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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE  
celebrat en data  24 de novembre de 2014 

 
 
 
 
Matadepera, 24 de novembre de 2014 
 
Essent  dos quarts de vuit del vespre, a la sala de sessions de la Casa de la Vila, sota la 
presidència de l'alcaldessa, senyora  Mireia Solsona i Garriga, assistida de la secretària 
general de la Corporació senyora Rosa Castellà i Mata, que dóna fe de l’acte, i de 
l’interventor senyor Santiago Vaamonde Juanatey,  es reuní, prèvia citació en forma, el 
Ple de l'Ajuntament amb l'objecte de celebrar la sessió ORDINARIA, convocada per al dia 
d'avui a aquesta hora. 
 
- Senyor Jordi Roca i Llongueras, primer tinent d’alcalde i regidor delegat d’urbanisme i 
joventut (CIU) 
- Senyor Christian Codony i Castell, segon tinent d’alcalde i regidor delegat de 
governació i de medi ambient (CIU)   
-Senyor Carles Iribarren i Donadeu, tercer tinent d’alcalde i regidor delegat d’economia 
i hisenda i de noves tecnologies (CIU)  
- Senyora M. Carmen Querol i Badosa, 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) 
 
Abans de l’inici de la sessió, l’alcaldessa, senyora Solsona llegeix la lectura institucional 
del manifest del dia 25 de novembre dia internacional per l’eliminació de la violència 
envers les dones, un manifest acordat per  les quatre diputacions de Catalunya, les 
entitats municipalistes  i la Generalitat de  Catalunya. 
 
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’alcaldessa, senyora Solsona, demana la votació per la inclusió 
d’urgència de la proposta sobre l’aprovació inicial del projecte paisatgístic  
d’urbanització de la finca  urbana de propietat municipal situada a Can Roure, per 
implantar els horts urbans municipals. 
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Practicada la votació queda aprovada la inclusió d’urgència per unanimitat:   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), grup polític SI (Pau Carbó Pascual) i  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 DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR DE 29 D’OCTUBRE DE 2014 
 
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 extraordinària del Ple realitzat el dia 29 d’octubre de 2014. 
 
El President pregunta als membres del consistori si han de formular cap objecció al 
contingut de l’esborrany de l’acta que es va trametre a cada portaveu juntament amb la 
convocatòria de la sessió plenària d’avui. 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, diu que al  setè paràgraf 
de la seva intervenció del punt 4, d’”Aprovació de les ordenances”, on diu : “.... de 10, 
15, 20 o  40.000, la qual cosa  li sembla totalment fora de lloc, ha de dir : “.... de 10, 15, 
20 o  40.000euros, la qual cosa  li sembla totalment fora de lloc.” 
 
Revisada  la gravació, s’observa que s’ha transcrit tal i com ho va dir el regidor, no 
obstant per a una millor comprensió, s’afegeix la paraula “euros” quedant de la 
següent manera : “.... de 10, 15, 20 o  40.000 euros, la qual cosa  li sembla totalment 
fora de lloc.” 
 
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 
ALCALDIA  
 
2.- BAIXA DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA. 
 
Dictamen: L’article 10 de la Carta europea d’autonomia local, ratificada per l’Estat 
Espanyol per instrument de 20 de gener de 1988, regula el dret d’associació dels ens 
locals, en l’exercici de les seves competències, per a la realització de tasques d’interès 
comú i per a la protecció i promoció dels seus interessos. 
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La disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local (LRBRL), amb la redacció donada per la Llei  27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització  i sostenibilitat de l’administració local estableix que les 
entitats locals poden constituir associacions, d’àmbit estatal o autonòmic, per a la 
protecció i promoció dels seus interessos comuns. 
 
En l’àmbit de Catalunya, el 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) regula en el títol 
X (articles 133 a 136) les organitzacions associatives d’ens locals. 
 
La Federació de Municipis de Catalunya (FMC), fundada l’any 1981, és una associació 
formada per municipis i per altres entitats locals que voluntàriament ho decideixin, per 
a la defensa i la promoció de les autonomies locals, d’acord amb el que està previst a 
la Constitució i a l l’Estatut d’Autonomia.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Matadepera, en sessió de data 30 de juliol de 2003, va 
acordar adherir-se  a la FMC. 
 
D’acord amb la disposició addicional cinquena de la LRBRL i  l’article  134 del TRLMC, 
la FMC es regeix  pels seus estatuts. L’article 10 dels mateixos, estableix que 
qualsevol soci podrà renunciar en qualsevol moment a la seva condició, sol·licitant la 
baixa de l’entitat, que no tindrà caràcter definitiu fins que no hagi transcorregut un mes 
a partir de la presentació de l’acord corresponent. L’acord de baixa s’haurà d’adoptar 
per acord plenari del municipi o entitat local interessada. 
 
Ateses les actuals circumstàncies, és voluntat de l’Ajuntament de Matadepera donar-
se de baixa de la FMC. 
 
D’acord amb l’article 120 dels Estatuts de la FMC,  el Ple és l’òrgan competent per 
adoptar l’acord de renuncia a la condició de membre de la mateixa. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Sol·licitar a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), la baixa de 
l’Ajuntament de Matadepera com a membre d’aquesta associació. 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord a la Secretaria General de la Federació de 
Municipis de Catalunya en compliment de l’article 10 dels seus Estatuts. 
 
 
Defensa : 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona, recorda que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 
30 de juliol del 2003, va acordar adherir-se a la Federació de Municipis de Catalunya, i 
d’acord amb l’exposició addicional cinquena de la Llei Reguladora de les Bases del 
Règim Local, qualsevol soci pot renunciar en qualsevol moment a aquesta condició, 
sol·licitant la baixa a l’entitat.  L’acord de baixa s’ha d’adoptar pel ple i per això es 
presenta a data d’avui,  i vist l’informe favorable tant de la sessió informativa com dels 
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plens passats,  precisament a instància dels propis regidors, es presenta al ple la 
sol·licitud de baixa com a tràmit formal que s’ha de seguir. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, diu que s’acaba un procés  
que fa mesos es va engegar davant la ineficàcia i mala gestió de l’entitat i tot donant 
per bona la decisió de l’Equip de Govern,  espera que  serveixi d’exemple de que allò 
que es fa malament cal actuar amb contundència. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernàndez diu que votarà a 
favor entenent que la gestió que ha fet aquesta institució no quadra gens amb el que 
ha de ser el tarannà de l’acció municipal.  
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual diu que  es suma als demès 
regidors en el seu vot afirmatiu i desitja que no torni a passar. 
 
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.- APROVACIO DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIO  EXERCICI 
2015 
 

Dictamen: El projecte del Pressupost General d’aquest Ajuntament està integrat 

exclusivament pel de la pròpia Corporació Municipal, ja que l’any 2014 el Ple de 
l’Ajuntament va aprovar el canvi en la forma de gestió de l’escola de música de 
Matadepera, establint com a forma de gestió la prestació directa mitjançant la mateixa 
organització ordinària de l’Ajuntament de Matadepera, amb efectes des de les 24 
hores del dia 30 de juny de 2014.  
 
Dels documents i informes que l’integren es desprèn que s’ha tingut en compte la 
normativa vigent per a la confecció de pressupostos, segons el Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes 
Locals, i el Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, que desenvolupa aquella Llei en la part 
que fa referència a pressupostos. 
 
Les consignacions incloses en l’Estat de Despeses cobreixen  totes les necessitats 
corresponents a obligacions exigibles al municipi per l’exercici de les competències 
que legalment té encomanades. 
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L’estat d’Ingressos conté les estimacions de tots els recursos econòmics que es 
calculen obtenir durant l’exercici del 2015, d’acord amb les ordenances fiscals vigents i 
la normativa reguladora dels ingressos dels ens locals. 
 
El projecte del pressupost no conté crèdits destinats a obligacions de caràcter ordinari 
que excedeixin de l’import dels ingressos de la mateixa condició. 
 
Es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, segons allò que  es disposa al Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. i 
al Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s´aprova el reglament de 
desenvolupament de la llei 18/2001, de 12 de Desembre, de Estabilitat Pressupostària, 
en la seva aplicació a les entitats locals i que els pressupostos estan en situació 
d’equilibri, essent les previsions dels capítols 1 al 7 del pressupost d’ingressos iguals o 
superiors a les previsions dels capítols 1 al 7 de l’estat de despeses, desprès de 
practicar els corresponents ajustos en termes de comptabilitat nacional. 
  
Així mateix es compleix lo disposat en l’article 12 de la disposa al Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera sobre la 
regla de despesa,  la  variació de la despesa computable respecte al pressupost del 
2013, no supera la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de mig 
termini de l'economia espanyola. Aquesta taxa es conté en Acord del Govern pel qual, 
conforme a l'establert en l'article 15 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es fixen els objectius d'estabilitat 
pressupostària i de Deute  Públic per al conjunt d'Administracions Públiques i de 
cadascun de les seves subsectors per al període 2014-2016 i el límit de despesa no 
financera del Pressupost de l'Estat per 2014. 
L’article 30 de l’esmentada llei disposa que Estat, les Comunitats Autònomes i les 
Corporacions Locals aprovaran, en els seus respectius àmbits, un límit màxim de 
despesa no financera, coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la regla de 
despesa, que marcarà el sostre d'assignació de recursos dels seus Pressupostos. 
 
Les Bases d’Execució del Pressupost contenen les adaptacions necessàries a les 
disposicions generals en matèria pressupostària a que ja s’ha fet esment, així com a 
l’organització i circumstàncies del propi Ajuntament, de manera que es possibiliti una 
millor gestió, establint les prevencions oportunes per a la millor realització de les 
despeses i recaptació dels recursos econòmics. 
 
Els articles  162 i següents  del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i el Reial decret 500/90, 
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, 
regulen l’aprovació de pressupostos. 
 
Els pressupostos s’adapten a l’estructura, normes i codis que disposa l’Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de 
març. 
 
L’interventor emet els corresponents informes (informes  44  i  45 /2014). 
 
El regidor d’Hisenda presenta l’informe econòmic financer del Pressupost 2015. 
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S’adjunten als pressupostos tots els annexos i documentació complementària: l’annex 
d’inversions,  l’annex de personal i plantilla de la Corporació, la previsió de moviments i 
situació dels deutes i  altres documents. 
 
L’alcaldessa presenta la memòria del pressupost 2015. 
 
L’aprovació del pressupost és competència del Ple de la Corporació  segons l’article 
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 
52.2.f) de 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, i el quorum necessari per la vàlida adopció 
d’aquest acord és el vot favorable de la majoria simple dels  membres presents de la 
Corporació a la sessió plenària. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa  que s’adopti el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació de l’exercici 
2015, d’acord amb el següent desglòs i resum per capítols: 
 
 
PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 
 

Estat de despeses Ajuntament  

   

Capítol 1 Remuneracions del personal 4.593.881,16 

Capítol 2 Compra de béns corrents i serveis 5.763.607,05 

Capítol 3 Despeses financeres 14.827,13 

Capítol 4 Transferències  corrents 345.057,15 

Capítol 6 Inversions 655.057.51 

Capítol 7 Transferències de capital 0,00 

Capítol 8 Actius financers 29.942,49 

Capítol 9 Passius financers 462.172,53 

   

 TOTAL 11.864.545,02 

   

Estat d'ingressos Ajuntament  

   

Capítol 1 Impostos directes 6.185.865,54 

Capítol 2 Impostos indirectes 200.000,00 

Capítol 3 Taxes i altres ingressos 2.351.543,36 

Capítol 4 Transferències corrents 2.449.923,49 

Capítol 5 Ingressos patrimonials 182.212,63 

Capítol 6 Alienació inversions 0,00 

Capítol 7 Transferències de capital 0,00 

Capítol 8 Actius financers 20.000,00 

Capítol 9 Passius financers 475.000,00 
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 TOTAL 11.864.545,02 

 
 
SEGON.- Aprovar l’annex  d’inversions 2015. 
 
TERCER.- Aprovar la plantilla orgànica (funcionaris i laborals) i la relació de llocs de 
treball. 
 
QUART.- Aprovar les despeses de personal, segons  les relacions on hi figuren, de 
forma detallada, les remuneracions bàsiques i complementàries, d’acord amb la relació 
de llocs de treball aprovades per aquest Ajuntament.  
 
CINQUÈ.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost. 
 
SISÈ.- Exposar al públic els presents acords per un  termini de quinze dies hàbils a 
efectes de presentació de reclamacions i al·legacions, amb l’advertiment  que, en cas 
que no se’n presentin , els presents acords seran considerats definitius sense més 
tràmit. 
 
Defensa:  
 
El regidor d’hisenda, senyor Carles Iribarren i Donadeu  diu que porta a aprovació el 
pressupost per a l’exercici 2015, amb un canvi en la presentació que no es farà àrea 
per àrea ja que es dona un fet poc habitual els darrers anys  que es que en algunes 
partides hi ha un increment “0”  com a conseqüència de l’IPC. 
 
Assenyala que l’exposició serà sensiblement diferent remarcant únicament aquelles 
partides que  incrementen i les que sofreixen un decrement del seu  import. 
 
Comença pel capítol 1, on  es recullen totes les despeses del personal de l’Ajuntament  
i,  informa de dos variacions que es compensen amb imports, una,  a l’haver-se 
amortitzat una plaça de recepcionista-auxiliar de la Àrea tècnica  d’una persona que es 
va jubilar i que no s’ha cobert.   L’estalvi que s’ha obtingut  s’ha compensat  amb un 
major increment de cost resultant de la revisió de llocs de treball.  Bàsicament,  són 
30.000 euros de l’amortització  de la plaça i 30.000 euros la despesa per la revisió dels 
llocs de treball.  
 
S’inclou al pressupost de despesa del 2015, 56.000 euros corresponents a la paga 
extra que no es va pagar  i que ara la Llei de pressupostos obliga a fer efectiva la paga 
durant l’exercici 2015. 
 
És significatiu que dintre del capítol 1, a 30 de juny d’aquest any s’ha liquidat la 
Societat Municipal Sifasol, per lo que l’exercici 2015 serà el primer on tota la despesa i 
ingrés de l’activitat de l’escola de música estarà dintre del pressupost de la corporació.   
Amb lo que hi haurà al capítol 1.374.000 euros provinents de despeses  de personal  
relacionats amb l’escola de música, així com també es compta  en la part d’ingressos 
tots els  que corresponen a les quotes que paguen els alumnes. 
 
Una altra modificació es dotar un increment de 12.000 euros per la possible 
contractació d’un tècnic de medi ambient per fer front a totes les tasques que s’han de 
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fer i s’ha dotat la partida tot sense saber encara  si la persona serà amb dedicació 
plena, parcial, interna o externa. 
 
Pel que fa al capítol 2, diu que aquest any hi ha novetats fruit de l’esforç de les 
diferents regidories  per aconseguir estalvis.  Cita alguns exemples com el de l’Àrea 
d’Obres i Serveis que es pagava un lloguer per una nau on es guardaven diversos 
elements, i que enguany  s’ha cancel·lat el contracte de lloguer fruit de l’ampliació de 
la deixalleria  amb espai suficient per guardar tot el que hi havia a la nau. 
 
El Departament tècnic, diu, ha fet un estudi de l’estalvi que s’obtindrà amb la 
substitució dels punts de llum de l’enllumenat municipal.  Un projecte que  s’està 
executant i en base al projecte inicial, l’estimació prudent de l’estalvi estava en 59.000 
euros que l’Ajuntament estalviarà en  el concepte d’energia elèctrica. 
 
Altra partida rellevant fa referència a la despesa financera de l’Ajuntament,  que com 
que els darrers anys  ha hagut un superàvit important,  obligava a fer una amortització 
del deute per valor de 800.000 euros,  amb lo  qual, l’Ajuntament estalviarà 32.000 
euros en concepte d’interessos financers i 159.000 euros en concepte d’amortització 
del préstec.  Diu que és un estalvi significatiu dintre la despesa amb un impacte positiu 
pel pressupost. 
 
Parla de l’estalvi significatiu amb el contracte del servei de neteja de les instal·lacions 
municipals que inclou ajuntament, escoles, casals, equipaments esportius, etc., que 
d’acord amb un estudi en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, s’han revisat 
una sèrie de paràmetres i finalment s’obté un estalvi mínim d’entre  el 10 i el 20%, que 
si es trasllada a les dades del pressupost,  significa un estalvi de 20.000 euros l’any. 
 
Informa que tots els diners de capítol 2 que l’Ajuntament estalvia,  van a parar  a la 
regidoria del senyor Figueras que és la regidoria que té la responsabilitat de mantenir 
el poble en òptimes condicions.   En concret s’incrementa la partida de reparació i  
manteniment  de vies públiques en 65.000 euros,  la partida d’enllumenat passa de 
156.000  a 164.000 euros, i la partida de manteniment de clavegueram, passa de 
110.000 a 160.000 euros. 
 
Destaca de la regidoria de Serveis Socials  que l’any 2013 va patir alguna mancança  
de dotació econòmica en partides.  Enguany,  la partida d’ajut als joves es duplica 
passant de 13.000 a 27.000 euros, gairebé es dupliquen també els ajuts d’urgència 
passant de 9.000 a 15.000 euros, la partida de solidaritat i cooperació a la qual es 
destina el 0,7% dels ingressos ordinaris de l’Ajuntament i que abans es deixava tot a la 
bossa de solidaritat i cooperació essent la mesa qui feia el repartiment en base als 
criteris i paràmetres  acordats, i aquest any, es baixa la partida de cooperació de 
55.000 a 45.000 euros  i s’afegeixen tres subvencions nominatives a entitats del 
municipi que estan fent una tasca molt mes proper 
a, Wampum, amb una assignació nominativa de 7.000 euros, Oncolliga amb 1.500 
euros, i la parròquia del poble amb una subvenció de 5.000 euros. 
 
Com a canvi  significatiu ressalta les festes de Sant Sebastià amb diverses novetats 
tant en durada com activitats, i un increment per a la Germandat que passa de 16.000 
a 22.000 euros, a banda de les obres que s’executen a la plaça per poder fer 
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l’aixecada del pi.  També remarca una important trobada  dels “Vallesos”  relacionada 
amb els geganters, amb una  dotació  especial. 
 
Per a noves tecnologies  diu que s’han afegit algunes partides com la dels panells 
informatius, que sortiran a  concurs en breu, i per la virtualització d’escriptoris de 
treball, amb lo qual els treballadors dintre del seu ordinador  tenen una llicència de 
servidor que significa un estalvi en les tasques de manteniment.  La partida puja de 
5.000 a 22.000 euros. 
 
Informa d’una partida que no havia comentat a la sessió informativa, per les franges de 
d’autoprotecció  que l’any  passat  hi havia una partida de 90.000 euros i que enguany 
és de 85.000 euros perquè s’ha creat una partida de 5.000 euros per una subvenció 
nominativa que es dona a l’Associació de propietaris de terrenys forestals.  Concreta 
que aquests propietaris són veïns del poble amb terrenys pels que de vegades passen 
curses o d’altres activitats i que s’han constituït com a entitat tot demanant a 
l’Ajuntament col·laboració per a mantenir net l’entorn del poble. 
 
El senyor Iribarren resumeix  que és un pressupost continuista, que el pressupost 2013 
ja va donar un resultat positiu i creu que el d’enguany també  serà així.  Com a lectura 
important s’extrau que  s’aconsegueix finançar  ingressos ordinaris   190.000 euros 
d’inversions, i es significatiu perquè vol dir que s’estan finançant inversions amb els 
propis recursos de l’Ajuntament sense haver de recórrer a préstecs.  
 
Pel que fa al pressupost d’inversions destaca 150.000 euros en vies públiques, en 
l’Àrea d’esports s’està  finalitzant el projecte de les pistes de pàdel, amb un import de 
120.000 euros.  Destinats als horts urbans s’han destinat  85.000 euros, una partida 
que ja estava dotada com  es va explicar al passat ple. 
 
Destaca 80.000 euros pel projecte de renovació i modernització de les càmeres de 
videovigilància, un projecte estratègic pel poble que permet controlar de forma 
proactiva tots els vehicles que entren al poble, tot recordant que el 95% dels delictes 
que es cometen hi ha relacionat un vehicle.   Creu que és un salt  qualitatiu important 
per   millorar la seguretat del poble. 
 
Un altre projecte “Les Línies de Vida” una actuació que s’ha de fer per a complir amb 
la normativa de riscos laborals als edificis municipals amb operacions de  neteja i 
manteniment bàsicament de teulades i cobertes, i que s’ha dotat de 60.000 euros  per 
a unes actuacions a aquelles edificis que més ho necessitin com l’escola Torredemer, 
el gimnàs, etc. 
 
Per últim assenyala 50.000 euros per inversions  en el clavegueram, un altre dels 
punts de la regidoria d’Obres i Serveis en el que sempre hi ha coses a fer. 
 
A banda de les partides relacionades, indica que hi ha una sèrie de partides a manera 
de “calaix de sastre”,  per diferents actuacions : 12.000 euros  per material esportiu 
inventariable, 18.000 euros  per un vehicle per la Brigada d’Obres, sembla ser que 
serà el primer vehicle elèctric  que l’ajuntament incorporarà al seu parc mòbil, i que 
suposarà un estalvi significatiu en combustible, 25.000 euros per a millores en  edificis 
municipals que inclouen millores al Casal de Cultura, l’Ajuntament, etc., 20.000 euros 
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per a equips de processament d’informació, 8.000 euros a la  regidoria de 
Comunicació per renovació d’equips, i 15.000 euros per a mobiliari urbà. 
 
En resum diu que un total de 665.000 euros, dels quals 190.000 finançats amb 
recursos ordinaris i 475.000 euros finançats amb préstecs, amb lo qual, la inversió de 
l’Ajuntament no baixa, el que si baixa són les fonts de finançament. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, agraeix al regidor 
d’hisenda la possibilitat  de debatre els pressupostos que  han donat al seu grup, que 
creu que va en favor del municipi, tot entenent que diferents temes que van tractar 
l’any passat s’han inclòs aquest any, com  ara estudiar la xarxa de clavegueram,  
l’enllumenat, etc. 
 
El seu grup municipal, aposta per l’austeritat sobre tot en una època de dificultat 
econòmica per la majoria de la població, gastant en allò que sigui estrictament 
necessari.  No obstant això, diu que no s’han d’oblidar unes demandes pel municipi i 
que tot fent un esforç, s’intentin aconseguir al llarg dels propers anys. 
 
El senyor Argemí recorda que l’any anterior  en el tema d’inversions, l’Equip de Govern 
va apostar per la reforma de la zona poliesportiva, i això encara no s’ha vist reflectit en 
la realitat.  Encoratja a que el projecte comenci  el més aviat possible i que serveixi per 
substituir la pista que hi ha actualment a les piscines municipals. 
 
Incideix en la seva proposta de fa temps,  de cobrir la piscina municipal perquè creu 
que es podria utilitzar també a l’hivern, que juntament amb les pistes de pàdel, es 
crearien uns serveis més profitosos per la població de Matadepera.  
 
Parla del corredor de la riera, un projecte ambiciós, que es podria pensar en convertir-
ho en realitat, un cop que la zona ja està ordenada, i els propietaris coneixen 
perfectament els límits de les seves propietats. 
 
Es mostra esperançat amb l’estalvi que suposarà el canvi de l’enllumenat públic i creu 
que es reflectirà en els números de final d’any. 
 
De la part d’ingressos, opina que són coherents ja que les taxes que s’han congelat  
es degut a la pujada de l’IPC, “0”, i creu que l’administració s’ha d’adaptar a la realitat 
del que guanya la majoria de la població, de la mateixa manera que les plusvàlues 
haurien d’adaptar-se a la realitat del moment,  com han reclamat en nombroses 
ocasions i així ho van fer saber al darrer ple d’ordenances. 
 
De la resta d’ingressos per altres impostos, diu que ja van donar el parer al ple 
d’ordenances, i pel que fa als altres impostos previstos observa que al camp de golf, 
es passa de 109.000 a 91.000 euros, potser perquè es preveu que l’any es tancarà al 
voltant d’aquesta xifra, i això dona la lectura d’haver d’intensificar la potenciació del 
camp i buscar nous ingressos. 
 
Destaca dintre del capítol d’ingressos que es manté la participació dels tributs de 
l’Estat Espanyol, amb un 1.154.875.000 euros que tot i estant en crisis és una bona 
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dada, tot i que a Catalunya, segons opinions, s’està del tot discriminat i si,  que 
s’aprecia una rebaixa important en les transferències a l’Agencia Catalana de l’Aigua. 
 
Pel que fa a inversions, diu que enguany, com en anteriors exercicis,  li hagués  
agradat que es  dotés una partida  per eliminar postes de telefonia del centre del 
poble, i,   de la mateixa manera que l’any passat van demanar una partida  per la 
diagnosi del clavegueram, aquest any demanen una partida per a la diagnosi de la 
xarxa d’aigües.  
 
El senyor Argemí, també es mostra a favor de fer una millora al gimnàs municipal, que 
pensa que no seria una gran  despesa, i perquè es mostra més a favor de millorar el 
que es té que per exemple, la inversió de les pistes de pàdel.  
 
Està d’acord amb el desenvolupament del c. Rellinars, que  farà la connexió entre les 
urbanitzacions de La Muntanyeta i Sant Llorenç dels Pins, i que serà molt beneficiós 
per la circulació del municipi. 
 
En quant a la previsió de la despesa, proposa rebaixes en algun punt  a fi de tenir un 
pressupost més ajustat i mes beneficiós pel ciutadà.  Sobre el capítol 1, veu un 
equilibri amb les despeses de l’any anterior que es mantenen pràcticament igual, i 
perquè s’ha fet un treball de contenció.   
 
En quant a Urbanisme veu que es manté la partida d’estudis tècnics i ell la dotaria de 
la meitat de l’import perquè creu que hi ha personal suficientment qualificat per fer-se 
càrrec, i pel que fa a Obres, celebra que s’hagi fet un salt qualitatiu incrementant la 
partida  en 165.000 euros pel manteniment de les vies públiques, que farà que tothom 
s’hi trobi més bé al municipi, així com l’increment en la senyalització. 
 
De la reducció d’hores extres que ja van fer l’any passat i que enguany es manté, 
opina que el seu grup també  s’hagués acostat al resultat d’aquesta partida,  i pel que 
fa a estudis i treballs tècnics que incrementen de 48.000 a 56.000 euros, no estarien 
d’acord amb l’increment. 
 
A Governació aposten per introduir una partida de reparació i manteniment del 
cementiri, tot i veient amb agrat la posta en marxa dels columbaris, troben a faltar un 
esforç major en manteniment  i, sobre les càmeres de videovigilància  espera que amb 
tot el que s’ha anat pagant, gairebé 80.000 euros, sigui del tot eficient, únicament 
gastant en manteniment. 
 
El senyor Argemí té un dubte  dels tributs de la partida de Governació d’entitats locals  
que passen de 12.000  a 20.000, i l’interventor municipal senyor Santiago Vaamonde, 
li diu que es tracta d’una taxa per la recollida d’animals domèstics.  Destaca complagut 
la reducció de la partida del subministrament elèctric que passa de 10.000 a 6.000 
euros. 
 
A Cultura veu excessiva la partida de 32.000 euros de llum, que no disminueix, més 
aviat puja, i creu que ve  donat pel Casal de Cultura  i que caldria controlar-ho.  Com 
exemple recorda que en alguna ocasió, s’ha parlat de  l’aire condicionat que no es pot 
regular i suggereix que es faci alguna acció  per reduir el consum d’energia. 
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Un any mes proposa al regidor de cultura  que el mes d’agost s’obrís la biblioteca i al 
menys, diu,  provar si la iniciativa funciona, i es mostra estranyat  que els cursos que 
es fan al casal  passin de 43.000 a 7.000 euros. 
 
El senyor Marcel Sayol i Quadras diu que es tracta de l’anul·lació dels cursos d’anglès 
que va tenir molt poca incidència amb una matriculació baixa d’alumnes, i es va decidir 
suprimir-los, perquè del mínim de 10 alumnes que es demanava, algunes classes  no 
va haver-hi cap alumne i d’altres, 4, 5, o 6.  Sembla ser que la causa ha estat que 
l’anterior adjudicatari ha obert una  escola i s’ha endut la cartera d’alumnes. 
 
Destaca d’esports l’increment d’energia elèctrica que fa que s’hagi passat de 33.000 a 
52.000 fa dos anys, l’any passat de 52.000 a 67.000 i enguany de 67.000 a 71.000 
euros, que creu que serà per la il·luminació del camp de futbol, i d’una partida de 
manteniment del pavelló de 19.400 euros  que creu excessiva perquè és un 
equipament relativament nou com per gastar aquesta quantitat.  No obstant això es 
mostra d’acord amb  les millores dels diferents equipaments  esportius 
pressupostades. 
 
El regidor d’esports, senyor Quico Sala i Soriano, matisa que l’increment ha estat de 
tarifa,  no de consum que gairebé sempre és el mateix. 
 
Considera una noticia positiva que el deute públic baixa respecte l’any passat ja que 
amb el superàvit s’està obligat a amortitzar una part del deute.  
 
D’Alcaldia diu que està be que es mantingui l’assegurança d’acord amb l’IPC, una 
partida de 55.000 euros, que d’una partida genèrica de complements que l’any 2014 
era de 30.000,  ara al 2015 passa a 13.000 euros, que no sap exactament on van 
dirigits. 
 
La partida de 27.000 euros per millorar l’Ajuntament està be, perfecte la partida de 
formació pels desfibril·ladors que es va començar a aplicar l’any passat i pel que fa a 
sanitat diu que afegiria algun cicle de conferències del tema salut, tabaquisme, stress, 
etc. 
 
El regidor de sanitat, senyor Marcel Sayol, diu que ja es fan habitualment aquest tipus 
de conferències. 
 
D’Ensenyament està d’acord que es cobreixi des de l’Ajuntament la disminució de la 
subvenció que la Generalitat fa per alumne de l’escola bressol, que entén que és una 
mesura social que ajuda a conciliar la vida laboral i familiar, celebra la rebaixa 
important del servei de neteja, i pel que fa a Medi Ambient creu acceptable la partida 
de 90.000 euros perquè és un municipi amb molta massa forestal que requereix una 
protecció especial. 
 
A Benestar Social creu que la partida que passa de 13.000 a 27.000 euros es deu al 
servei  que s’ofereix en joventut i demès temes sensibles i veu encertat que la partida 
hagi augmentat  mes del doble.   Així mateix altra demanda freqüent que es fa en 
l’Àrea de Benestar Social, és la guarderia gratuïta d’un parell d’hores al dia per ajudar 
a conciliar la vida familiar  i laboral i manifesta la satisfacció d’haver escoltat la seva 
demanda a l’augmentar la partida per a la gent gran en un 20%. 
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De les subvencions  a Wampum i a la parròquia, també celebra que s’hagin arribat a 
l’1%, i que hagin sortit del 0,7 del qual  s’estava encallat. 
 
Reconeix correcta la partida per a recollida d’escombraries i  neteja de les vies 
públiques que considera de les mes importants del pressupost i que tot reconeixent 
que els preus dels abocadors són molt cars, la pujada ha estat continguda perquè s’ha 
fet una bona gestió amb la recollida selectiva, i que es demostra que els beneficis van 
directament a la butxaca del ciutadà, així com la partida del clavegueram que passa  
110.000 a 160.000 euros. 
 
Un tema que segons diu el senyor Argemí, per al seu grup puja massa, és el 
manteniment de l’enllumenat públic amb 156.635 euros, que entén que és un salt 
important, i demana algun tipus d’explicació al respecte. 
 
També considera correcte l’increment proposat pel clavegueram de passar de 110.000 
a 160.000 euros perquè ha calgut solucionar  algun problema  amb presses, i perquè 
l’any passat va ser un dels punts que es va demanar. 
 
Pel que fa a habitatge, s’observa que es manté la partida d’ajut social per tots aquells 
que viuen a habitatges protegits amb una bossa d’aproximadament 8.000 euros, i en 
joventut, diu que contendria una mica la despesa tant del festival d’estiu com de la 
dinamització de l’hotel. 
 
A festes, diu que es manté els 100.000 euros de Festa Major, a Sant Sebastià s’han 
solventat els canvis, funciona tant la Festa Major com la de Sant Sebastià,  creu en 
l’eficàcia d’adaptar-se al pressupost i considera un encert haver canviat el grup del 
dissabte al vespre. 
 
De les noves tecnologies, i en concret amb els panells  informàtics, entén que donaran 
modernitat al poble. 
 
Com a conclusió diu que el pressupost és un pressupost ajustat i realista en quant a la 
despesa, tot i que el seu grup hagués reduït una mica en les partides d’assessorament 
i treballs tècnics, i sobre l’estat d’ingressos creu que s’haguessin pogut adaptar una 
mica mes en la realitat actual baixant la pressió impositiva del ciutadà sobre tot pel que 
fa a les plusvàlues. 
 
De les inversions  discrepa en quant a les pistes de pàdel que potser no és un projecte 
gaire clar.  Per tot això, enguany el seu vot serà d’abstenció.  
 
A continuació el regidor d’ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernàndez, diu :  “Ens 
trobem davant del que serà l’últim pressupost d’aquesta legislatura confeccionat per 
l’actual Equip de govern.  Els pressupostos d’enguany es poden considerar com ja 
s’ha dit per vostès mateixos, de continuistes en la línia d’aquests darrers anys.   
 
No farem un anàlisis exhaustiu de cada una de les partides, hi ha de tota manera com 
s’ha comentat,  algun canvi important com és sobre tot pel que fa la subrogació de 
l’escola de música que suposa un increment del 10,24% que quedarà compensat en 
part per l’ingrés de quotes.    
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Les despeses podem analitzar-les en aquest sentit d’excessivament prudents.  Només 
veiem un augment important  en el capítol 3 d’obres, uns 400.000 euros destinats 
bàsicament a reparació i manteniment de les vies públiques.  També hi ha 91.000 
euros mes a l’àrea de serveis, capítol 13, clavegueram, i al capítol 1, governació, 
52.000 euros com ja s’ha fet esment  i que considerem correcte. 
 
A Benestar Social, capítol 11, hi ha un augment, del qual ens felicitem, de 37.000 
euros en total per la pujada de partides com ara l’atenció psicològica als joves, el 
servei de suport socioeducatiu  als menors,  o els ajuts  d’urgència social.  Les demès 
partides no hi ha canvis a destacar.  Totes queden pràcticament igual, solament la 
tradicional rebaixa a la partida de cultura, aquest any de 29.000 euros i que significa la 
meitat per exemple de la d’esports,  que si traiem la ràtio  surt a uns 55 euros per 
habitant per cultura, contra un de 106 euros pel que faria a esports. 
 
Tot i que l’esport també el podem considerar en aquest cas com a cultura, la 
civilització grega del qual som tots hereus, a l’escola, les assignatures mes importants 
eren les matemàtiques, la música i la gimnàstica.  La diferència  aquí de tota manera, 
considerem que potser es desproporcionada. 
 
El criteri que s’ha seguit és el de prudència i contenció en les despeses a fi de complir 
amb els objectius establerts d’estabilitat pressupostària.  Com ja hem expressat altres 
vegades pensem que s’hauria de combinar austeritat   amb una planificació, per 
exemple, de projectes necessaris i endarrerits i també amb una posta clara amb les 
polítiques d’àmbit social i cultural. 
 
Pel que fa a l’apartat d’ingressos, la previsió per aquest any, hi ha un parell de coses 
bàsiques a destacar.  En primer lloc, la rebaixa del tipus en l’IBI i les plusvàlues, per 
tant, menys ingressos.  I segon,  la rebaixa pel que fa als traspassos de les 
institucions, Generalitat, Diputació, etc. 
 
La rebaixa del tipus de gravamen de l’IBI suposarà ingressar un 130.000 euros de 
menys i l’aplicació de la regularització del cadastre per les omissions en aquest cas, 
podria compensar en part aquesta diferència, tot i no haver-hi dades exactes segons 
informe d’intervenció, s’inclouen uns 112.000 euros com a previsió d’ingrés en aquest 
concepte.   Arran d’això pensem, que els casos d’omissió que han aflorat en aquesta 
inspecció, són sorprenents.  Segons consta hi ha 581 piscines irregulars, 169 
construccions, 79 annexes  a construccions, 108 reformes i 4 canvis d’usos 
comercials.  En total 941 incidències.  Pensem que encara que no es pugui atribuir les 
responsabilitat concretes, es fa difícil entendre com s’ha pogut allargar tant en el temps 
aquesta regularització, esperem que aquesta sigui el més àgil i rendible possible.  La 
recaptació puntual i justa dels impostos, també podríem considerar-ho que forma part 
dels cànons d’una bona gestió. 
 
Les subvencions de la Generalitat com dèiem abans, ja han tocat fons.  Per aquest 
exercici hi ha previst només  86.000 euros de fons de comparació, 84.839 euros de 
l’Agència Catalana de Residus i 15.000 euros de transferències de la Generalitat, res 
mes.  Com ja era previsible aquest any ja no s’han publicat les bases de concessions 
de les subvencions per les escoles municipals.  En aquest cas, pel que fa referència a 
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Matadepera, l’escola bressol i l’escola de música.  Veurem l’impacte que aquesta 
situació tindrà en un futur per aquests equipaments tant importants pel nostre municipi. 
 
Les subvencions de la Diputació també es presenten minses, 41.000 euros per la 
gestió de la biblioteca i 27.100 per benestar social.  En definitiva tots aquests elements  
pensem que configuren un panorama d’incertesa en el dia a dia de l’activitat municipal. 
 
L’Àrea d’inversions, les mes destacades són les 150.000 euros com ja s’ha dit de la 
pavimentació dels carrers, els 120.000 euros de la pista de pàdel de la qual comentar 
una mica en la línia del que es parlava amb el senyor Argemí, establint d’allò que jo 
parlo sovint de l’ordre de referències no estaria en els primers llocs, tot i que en principi 
no ens imposaríem, no el posaríem en els primers llocs de sortida.  85.000 euros  dels 
horts que ja  teníem coneixement, 80.000 euros del servei de videovigilància que 
també se n’ha parlat de l’adequació de les càmeres, i les demès són d’un import 
menor, estan lògicament relacionades amb les dades que relacionàvem abans i per 
nosaltres són correctes.  
 
En definitiva pensem que  uns pressupostos conceptualment, a banda d’estar 
tècnicament ben elaborats i amb criteris com dèiem abans de contenció i d’estabilitat, 
han de tenir unes directrius polítiques per poder desenvolupar també projectes de més 
gran importància que durant aquesta legislatura que aviat acabarà, l’Equip de Govern 
no ha assumit.  És per tot el que hem exposat anteriorment, que el nostre vot en 
aquest cas, serà d’abstenció.  Gràcies.” 
 
El regidor de cultura, senyor Marcel Sayol i Quadres fa una puntualització al comentari 
del senyor Pavón en referència a la diferència  del pressupost en cultura,  tot dient que 
gairebé és al revés, perquè si bé numèricament és veritat que hi ha una disminució, és 
a causa de l’escola d’anglès amb lo qual si es té present això, una petita part del que 
ens hem estalviat en aquesta inversió de l’escola d’anglès s’ha repartit en altres 
partides amb lo qual si  es mira d’aquesta altre manera, no s’ha disminuït sinó que s’ha 
augmentat. 
 
El senyor Pavón accepta agraït l’explicació del senyor Sayol i es mostra contrariat amb 
el poc èxit que han tingut els cursos d’anglès. 
 
El senyor Sayol diu que respon a que  l’adjudicatari anterior ha muntat una escola 
privada i s’ha endut tots els alumnes que tenia, i  que segons el principi de 
subsidiarietat, on arriba la iniciativa privada l’administració no té perquè posar-se si no 
és que sigui necessari. 
 
El senyor Iribarren fa una lectura diferent tot manifestant el desig de que molts dels 
serveis que presta l’Ajuntament, els prestés la iniciativa privada. 
 
A continuació el regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual, es mostra 
complagut tant amb les explicacions donades tant pel regidor d’hisenda com pels 
regidors dels diferents grups municipals,  i es sorprèn de que,  segons diu,  sent l’últim 
pressupost de la legislatura no hagués cap inversió sorpresa, i que hagin fet uns 
pressupostos d’un continuisme extrem.  
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Afegeix que no es tracta de comprar vots en un any electoral sinó que  es tractaria 
d’arrencar un projecte important  amb tantes propostes  com hi ha aturades, convençut 
de que seria un bon moment. 
 
Proposa obrir una audiència pública durant els propers 60 dies per explicar a tothom 
qui volgués  el perquè dels pressupostos, les coses que   queden pendents i de quina 
manera es podrien fer, etc.  Considera importantíssim ser mes transparents que mai 
amb els diners que els matadeperencs estan pagant. 
 
També proposa que per la propera legislatura s’elaboressin uns pressupostos 
participatius de manera que entre un 3 i un 5% del pressupost ordinari els ciutadans 
decidissin en què voldrien gastar els diners dels seus impostos.  
 
No obstant  això,  vist com estan els temps, reconeix l’esforç  que s’ha fet des de 
l’Equip de Govern perquè els pressupostos s’acompleixin cada any.  El seu vot serà 
favorable. 
 
El senyor Iribarren respon a algunes de les apreciacions dels regidors de l’oposició, tot 
dient que per algunes  d’elles caldria la intervenció de l’interventor municipal.  
Considera que les partides del pressupost d’ingressos  no haurien de tenir cap 
intervenció política perquè els ingressos els donen l’execució que s’ha seguit l’any 
anterior més els criteris marcats per la Diputació i la Generalitat, que això no genera 
cap dubte.   
 
Al que si que fa referència és a la pregunta d’altres complements i un cop revisat 
s’observa que és capítol 1, altres complements seran per preveure possibles 
modificacions de llocs de treballa durant l’any.  No s’assigna a cap treballador però es 
manté una quantitat per si al llarg de l’any hi ha alguna revisió de llocs de treballs però 
si no és així no es gasta. 
 
El senyor Argemí pregunta perquè no s’agilitzen les instal·lacions de les zones 
poliesportives. 
 
El regidor  d’urbanisme, senyor Jordi Roca i Llongueras respon que segurament hauria 
estat molt fàcil  donar curs a tots els projectes pendents o proposats, i més en època 
electoral, però sent realistes diu que no es pot comparar  una piscina coberta amb una 
pista de pàdel. 
 
Del camp de futbol explica que estava el projecte fet i aprovat, calia l’aprovació del 
Consell Comarcal, altres modificacions, a continuació s’ha obert el període de licitació, 
etc. 
 
El regidor d’esports, senyor Quico Sala i Soriano, afegeix  que ja hi ha l’aprovació 
definitiva des del 28 d’octubre, amb lo qual s’està en el període de  presentació de les 
ofertes que finalitzarà el proper 2 de desembre  de 2014 i a partir de llavors s’haurà de 
fer l’obertura i cap a finals de gener es podrà començar l’obra.  Es preveu una durada 
de 6 mesos pel que respecta al bar i  l’aixopluc. 
 
El senyor Iribarren comenta que el dia d’avui s’ha passat una última modificació per  
dotar una partida en previsió de l’ampliació de capital  segons acord que es va prendre 
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a la reunió mantinguda amb Aigües de Matadepera fa aproximadament un any i mig i 
en la qual també s’acordava  aplicar  una sèrie de bonificacions per famílies 
nombroses, revisió de tarifes, volum d’inversions, etc. 
 
Argumenta que l’Ajuntament té un 17% de la societat amb lo qual, si la societat amplia 
el capital per poder finançar millor els  actius de canonades, dipòsits, bombes, etc. el 
que toca és crear aquesta partida.  I s’ha fet un ajust perquè la xifra definitiva per part 
d’Aigües de Matadepera es  de 9.942 euros. 
 
El senyor Argemí especifica que quan parla dels projectes de fer un passeig de zona 
verda a la riera, del camp de futbol, etc., és un pla estratègic, no es diu que s’hagi de 
fer aquest any, el que es proposa per aquest any és el que  s’ha de fer, l’aixopluc i el 
bar i la zona poliesportiva que encara no s’ha fet.  Altre cosa és la discrepància de la 
pista de pàdel, tot el demès són projectes esmentats com a línia estratègica. 
 
Respecte del tema del manteniment de  l’enllumenat  pregunta si hi ha algun motiu 
especial per  l’increment que ha suposat. 
 
L’interventor, senyor Vaamonde diu que  el contracte de manteniment està pendent de 
revisar però sembla ser que inclou algunes  millores al nou plec de clàusules. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per deu vots a favor : 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) i grup polític 
SI (Pau Carbó Pascual); i 3 abstencions : grup polític PP (Xavier Argemí Boldó i M. 
Rosa Boix Solanes) i   grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez). 
 
 
URGÈNCIA 
 
U1.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE PAISAGÍSTIC I D’URBANITZACIÓ 
DE LA FINCA URBANA DE PROPIETAT MUNICIPAL, SITUADA A CAN ROURE, 
PER IMPLANTAR ELS HORTS URBANS MUNICIPALS  
 
Proposta d’acord: La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 2 d’abril de 
2014, va aprovar el contracte menor del servei per a la redacció del projecte  
paisatgístic i d’urbanització de la finca urbana de propietat municipal, situada a Can 
Roure, per implantar els horts urbans municipals, adjudicant-lo a l’empresa 
VALLRIBERA ARQUITECTES. 
 
En data 18 de novembre de 2014, el Sr. Llorenç Vallribera va entrar tres còpies del 
projecte paisatgístic i d’urbanització de la finca urbana propietat municipal, situada a 
Can Roure, per implantar els horts urbans municipals ( RGE núm. 7921) 
 
Aquest projecte està subjecte al que determina el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
el 14 de maig de 2009 (DOGC núm. 5469 de 22/09/2009) i la Modificació Puntual del 
POUM MP-2013-01 aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el 2 d’octubre de 2013 i pel conseller de Territori  i Sostenibilitat, el dia 13 de 
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desembre 2013 i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya números 
6573 i 6579 dels dies 03/03/2014 i 11/03/2014. 
 
El POUM classifica aquests terrenys dins del sistema d’equipaments en sòl urbà 
consolidat, amb la qualificació d’equipament de nova  creació sense ús assignat, clau 
EQ7. 
 
Per altra banda, també ha de complir el que disposa el Pla Especial Urbanístic de 
desenvolupament per a la implantació d’uns horts urbans en sòl d’equipaments, PEU-
20147-02, aprovat inicialment per la junta de Govern Local, en sessions 
extraordinàries celebrades els dies 22/10/2014 i 29/10/2014, i pendent d’aprovació 
definitiva. 
 
La finalitat del PEU és concretar el destí d’aquesta finca, en aquest cas com 
equipament cultural-social-religiós, clau EQ5, i establir unes condicions mínimes que 
regulin els paràmetres urbanístics d’aquest sistema, per tal de permetre la implantació 
d’una activitat d’horticultura i garantint la correcta execució a nivell paisatgístic, 
ambiental, etc. 
 
El projecte conté la documentació mínima exigida per l’article 18 de la Llei 3/2007, de 
l’obra pública, i l’article 123 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. 
 
El projecte s’emplaça en una finca urbana inclosa dins del sistema d’equipaments 
municipals i situada al límit oest del terme. 
 
El projecte s’ajusta a les especificacions tècniques establertes en el plec de 
prescripcions tècniques.  
 
Segons estableix l’article 122 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, l’obra es 
classifica, pel seu objecte i naturalesa, dins l’apartat “a) obra de primer establiment i 
reforma”, ja que dóna lloc a la creació d’un bé immoble. 
 
L’objecte d’aquest projecte consisteix en la implantació de 30 horts urbans de 50 m2, 4 
bancals adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, 2 pavellons on s’allotjaran les 
guixetes, un espai de trobada, un bany adaptat i una bassa que emmagatzema les 
aigües pluvials i que abastarà el reg dels horts. L’aforament màxim previst és de 69 
persones. 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres contingudes en aquest projecte 
és de 142.985,25 € més IVA  (173.012,15 € IVA inclòs). 
 
L’informe del Cap de l’àrea d’urbanisme i obres particulars, de data 19 de novembre de 
2014, informa favorablement aquest projecte des del punt de vista urbanístic, 
condicionant-lo a: 
 

- L’informe preceptiu de l’Agència Catalana de l’Aigua, ja que el projecte 
s’emplaça en una finca que limita amb el torrent de Les Pedritxes 
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-  L’aprovació definitiva i publicació al DOGC, del Pla Especial Urbanístic de 
desenvolupament per a la implantació d’uns horts urbans en sòl d’equipaments, 
PEU-2014-02, actualment en tràmit 

 
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal, Sra. Sílvia Tormo de Barberà, que 
informa favorablement l’aprovació inicial del projecte d’horts urbans pel que fa a 
l’activitat, la qual no està classificada ambientalment i per tant és innòcua, i està 
condicionada al compliment de les mesures esmentades en el projecte i en els 
informes OTAA i ACA. 
 
Vist l’informe de la secretària de l’Ajuntament. 
 
El projecte conté l’estudi bàsic de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
D’acord amb l’article 122, a) 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  l’obra en 
qüestió es classifica, segons el seu objecte i naturalesa  en “obra de primer 
establiment , reforma o gran reparació”. 
 
Igualment, conté tota la documentació prevista a l’article 123 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;  els articles 125 a 132 del Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de contractes i als articles 24 a  
33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya (ROAS). 
 
D’acord amb l’article 125 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,  no és 
necessari l’informe de les oficines de supervisió de projectes  per verificar si s’han 
tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com  
la normativa tècnica en la seva elaboració, atès que la seva quantia és inferior a 
350.000 €. Tanmateix,  l’enginyera municipal i el Cap de l’àrea d’Urbanisme, han 
emès informes d’acord amb els quals queda verificat que en la redacció del  projecte  
s’han tingut en compte  les disposicions generals de caràcter legal i reglamentari, 
així com la normativa tècnica aplicable al contracte. 
 
D’acord amb l’article 126 del mateix cos legal, una vegada aprovat el projecte i 
prèviament a la tramitació de l’expedient de contractació, s’haurà d’efectuar el 
replantejament, que consisteix en comprovar la realitat geomètrica de l’obra i la 
disponibilitat dels terrenys necessaris per a l’execució normal de l’obra. 
 
El procediment per a l’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons 
l’article 37 del ROAS la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per 
un període mínim de trenta dies, i l’aprovació definitiva. 
 
D’acord amb l’article 21.1 o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de règim local, amb el redactat introduït per les lleis 11/99,  de 21 d’abril, i 57/2003 
de 16 de desembre, l’alcaldessa té competència per a l’aprovació dels projectes 
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d’obres quan sigui competent per a la contractació de l’obra i estiguin previstos en el 
pressupost.  
 
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 disposa 
que   la competència per a contractar correspon a l’alcaldessa, quan l’import del 
contracte no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol 
cas, els sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual  quan la seva durada  
no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves 
anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris  del 
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
 
D’acord amb l’informe emès per l’interventor de l’Ajuntament, aquest projecte no 
està previst al pressupost municipal corresponent a l’any 2014. 
 
Es proposa s’aprovin els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte paisatgístic i d’urbanització de la finca  
urbana de propietat municipal situada a Can Roure, per implantar els horts urbans 
municipals, redactat per  l’arquitecte Sr. Llorenç Vallribera, amb un pressupost 
d’execució per contracte de   142.985,25 € més IVA  (173.012,15 € IVA inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta 
dies  hàbils a comptar des de l’endemà de l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la 
Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Tercer.- Demanar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), atès que  l’obra 
s’emplaça en una finca que limita amb el torrent de Les Pedritxes  
 
Quart.- Condicionar l’aprovació definitiva d’aquest projecte a l’aprovació definitiva  i 
publicació al DOGC, del Pla especial Urbanístic de desenvolupament per a 
l’implantació  d’uns horts urbans en sòl d’equipaments, PEU-2014-02, actualment en 
tràmit 
 
Cinquè.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública, queda aprovat definitivament i publicat al DOGC el 
PEU-2014-02 i l’ACA emet informe favorable,  el projecte que ara s’aprova 
inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i 
es procedirà directament a la publicació al DOGC, al BOP i al tauler d’anuncis de la 
Corporació. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’urbanisme senyor Jordi Roca i Llongueras diu que altre exemple de 
projecte que també s’hagués volgut consolidar enguany i que per diferents dificultats 
es retardi el tràmit.  
 
Explica que el projecte quedarà aprovat definitivament quan el Pla Especial Urbanístic, 
la figura  urbanística que delimita els usos dels equipaments, ho contempli.  
Argumenta que han hagut diferents dificultats perquè la Comissió Territorial 
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d’Urbanisme aprovi definitivament aquest sòl, que hauria d’haver entrat a la Comissió 
del mes de juliol, ho van retrassar fins al mes de setembre, que van haver-hi informes 
desfavorables, i que finalment i afortunadament es va aprovar el passat 6 de 
novembre.  Ara i amb un retard de tres mesos  es porta al ple l’aprovació inicial del 
projecte, que comportarà l’exposició pública, un nou informe  de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, i passar al període de licitació i execució de les obres. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó,  tot reconeixent el nivell de 
dificultat per dur a terme aquest projecte  i veient que podria ser interessant, considera 
que hauria altres prioritats al municipi  i reflexiona en el sentit de que a Matadepera i 
pel tipus d’habitatge amb terreny a la majoria de casos bastant ampli, el qui volgués 
una mica d’espai per hort ja el tindria a casa. 
 
En aquest cas diu que s’abstindran per aquesta raó  d’haver-hi altres prioritats al 
municipi. 
 
A continuació el regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernàndez 
recorda que quan va sorgir el projecte dels horts urbans,  que tot i no estant en contra 
perquè considera que per principi no es pot estar en contra d’una activitat sana i 
ecològica, ja va manifestar  que no  ho considera ni molt menys prioritari pel municipi i 
tampoc  ho té suficientment clar de que hi hagi prou  gent  interessada en aquesta 
iniciativa. 
 
Malgrat això el seu vot serà d’abstenció. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual, ho enfoca de manera que 
l’Ajuntament fa l’esforç de tirar endavant una iniciativa que va demanar un col·lectiu   
en concret i que si bé es veritat que hi ha altres prioritats, és un projecte que s’ha 
agafat un compromís i  que s’ha fet una consulta per saber l’abast de participació, diu 
que ara s’ha de tirar endavant. 
 
Manifesta la intenció de vot favorable.  
 
El senyor Roca diu que  efectivament les forces polítiques tindrien altres prioritats, però 
és un projecte que a data d’avui un nombre elevat de persones estan darrera la 
iniciativa, i que és un projecte que va mes enllà d’un pur caprici en el moment que hi 
ha diferència generacional, que hi ha una part didàctica de les escoles,  etc.  Altres 
municipis pioners en aquests tipus de projectes asseguren que va més enllà de   
plantar unes tomaqueres. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per deu vots a favor : 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) i grup polític 
SI (Pau Carbó Pascual); i 3 abstencions : grup polític PP (Xavier Argemí Boldó i M. 
Rosa Boix Solanes) i   grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez). 
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C) INFORMES DE GESTIÓ 
 
4.- INFORMES DE GESTIÓ 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona comenta algunes coses significatives com ara l’edició 
del díptic del dia internacional de l’eliminació de la violència vers les dones amb un 
recull d’activitats, unes fetes, i altres per fer. 
 
També s’ha creat una xapa   del punt jove  en el seu quart aniversari de l’equipament 
juvenil,  amb un exitós recull d’activitats  fins i tot acollir joves a les tardes a fer deures, 
han fet un taller  de maquillatge per carnestoltes, un taller de xapes i imants, etc.  
 
Fa una menció a un CD amb un recull de sardanes  vinculades amb Matadepera, 
independentment de l’específica inaugurada l’any passat per Festa Major, 
“Matadepera 1014”.  Recorda que la Unió Sardanista fa una bona tasca a les escoles 
per ensenyar a ballar sardanes als nens dins de l’horari actiu a fi de no perdre aquesta 
cultura, i informa de la presentació oficial del CD el proper 28 de novembre a les 8 del 
vespre. 
 
Ja han començat les obres  del forat que va demanat la Germandat de Sant Sebastià 
per tornar a plantar el pi a mà, i que serà una de les novetats les properes festes de 
Sant Sebastià. 
 
Ressalta la inauguració de l’espai nadó al casal de cultura, un espai perquè pares i  
mares tinguin un espai a fi  d’intercanviar experiències, un taller de lactància, i amb un 
compromís de fer l’espai més confortable. 
 
Recorda que al passat ple es va informar del lliurament de medalla de Matadepera al 
senyor Delfí Busqueta  que s’ha consensuat amb la família  fixar-lo  pel proper dia 20 
de desembre a les 12h. 
 
Fa una menció a la trobada de gegants del  Vallès tant occidental com oriental a 
Matadepera com a ciutat gegantera  que van demanar els Amics dels Gegants de 
Matadepera, i que s’ha concedit  per als dies 8 i 9 de maig tot coincidint també amb el 
desè aniversari de la festa del reciclatge, la qual cosa farà un ambient “potent” al 
municipi. 
 
 
D) CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
5.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN 
No es presenten 
 
 
6.- PRECS I PREGUNTES 
 
A continuació el regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó,   formula les 
següents preguntes : 



 23 

 
Primera.- Dirigida al regidor de governació senyor Christian Codony, que s’observa 
una lleugera baixada dels controls preventius i  sembla que coincideix amb una alça de  
robatoris.  Pregunta perquè s’ha baixat la intensitat d’aquests controls que segons el 
seu punt de vista donaven resultats. 
 
Segona.- Pel que fa a les festes de Sant Sebastià, si poden conèixer les principals 
novetats. 
 
A continuació és la regidora senyora rosa Ma. Boix i Solanes que pregunta : 
 
Tercera.- Si s’ha trobat  el delinqüent o delinqüents   que han intervingut en els darrers 
robatoris  de la setmana passada  que s’han produït  en la mateixa zona. 
 
Quarta.- Pel que fa al tècnic de medi ambient que es pretén incorporar, si serà un 
extern o de la casa. 
 
Cinquena.- Fa una observació de la mala conservació del cementiri  i en concret dels 
nínxols. 
 
Sisena.- De l’Àrea d’esports, pregunta si arran de la darrera normativa, si els monitors i 
entrenadors de les diferents entitats esportives  estan en nòmina  o bé sota la 
protecció de convenis, etc.  
 
El regidor del grup polític, ERC-UM, senyor Santi Pavon i Fernàndez pregunta : 
 
Primera.- Dirigida a la regidora de comerç, senyora  Montserrat Royes i Vila com va 
anar la  reunió mantinguda   amb l’aparcament per a una possible ampliació d’horaris. 
 
Segona.- Referint-se a les estelades instal·lades a diferents llocs del municipi, demana 
que se l’informi de si hi havia un termini per  estar penjades. 
 
El regidor del grup polític SI,  senyor Pau Carbó i Pascual demana un balanç  de 
situació del camp de golf des que és municipal,  a fi  d’intensificar la transparència de 
cara a un nou programa electoral. 
 
La senyora Solsona fa un incís per dir que el passat cap de setmana es va celebrar el 
torneig de golf NACEX, un torneig que es va organitzar amb nou camps que tenen nou 
forats amb una alta participació de gairebé  700 persones. 
 
El regidor d’esports, senyor Quico Sala i Soriano, especifica que ha estat una 
participació exitosa  que s’han agrupat els camps de Caldes de Montbui, de Moià de 
Castellterçol, Camprodon, Taradell, el del Vallès de Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, 
Sant Feliu de Codina i Matadepera.  S’ha fet una lliga   amb un campionat d’aquests 
camps citats, amb un bon resultat, la idea és donar-li continuïtat,  s’ha assolit la 
previsió d’entre 700 i 800 participants, que suposa una mitja de 77 participants a cada 
campionat  fins el definitiu que es va fer a Matadepera. 
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Afegeix que la impressió ha sigut bona, hi ha un reconeixement de fer-se una bona 
tasca, que el camp està en molt bones condicions i la idea és continuar treballant per 
fer moltes activitats com aquesta. 
 
Respostes : 
 
El senyor Codony parla de dos dies claus, el 24 d’octubre i el 4 de novembre,  en els 
quals es van produir uns robatoris en cadena,  i que van crear certa angoixa.   
 
Incideix en que es continua amb la prevenció, es treballa conjuntament amb els 
Mossos d’Esquadra  als accessos amb una temàtica pactada amb la pròpia policia 
autonòmica,  a banda dels controls que es fan pròpiament al municipi de forma 
periòdica i sense molestar al veïnat,  i els que munten la pròpia policia autonòmica  en 
carreteres claus també per accedir a Matadepera. 
 
Envers els robatoris, diu que van ser sense cap mena de violència, que es va 
recuperar gran part del botí per l’actuació que es va fer amb helicòpter.  
 
S’està treballant  amb investigació a fi d’agafar els delinqüents i tenir, com sempre, un 
municipi segur. 
 
Les novetats de Sant Sebastià diu la regidora de festes, senyora Carme Querol, que a 
banda de la plantada del pi a mà, el mercat  de Sant Sebastià que normalment es feia 
només al matí, s’allargarà fins a quarts de sis de la tarda de dissabte, que també es 
farà un dinar a la plaça de Cal Baldirò per tothom que es vulgui quedar a dinar, que hi 
haurà una placa commemorativa de Cal Janet que és on es va fundar la Germandat, 
que hi haurà un drac el dissabte a la tarda, i moltes coses que s’han d’acabar de 
perfilar que ja es feien com és el sopar previ al ball del dissabte dia 17 al pavelló.  
 
En resposta a la pregunta de la senyora Boix de les males condicions de cementiri, diu 
la senyora Solsona que s’està fent tot el possible perquè estigui  en perfecte estat.  El 
regidor d’obres i serveis, senyor Joan Figueras i Peña diu que el sorprèn que es digui 
que està brut perquè ell personalment te cura de que es mantingui en bon estat.  Diu 
que en tot cas si es tracta d’algun punt concret voldria veure fotografies al respecte. 
 
El senyor Codony diu que el cementiri ha millorat moltíssim els darrers anys, que s’han 
avocat esforços, s’ha pintat i arranjat per deixar-lo en bones condicions, el que si hi ha 
una part molt antiga que s’hauria de prendre la decisió de com restaurar-ho. 
 
La senyora Boix remarca que és precisament aquesta part vella de la que parlava, de 
la nova està d’acord en que està en condicions decents. 
 
També la senyora Solsona diu que l’ha sorprès  la discrepància de la senyora Boix 
perquè la Brigada municipal i previ al dia dels difunts, pinta i  cuida el cementiri perquè 
dintre de les possibilitats, estigui d’allò mes digne.  
 
Pel que fa al monitoratge d’esports el senyor Sala diu que el tema de clubs són privats 
que són els que fan l’ús de les instal·lacions mitjançant contractes.  Naturalment diu 
que aquestes entitats estan sotmeses al règim general de treballadors hi haurà de 
cotitzar com a tal.  El que si es va acceptar un contracte voluntariat per aquells 
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monitors o col·laboradors que fan poques hores i  en el cas que no passin de 400 
euros. 
 
Sobre el comerç i l’ampliació de l’horari de l’aparcament, la regidora de comerç 
senyora Montserrat Royes i Vila diu que es va parlar amb Opciones Viales  i van dir 
que no tenien cap inconvenient en obrir mes dies festius o per actuacions d’actes 
concrets, a banda dels dies festius  que ja es va pactar des d’un principi.  Per això van 
demanar un llistat d’aquests dies rellevants, altra cosa serà si aquestes actuacions 
rellevants  seran rendibles. 
 
Lo bo seria, diu el senyor Pavón, que estès permanentment obert.   
 
La senyora Royes diu que a això si que es neguen rotundament  per seguretat.  
Assenyala que si l’aparcament no fos deficitari  es farien mes actuacions. 
 
La senyora Solsona  no pot respondre a la pregunta de les estelades perquè ho 
desconeix.  
 
El senyor Pavón relata que pels vols de la Festa Major es va voler penjar una bandera 
al carrer Sant Joan i sembla ser que una patrulla de la policia va demanar que què 
feien i  els hi van impedir tot i que els hi van dir que tenien permís per posar-la. 
 
Afegeix que l’incident és greu tant si és d’iniciativa pròpia de la policia com si 
compleixen ordres des de governació.  
 
El senyor Codony diu que no hi ha ordres d’aquests tipus.  Només hi ha uns 
requeriments expressos de permisos.  No hi ha cap mes incidència.  
 
I sense res més a tractar per la Presidència s'alça la sessió a les 21,34 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 
 
 
 


