

   

 ROMENT DE TRESORERIA  

   

Concepte Denominació Import 

      

0 87000 Romanent de tresoreria per despeses generals 855.242,73 

      

  TOTAL 855.242,73 

   
TOTAL INCREMENT  PRESSUPOST DESPESES 855.242,73 

TOTAL INCREMENT PRESSUPOST INGRESSOS 855.242,73 

 
Segon.- Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la  Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en les termes d’exposició 
pública no es presenta cap reclamació contra el mateix. 
 
 
Defensa : 
 
El regidor d’hisenda, senyor Carles Iribarren i Donadeu diu que es tracta de dotar una 
partida de 842.000 euros  per amortitzar deute,  finançada amb romanent de tresoreria 
de l’exercici 2013, i per altra banda,  dotar extraordinàriament una partida de serveis 
socials en concret la d’ajuts urgències socials,  que l’any passat es va rebre una 
dotació de la Diputació de Barcelona  per aquest concepte de 19.000 euros, quantitat 
que no va ser necessària  i van anar als ingressos generals de la caixa general de 
l’Ajuntament. D’aquesta quantitat, s’agafen 8.000 euros per a la partida d’urgències 
socials perquè des de la regidoria es preveu que enguany  faran falta. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó,  diu que habitualment se 
sol abstenir perquè entén que són temes de gestió de l’equip de govern.  En aquest 
cas en concret, no s’abstindrà i votaran a favor perquè el fet és prou important i 
sensible i perquè entén que hi ha una demanda extraordinària. 
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El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernàndez li sembla que la 
destinació dels diners a l’àrea social són correctes i per altra banda l’amortització de  
crèdit es una cosa que s’ha de fer per llei, per tant el seu vot serà favorable. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual es suma a les intervencions 
de la resta de regidors de l’oposició i manifesta que el seu vot serà favorable. 
 
Votació :  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu,   M. 
Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano, Joan Figueras  
Peña, Christian Codony  Castell i Montserrat Royes Vila); grup polític PP (Xavier 
Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes),  grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez) 
i grup polític SI (Pau Carbó Pascual) 
 
 
 
C) INFORMES DE GESTIÓ 
 
4.- INFORMES DE GESTIÓ 
 
La senyora Solsona ressalta l’activitat intensa del mes de setembre que inclou la Festa 
Major i  l’inici del curs escolar.  Recorda que ja s’ha fet la valoració  a nivell tècnic de la 
Festa Major, que el curs escolar ha començat molt bé en tots els aspectes, que ha 
hagut la celebració de l’11 de setembre, les jornades de patrimoni amb força èxit, un 
festival de dansa infantil al casal de cultura, la celebració de la ronda de Matadepera 
en la seva 30ª jornada, resumint,  molta activitat,  sense cap incident i havent anat tot 
força be. 
 
També recorda que el proper diumenge dia 5 d’octubre començarà la temporada 
estable de cultura al Casal de cultura amb l’obra “El Pensador de Barra Lliure”. 
 
D’altra banda, informa que la primera fase de les obres d’asfaltats ja han finalitzat i tant 
les voreres com el clavegueram, en breu. I que avui s’acabava el termini de 
presentació de les ofertes per la pista poliesportiva.  
 
El regidor d’hisenda, senyor Carles Iribarren i Donadeu informa de les dues iniciatives 
que s’estan duent a terme a l’Àrea d’Hisenda.  Per una banda, s’ha fet  amb el 
cadastre un exercici   per detectar omissions  de finques urbanes del qual es desprèn 
que hi ha gairebé 300 piscines i algun altre element annex sense registrar. 
 
Aquestes omissions, segons  informa el senyor Iribarren, tindran un impacte positiu en 
la base de l’IBI dels propers anys perquè aquestes omissions podran donar peu a 
sancions, no obstant això, serà potestat de l’Ajuntament aplicar-les o no. 
 
La segona part, serà inevitable.  Aquella vivenda que tingui una piscina i no la tingui 
correctament registrada, ho haurà de fer i per tant incrementarà la base del valor 
cadastral de la finca.  
 
Això permetrà,  continua el senyor Iribarren, que el proper any, i en la línia dels darrers 
anys, la intenció del govern sigui baixar el tipus impositiu de l’IBI.  Al 2014 s’ha aplicat 



 10

el 51,5%, el proper any la proposta de l’Ajuntament serà per deixar el tipus mínim al 
0,50%. 
 
Resumeix dient que haurà  una menor recaptació per la baixada del tipus, però per 
altra banda haurà una base major, amb lo qual  la xifra serà més o menys equivalent, i 
vol donar a la població el missatge d’endreçar un aspecte del poble que no ho estava, i 
el fet de que paguin el que toqui pagar a tots els veïns, permetrà  l’aplicació d’un IBI 
més baix. 
 
L’empresa que realitza la tasca de trobar aquests elements no registrats va enviar al 
Departament de Governació informació de les quatre persones que recorreran el 
municipi  degudament identificades, i creu que l’objectiu que es persegueix,  s’assolirà.  
 
Pel que fa a l’actualització de l’inventari  diu que hi ha un bon ritme, que l’empresa 
redactora està treballant  amb els tres departaments implicats,  fonamentalment a 
l’Àrea d’Urbanisme, Secretaria i Intervenció.  Diu que el gruix del projecte són els bens 
immobles  encara que endavant  amb la brigada s’ha d’inventariar els bens mobles.  
Creu que es complirà amb els terminis establerts arribant a final d’any amb l’inventari 
fet. 
 
Amb això diu que la propera legislatura el govern que surti podrà aportar un inventari 
fidel  i actualitzat de l’estat del patrimoni del poble. 
 
 
 
D) CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
5.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE G OVERN 
No se’n presenten. 
 
 
 
6.- PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, inicia el torn de precs i 
preguntes tot comentant amb el regidor d’hisenda, senyor Carles Iribarren i Donadeu  
la data del proper ple extraordinari  per debatre les ordenances fiscals del 2015,   que 
queda fixada pel dimecres dia 29 d’octubre del 2014 a la tarda. 
 
Primera.- Recorda que abans de vacances  van proposar que l’Ajuntament es dones 
de baixa de la Federació Catalana de Municipis pel greuge que va causar a 
l’alcaldessa, i indirectament al municipi.  Demana que se surti de l’entitat que no 
mereix cap tipus de credibilitat. 
 
Segona.- És un prec dirigit a la senyora Solsona, que degut al punt  on s’està 
actualment en referència a la consulta, mantenir-los informats puntualment davant 
qualsevol moviment  mitjançant la junta de portaveus. 
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A continuació la regidora senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, demana a la  regidora de 
benestar social, els horaris dels serveis de benestar social, un llistat dels casos que 
s’estan intervenint i el personal que fa la feina i les tasques que fa cadascun d’ells.  
 
Dirigit a la regidora de comerç, senyora Montserrat Royes i Vila, li recorda que al ple 
de juliol havia demanat un balanç de la situació del comerç  i puntualitza que els 
tiquets que es donaven als comerços per aparcar a la zona blava, ara no passen a 
repartir-los. 
 
Pel regidor d’obres, senyor Joan Figueras i Peña  que el clavegueram de les 
urbanitzacions desprenen olor.  Pregunta si es podria  utilitzar alguna partida per poder 
modificar i netejar el clavegueram  de la quantitat d’arrels que envaeixen el pas de 
l’aigua. 
 
A continuació, el regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernandez, 
pregunta si ha hagut alguna incidència durant la celebració de la Festa Major i la 
valoració que es fa de la mateixa. 
 
Per últim el regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual, pregunta : 
 
Setena.- El punt on s’està pel que fa a l’enllumenat públic. 
 
Vuitena.- Encoratjar al govern per tirar endavant la consulta en aquest moment 
històric. 
 
Respostes : 
 
La senyora Solsona respon pel que fa a la postura de  formar part de la Federació de 
Municipis, que un cop consultats altres alcaldes i alcaldesses que han passat per la 
mateixa situació,  han assegurat que al proper pressupost  no han inclòs la factura 
d’adscripció, es a dir, no pagar la quota i per tant, deixar de ser socis. 
 
Respecte la demanda feta a la regidora de serveis socials,  respon que,  l’horari del 
Departament és de les 7h. del matí  a les 15h., més una tarda.   No obstant,  diu que 
quan tanquen el CAP no els deixen accedir a les oficines i un reten de personal ha de 
treballar  a les oficines centrals de l’Ajuntament.  Això diu que ha passat molt 
esporàdicament en alguna  data significativa. 
 
La senyora Royes  diu que pel que fa a dades de comerç no ha pogut preparar res 
perquè la demanda del balanç es va fer al ple de juliol,  que ella estava de baixa per 
malaltia i no tenia constància  de la sol·licitud. 
 
No obstant això,  de manera resumida diu que si que  s’han tancat comerços, d’altres que 
han canviat d’activitat, però també  s’obren de nous, en concret aquests dies, una 
consulta de dentista.   
 
Creu que s’està pràcticament igual que a principi de la legislatura. 
 
Dels tiquets de la zona blava diu que no té coneixement pel que fa a la seva àrea, no 
obstant això, diu que  no els reparteix la persona encarregada de la zona blava, sinó que 
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és l’Associació de Comerciants qui els adquireix perquè els comerços associats els 
puguin regalar als seus clients. 
 
Del tema del clavegueram, ressalta la senyora Solsona,  que és l’etern problema de 
Matadepera, que en 120 Km. de carrers es fàcil algun que altre  contratemps, no obstant 
això, segons explica el senyor Figueras, s’està treballant dur per intentar solventar les 
nombroses dificultats  que fan que les canonades quedin taponades per arrels, per 
diversos cossos i fins i tot per ciment.  Mostra fotos de diferents punts conflictius de la 
xarxa del clavegueram. 
 
Del tema de la consulta, la senyora Solsona  diu que la seva postura es defensar sempre 
la consulta tant per un “sí”  com per un “no”, que és un principi bàsic i democràtic, informa 
que  properament hi haurà una concentració davant de l’Ajuntament, i que el proper 
dissabte al matí aniran els ajuntaments que han aprovat la moció de suport a la consulta, 
a presentar una còpia.  
 
De la valoració de la Festa Major, la senyora Querol diu que amb les primeres dades de 
totes les entitats participants,  es considera molt positiva, molt participativa i amb gran èxit 
sobre tot en els sopars que es fan al carrer, així com tots els espectacles dirigits als 
infants.  
 
De l’enllumenat,  el senyor Figueras diu que s’està treballant en la substitució per 
sistemes d’alt rendiment, que s’ha començat per determinats sectors, i considera que es 
trigarà aproximadament 3 mesos. 
 
Dels leds,  diu que es fan avanços en els problemes tècnics que hi ha a la part 
electrònica,  per no haver de patir tantes avaries.  
 
La senyora alcaldessa, proposa una reunió per explicar en detall tot el procés 
d’enllumenat. 
 
També dirigint-se al senyor Carbó, diu que el mantindran degudament informat de 
cada una de les accions que es facin des de l’Ajuntament en el procés de consulta del 
9-N. 
 
El senyor Carbó diu que ell es bolcarà en ajudar i col·laborar amb el municipi amb tot 
el que sigui possible. 
 
I sense res més a tractar per la Presidència s'alça la sessió a les 20:12 hores, de la qual 
s'estén la present acta que signa l'alcaldessa presidenta, amb mi, la secretària de la 
Corporació, que en dono fe. 
 
 
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,   LA SECRETÀRIA, 
 
 
 
Mireia Solsona i Garriga    Rosa Castellà i Mata 
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