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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE  
celebrat en data  30 de novembre de 2015 

 
 
 
 
Matadepera,  30 de novembre de 2015 
 
 
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. 
 
- Senyora Montserrat Royes i Vila, primera tinent d’alcalde i regidora delegat de  
  Governació, i Participació i Atenció Ciutadana (CIU) 
- Senyor Quico Sala i Soriano, segon tinent d’alcalde i regidor delegat d’Esports, i  
  Comunicació (CIU)   
- Senyora M. Carme Querol i Badosa, tercera tinent d’alcalde i regidora delegada  
  d’Ensenyament, Benestar Social, i Festes (CIU)  
- Senyor Albert García i Font, quart tinent d’alcalde i regidor delegat d’Economia i  
  Finances, i Noves Tecnologies(CIU)  
- Senyor Nil López Crespo, regidor delegat d’Urbanisme, i Obres (CIU)   
- Senyora Núria Garcia i Murcia, regidora delegada de Cultura, i Comerç (CIU)  
- Senyor Marcel·lí Bosch i Muntal, regidor delegat de Medi Ambient i Protecció Civil,  
  Joventut, i Salut Pública (CIU)  
- Senyor Pol Moure i Marmol, regidor delega de Serveis, i Habitatge (CIU) 
- Senyor Santi Pavón i Fernández, regidor (ERC)  
- Senyor Abelardo Gil Leyva, regidor  (ERC)  
- Senyor Joan Pizà i Font, regidor (CUP) 
- Senyora M. Rosa Boix i Solanes, regidora (PP)  
 
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) ACTES SESSIONS ANTERIORS: 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓNS ANTERIORS DE DATA 28 D’OCTUBRE DE 2015 I 23 DE NOVEMBRE 
DE 2015 
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D’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb 
l’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local se sotmet a votació 
l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament realitzat el dia 28 d’octubre de 
2015, i l’acta de la sessió extraordinària de data 23 de novembre de 2015. 
 
El President pregunta als membres del consistori si han de formular cap objecció al 
contingut de l’esborrany de l’acta que es va trametre a cada portaveu juntament amb la 
convocatòria de la sessió plenària d’avui. 
 
Posada a votació l’aprovació de l’acta del 28 d’octubre del 2015 i l’acta  del 23 de 
novembre del 2015, 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) DECRETS ALCALDIA I REGIDORIES 
 
2.- DONAR COMPTES DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA I PER LES 
REGIDORIES 
 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’Alcaldia i per les Regidories durant els 
mesos de setembre i octubre, que són els següents: 
 

- Alcaldia: Del núm. 504 de data 01/09/2015 al núm. 613 de data 30/10/2015 
 

- Governació: Del núm. 179, de data 01/09/2015, al núm. 226 de data 
29/10/2015 
 

- Ensenyament: Del núm. 22 de data 01/09/2015, al núm. 28 de data 13/10/2015 
 

- Cultura: Del núm. 27 de data 01/09/2015, al núm. 40 de data 29/10/2015 
 

- Esports: Del núm. 47, de data 07/09/2015, al núm. 56 de data 19/10/2015 
 

- Benestar Socia: Del núm. 44 de data 01/09/2015, al núm. 60 de data 
30/10/2015 
 

- Urbanisme: Del núm. 6 de data 26/10/2015, al núm. 9 de data 27/10/2015 
 

- Comunicació: Del núm. 8 de data 01/09/2015, al núm. 10 de data 16/10/2015 
 

- Festes: Decret núm. 1 de data 01/09/2015 
 
 
 
 
C) DICTAMENS 
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REGIDORIA  URBANISME 
 
3.- APROVACIÓ DE L’ESMENA A L’ACTA DE LES OPERACIONS DE 
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE MATADEPERA I DE SANT 
LLORENÇ SAVALL. 
 
Dictamen: La normativa que regula la delimitació dels termes municipals està 
compresa, bàsicament, en el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya amb les modificacions 
introduïdes pel Decret 209/2015, de 22 de setembre. L’article 28.1 de l’esmentat 
Decret estableix que l’inici de l’expedient de delimitació correspon a l’ajuntament o als 
ajuntaments interessats i al departament competent en matèria d’Administració local, 
en el marc de l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Matadepera, en sessió de data 31 de març de 2014, va 
acordar iniciar l’expedient per a la delimitació del terme municipal de Matadepera en la 
part que confronta amb el terme municipal de Sant Llorenç Savall. En el mateix acord 
es va nomenar la comissió prevista a l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de 
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
En compliment dels articles 30 i 31 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual 
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, el dia 8 d’abril de  
2015 es van portar a terme les operacions de delimitació dels dos termes municipals i 
se’n va aixecar acta, conjuntament pels secretaris dels Ajuntaments de Sant Llorenç 
Savall i de Matadepera. 
 
La secretària de l’Ajuntament de Matadepera va emetre informe favorable en data 28 
d’abril de 2015. 
 
D’acord amb l’article 31 del Decret 244/2007, el Ple de l’Ajuntament de Matadepera, en 
sessió de data 20 de maig de 2015, va aprovar l’acta de les operacions de delimitació, 
amb els documents complementaris, entre els termes municipals de Sant Llorenç 
Savall i de Matadepera signada el dia 8 d’abril de 2015. 
 
Des de l’Oficina del Mapa Municipal de Catalunya del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya es proposa una esmena a 
l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Llorenç 
Savall i de Matadepera signada el dia 8 d’abril de 2015. La rectificació està motivada 
pel fet que s’han detectat errors als trams de les línies de terme entre les fites 8 i 11 
atès que l’acta de delimitació defineix aquest trams com a línies rectes i no ho són , si 
bé s’hi aproximen. 
 
Per tal d’esmenar aquesta errada, es proposa la rectificació de les fites 9 (F9) i 10 
(F10). 
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L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple de l’Ajuntament tal i com 
disposa l’article 22.2.b) de la  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL); l’article 52.2.b) 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) i 
l’article 31.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i 
la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de 
les mancomunitats de Catalunya.  
 
El quòrum necessari per a la vàlida adopció de l’acord és el de majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació en virtut de l’article 47.2 c) de la LRBRL) i 
l’article 114.2 c) del TRLMC.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, 
 
Es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Sant Llorenç Savall i de Matadepera signada el dia 8 d’abril de 2015 que 
consta a l’annex d’aquest acord. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i 
a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall. 
 
Tercer. Facultar a l’alcaldessa o al regidor en qui delegui, perquè dugui a terme les 
actuacions necessàries per a fer efectius aquests acords. 
 
ANNEX 
ESMENA A L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES 
MUNICIPALS DE MATADEPERA I DE SANT LLORENÇ SAVALL 
 
En data 19 d’octubre de 2015, s’incorpora la següent esmena a l’Acta de les 
operacions de delimitació entre els termes municipals de Matadepera i de Sant Llorenç 
Savall, signada el dia 8 d’abril de 2015: 
 
Atès que s’ha detectat unes errades en les descripcions de les fites novena (F9) i 
desena (F10) contingudes en l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Sant Llorenç Savall i de Matadepera de data 8 d’abril de 2015, 
s’esmenen les descripcions d’aquestes fites, que han de quedar descrites de la 
manera següent: 
 
Fita 9: se situa al nord de la partida dels Òbits, a la vesant nord-est de la serra de 
Flàvia. La línia de terme reconeguda entre les fites vuitena i novena és la poligonal 
definida per la relació de coordenades UTM ETRS89 31T següent: 
 
Punt 1 X: 417937,5 i Y: 4612138,8 
Punt 2 X: 417940,4 i Y: 4612157,7 
Punt 3 X: 417939,9 i Y: 4612181,6 
Punt 4 X: 417945,4 i Y: 4612206,6 
Punt 5 X: 417948,0 i Y: 4612226,8 
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Punt 6 X: 417954,9 i Y: 4612254,0 
Punt 7 X: 417961,6 i Y: 4612267,3 
Punt 8 X: 417964,2 i Y: 4612272,2 
Punt 9 X: 417964,3 i Y: 4612279,0 
 
Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 417964,3 i Y: 4612279,0 
 
Fita 10: se situa al nord de la partida dels Òbits, a la divisòria d’aigües de la serra de 
Flàvia i a uns seixanta metres al nord-est de la Font Flàvia. La línia de terme 
reconeguda entre les fites novena i desena segueix la poligonal és la poligonal definida 
per la relació de coordenades UTM ETRS89 31T següent: 
 
 Punt 1 417964,3 i Y: 4612279,0 
Punt 2 417959,4 i Y: 4612288,4 
Punt 3 417953,4 i Y: 4612297,4 
Punt 4 417948,1 i Y: 4612305,7 
Punt 5 417944,1 i Y: 4612309,2 
Punt 6 417936,0 i Y: 4612307,5 
Punt 7 417923,5 i Y: 4612299,2 
 
Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 417923,5 i Y: 4612299,2. 
 
Els secretaris dels Ajuntaments de Matadepera i de Sant Llorenç Savall, i els tècnics 
de la Generalitat de Catalunya signen de conformitat amb aquesta esmena que 
s’incorpora a l’acta de data 8 d’abril de 2015, i que, d’acord amb l’article 31.3 del 
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya, ha de ser aprovada pels plens respectius amb el 
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
 
 
Sra. Rosa Castellà Mata, secretària  Sr. Francesc Barberà Linares, secretari 
Ajuntament de Matadepera         Ajuntament de Sant Llorenç Savall     
 
 
 
 
Sr. Sergi Albrich Viñas, tècnic  Sr. Raúl Ledo Fernández, tècnic 
Direcció General d’Administració Local Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
 
EQUIVALÈNCIA DE COORDENADES EN ELS SISTEMES DE REFERÈNCIA 
CARTOGRÀFICS ETRS89 I ED50 A ESCLA 1:5.000 
 
El Reial Decret 1071/2007, de 27 de juliol, pel qual es regula el sistema geodèsic de 
referència oficial de l’estat, oficialitza el sistema de referència ETRS89 en substitució 
del sistema ED50. 
Aquest Reial Decret estableix que a partir de l’1 de gener de 2012 no es pot inscriure 
al Registre Central de Cartografia cap document que no compleixi les especificacions 
que s’hi recullen. 
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L’equivalència entre els sistemes de referència cartogràfics ETRS89 i ED50 de les 
coordenades de l’esmena a escala 1:5.000 és la següent: 
 
 Document de referència: Esmena acta de delimitació  
 Data del document: 19/10/2015   
 Municipi: Matadepera  
 Municipi: Sant Llorenç Savall  
 Identificador de línia: 579   

      

FITA PUNT    X ETRS89       Y ETRS89         X ED50      Y ED50 

      

Línia F8- F9 1 417937.5 4612138.8 418031.3 4612343.0 

 2 417940.4 4612157.7 418034.3 4612361.9 

 3 417939.9 4612181.6 418033.9 4612385.8 

 4 417945.4 4612206.6 418039.3 4612410.8 

 5 417948.0 4612226.8 418041.9 4612431.0 

 6 417954.9 4612254.0 418048.8 4612458.2 

 7 417961.6 4612267.3 418055.5 4612471.5 

 8 417964.2 4612272.2 418058.1 4612476.4 

 9 417964.3 4612279.0 418058.2 4612483.2 

      

F9  417964.3 4612279.0 418058.2 4612483.2 

      

Línia F9- F10 1 417964.3 4612279.0 418058.2 4612483.2 

 2 417959.4 4612288.4 418053.3 4612492.6 

 3 417953.4 4612297.4 418047.3 4612501.6 

 4 417948.1 4612305.7 418042.0 4612509.9 

 5 417944.1 4612309.2 418038.0 4612513.4 

 6 417936.0 4612307.5 418029.9 4612511.7 

 7 417923.5 4612299.2 418017.5 4612503.4 

      

F10  417923.5 4612299.2 418017.5 4612503.4 

 
 
 
 
Defensa : 
 
El regidor d’urbanisme senyor Nil Lopez Crespo explica que es tracta  de l’aprovació 
de l’esmena de l’acta de les operacions de delimitació dels termes municipals de 
Matadepera i Sant Llorenç Savall.   
 
Recorda que  el 31 de març del 2014 l’Ajuntament de Matadepera va acordar iniciar 
l’expedient de delimitació entre el terme de Matadepera i la part que confronta amb 
Sant Llorenç Savall, i a partir de llavors, el dia 8 d’abril del 2015 es van portar a terme 
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les operacions de delimitació dels dos termes i es va aixecar acta  per paret dels 
secretaris dels dos ajuntaments.    
 
El 28 d’abril del 2015  l’Ajuntament de Matadepera  va emetre l’informe favorable  i el 
20 de maig del 2015 s’aprova l’acta de les operacions.   
 
Des de l’Oficina del mapa municipal de Catalunya que depèn del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, proposa una 
esmena de l’acta motivada per la detecció d’uns errors en uns trams de línies de terme 
compreses entre les fites 8 i 11.  L’acta de delimitació defineix aquest tram com a línia 
recta i si be s’acosta, no ho son.  Per això, en concret  els trams de la fita 9 i 10  s’ha 
d’esmenar l’errada. 
 
Els trams en concret estan  a la zona del Parc Natural de Sant Llorenç.  A partir 
d’aquest punt, es proposa aprovar l’esmena a l’acta de delimitació i comunicar l’acord 
a la Direcció General de l’Administració Local que depèn del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez diu que es un tema 
recurrent que de tant en tant va sortint propostes d’ajustaments de les línies  dels 
termes municipals.  Manifesta la intenció de vot favorable ja que són qüestions 
tècniques. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font també diu que votarà a favor 
perquè els tècnics  i experts en el tema ja ho hauran  revisat convenientment. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Ma. Rosa Boix  i Solanes, s’expressa de la 
mateixa manera, expressant la intenció de vot favorable. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme Querol 
Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí Bosch 
Muntal i Pol Roure Marmol);  grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil 
Leyva); grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes) i   grup polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
 
 
4.- DECLARACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA 86/2015 
COM A OBRES D’ESPECIAL INTERÈS  
 
Dictamen: En data 22/09/2015 el senyor Jordi Comas Rovira, en representació 
d’Inmuebles y Promociones Proctor SL va sol·licitar una bonificació del 25% de 
l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) corresponent a la llicència 
d’obres de reforma de la torre Ballbè-Molins per construir dos habitatges unifamiliars 
adossats a la Ctra. de Sabadell, 1, d’acord amb les ordenances fiscals municipals, de 
l’impost de construccions, instal·lacions i obres liquidat per la llicència d’obres 
113/2013. 
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En data 30/09/2015 la Junta de Govern Local va adoptar el següent acord de 
concessió de llicència d’obres: 
 
“Concessió de llicència d’obres exp. núm. 000086/2015 
 
Inmuebles y Promociones Proctor SL han sol·licitat en data 13/07/2015 una llicència d’obres 
per a la reforma de la torre Ballbè-Molins per construir dos habitatges unifamiliars adossats a 
la Ctra. de Sabadell, 1, per la qual cosa s’ha incoat exp. 000086/2015. 
 
La normativa urbanística aplicable és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera 
(POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el dia 14 
de maig de 2009 (DOGC núm. 5469 de 22/09/2009); i la Modificació Puntual d’aquest (MP-
POUM-2013-01), aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el dia 02/10/2013, i pel conseller de Territori i Sostenibilitat el dia 13/12/2013 
(DOGC núm. 6573 de 03/03/2014 i núm. 6579 de 11/03/2014). 
 
En data 16/09/2015, la tècnica municipal de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe favorable 
sobre el projecte, redactat pels arquitectes Pau Duran Bros i Jordi Comas Rovira.  
 
La fitxa 40 del Catàleg de Béns Arquitectònics del POUM inclou l’habitatge objecte de la 
llicència d’obres com a Bé Cultural d’Interès Local, amb un nivell de protecció parcial. 
 
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació amb 
l’expedient. 
 
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 447 de data 
09/07/2015, publicat al BOP de la província de Barcelona el dia 27/07/2015, amb el núm. de 
registre 022015018772. 
 

Per unanimitat, S’ACORDA: 
 
Primer.- Concedir, salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers, i conforme al 
projecte i documentació que consta a l’expedient, la LLICÈNCIA D’OBRES següent: 
 

Exp. núm.: 000086/2015   
Promotor : Inmuebles y Promociones Proctor SL  (DNI/NIF: B62014055)    

 Situació   : Ctra. de Sabadell, 1 
Obres     : reforma de la torre Ballbè-Molins per construir dos habitatges unifamiliars 

adossats 
 
 
 
 
Segon.- Aprovar la liquidació provisional de tributs que es detalla a continuació, d’acord amb el 
que determinen les ordenances fiscals municipals 2.5 i, 3.2 que regulen respectivament 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la Taxa per la prestació de serveis 
urbanístics, i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya:  
 
Impost de construccions, instal·lacions i 
obres 

Ord. Fiscal 2.5 Article 6.6 
i 9 

9.756,86 

Taxa de tramitació Ord. Fiscal 3.2 Article 6.1 3.156,63 
Placa acreditativa de llicència Ord. Fiscal 3.2 Article 6.6 27,12 
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 TOTAL TRIBUTS 12.940,61 
Fiança de gestió de residus Ord. Fiscal 3.2 Article 6.7 4.063,40 
Fiança condicionament via pública Decret 89/2010. Article 

11 
5.945,34 

 TOTAL 22.949,35 

 
Tercer.- Condicionar aquesta llicència a les condicions particulars següents:  
 

- Els dos nous habitatges resultants tindran la numeració de policia que s’indica tot 
seguit:  

Habitatge A Carretera de Sabadell 3 

Habitatge B Carretera de Sabadell 1 / Carrer Pompeu Fabra 2 

 
- Condicionat a presentar el nomenament del constructor abans de començar les obres. 

 
- Cal disposar del projecte executiu, visat pel col.legi professional, abans de començar 

les obres, i presentar-ne una còpia a l’Ajuntament juntament amb un informe signat per 
la direcció facultativa de l’obra on s’indiqui que el projecte executiu s’ajusta al projecte 
sobre el qual s’ha concedit la llicència d’obres (article 34.3 del Decret 64/2014). 

 
- El color de l’acabat de façana ha de ser clar, mantenint l’estètica de l’habitatge original 

(M.C.4.1 s’indica un to d’acabat de la gamma dels beixos, i especifica que serà una 
mica més pujat que el to existent). 

 
- D’acord amb el que preveu l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 

s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, per al retorn 
de la fiança dipositada en concepte de gestió de residus caldrà presentar, juntament 
amb la sol·licitud de devolució, el corresponent Certificat de gestió. 

 
- La fiança de condicionament de la via pública es retornarà, si s’escau, prèvia sol·licitud, 

transcorregut un any a partir de l’obtenció de la llicència de primera utilització o de la 
comunicació a l’Ajuntament de l’acabament de les obres. 

 
Quart.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de les 
llicències d’obres aprovades per la Junta de Govern Local en data 25/11/2009, que s’inclouran 
en la notificació d’aquest acord. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.” 
 

El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, en el seu article 103.2.a) disposa que les 
ordenances fiscals poden regular una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les 
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de 
foment de l’ocupació que justifiquin la declaració. Correspon aquesta declaració al ple 
de la corporació, i amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres. 
 
L’ordenança fiscal municipal núm. 2.5 reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, disposa en el seu article 5 punt 2.a.2 el següent: 
 
“a) Les obres en edificis i elements inclosos en el Catàleg del Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Matadepera: 
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a.1) Edificis i elements amb grau de protecció integral: una bonificació del 50% 
sobre la quota de l’impost. 

a.2) Edificis i elements amb grau de protecció parcial: una bonificació del 25% 
sobre la quota de l’impost. 

a.3) Elements arqueològics: una bonificació del 75% sobre la quota de l’impost. 
(...) 

 
I el mateix article 5 punt 2.a.2 acaba dient: 
 
Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud 
del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
De l’informe emès per l’arquitecta municipal de l’Àrea d’Urbanisme en data 22/09/2015 
es conclou que l’edifici on s’emplacen les obres emparades en la llicència exp. núm. 
86/2015, conegut com a torre Ballbè-Molins, està inclòs al Catàleg de Béns 
Arquitectònics del POUM, com a Bé Cultural d’Interès Local, amb un nivell de protecció 
parcial. 
 
El quòrum necessari per la vàlida adopció de l’acord pel Ple de l’Ajuntament és de 
majoria simple en compliment d’allò que disposa l’article 47.1 de la LRBRL en 
concordança amb l’art. 53.1.s) del TRLMC. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, 
 
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Declarar les obres de reforma de la torre Ballbè-Molins per construir dos 
habitatges unifamiliars adossats, emparades en la llicència d’obres 86/2015, com a 
obres d’especial interès per ser un edifici inclòs en el Catàleg de Béns Arquitectònics 
del POUM, amb grau de protecció parcial, d’acord amb l’art. 103.2 a) del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
d’Hisendes Locals i l’article 5.2.a.2 de l’Ordenança fiscal número 2.5 reguladora de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Segon.- Notificar el present acord al senyor Jordi Comas Rovira, en representació 
d’Inmuebles y Promociones Proctor SL. 
 
 
Defensa :  
 
El regidor d’urbanisme senyor Nil Lopez Crespo, explica aquest punt i el següent que 
diu que es tracta de dos habitatges unifamiliars aïllats  a reformar que estan inclosos al 
catàleg de bens arquitectònics del POUM que els qualifica com a be cultura i d’interès 
local amb el grau de protecció parcial.  Per això i d’acord amb l’ordenança fiscal 
municipal 2.5 reguladora sobre l’impost de construcció, disposa que aquest tipus 
d’edifici té una bonificació d’un 25% en aquest impost. 
 
Intervencions : 
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 El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavon i Fernandez diu que és un cas 
tècnic, semblant a l’anterior, que són cases qualificades per la protecció del catàleg i 
es mostra plenament d’acord en que es facin els descomptes pertinents segons recull 
la normativa. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font diu que votarà a favor perquè 
interessa conservar el patrimoni cultural i arquitectònic del municipi però  manifesta 
que això es podia haver fet en casos anteriors en edificis  que  ja han anat a terra o 
d’altres que estan en disposició d’anar a terra com és el cas de la casa del c. 
Montserrat. 
 
Està d’acord  en que els edificis que donen una identitat i una essència al poble s’han 
de conservar. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, diu que votarà a 
favor perquè són edificis que estan inclosos al catàleg de protecció del municipi. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme Querol 
Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí Bosch 
Muntal i Pol Roure Marmol);  grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil 
Leyva); grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes) i   grup polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
 
5.- DECLARACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA 99/2014 
COM A OBRES D’ESPECIAL INTERÈS  
 
Dictamen: En data 07/10/2015 el senyor Victor Vasyutin, en representació de 
Promociones Drac Park SLU, va sol·licitar una bonificació de l’impost de 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) corresponent a la llicència d’obres de 

reforma interior de l'habitatge unifamiliar aïllat i construcció d’una piscina a la finca 
situada al carrer Marc Comerma, 3, d’acord amb les ordenances fiscals municipals, de 
l’impost de construccions, instal·lacions i obres liquidat per la llicència d’obres 99/2014. 
 
En data 24/12/2014 la Junta de Govern Local va adoptar el següent acord de 
concessió de llicència d’obres: 
 

“Concessió de llicència d’obres exp. núm. 000099/2014 
 
PROMOCIONS DRAC PARK S.L.U, representat per RICARD BALLESTA CHICANO, ha 
sol·licitat en data 29/10/2014 una llicència d’obres per a la reforma interior d'un habitatge 
unifamiliar aïllat al c. Marc Comerma, 3, per la qual cosa s’ha incoat exp. 000099/2014. 
 
La normativa urbanística aplicable és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Matadepera (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el dia 14 de maig de 2009 (DOGC núm. 5469 de 22/09/2009); i la Modificació 
Puntual d’aquest (MP-POUM-2013-01), aprovada definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona el dia 02/10/2013, i pel conseller de Territori i Sostenibilitat el dia 
13/12/2013 (DOGC núm. 6573 de 03/03/2014 i núm. 6579 de 11/03/2014). 
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L’habitatge a reformar està inclòs al Catàleg de Béns Arquitectònics del POUM (fitxa núm. 
35), com a Bé Cultural d’Interès Local, amb un nivell de protecció parcial, que obliga a 
mantenir el volum de l’edifici i la coberta, així com el tractament i composició de les façanes.  
 
En data 15/12/2014, el cap de l’Àrea d’Urbanisme ha emès informe favorable sobre el 
projecte, redactat per l’arquitecte Ricard Ballesta Chicano.  
 
La secretària general de l’Ajuntament ha emès informe jurídic favorable en relació amb 
l’expedient. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local d’acord amb les 
delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 261, 
de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí Oficial de la província de Barcelona del dia 19 
de juliol de 2011. 
 

Per tot això, PROPOSO: 
 
Primer.- Concedir, salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers, i conforme al 
projecte i documentació que consta a l’expedient, la LLICÈNCIA D’OBRES següent: 
 
Exp. núm.: 000099/2014   
Promotor : PROMOCIONS DRAC PARK S.L.U  (DNI/NIF: B66309972)    
Situació   : c. Marc Comerma, 3 
Obres      : reforma interior d'habitatge unifamiliar aïllat i construcció d’una piscina 
Segon.- Aprovar la liquidació de taxes i impostos següent:  
 
Tributs    : taxa de tramitació   2.101,64€ 

 impost sobre construccions, instal·lacions i obres 6.495,99€ 

 placa d’obres   27,12€ 

   Total tributs 8.624,75€ 
 fiança de gestió de residus 1.257,30€ 

 fiança condicionament via pública  5.462,75€ 

                    TOTAL 15.344,80€ 

 
Tercer.- Condicionar aquesta llicència a les condicions particulars següents:  
 
- D’acord amb el que estableix la fitxa núm. 35 del Catàleg de Béns Arquitectònics del 

POUM, cal mantenir el volum de l’edifici i la coberta, així com el tractament i composició 
de les façanes. 
 

- Cal disposar del projecte executiu, visat pel col.legi professional, abans de començar 
les obres, i presentar-ne una còpia a l’Ajuntament juntament amb un informe signat per 
la direcció facultativa de l’obra on s’indiqui que el projecte executiu s’ajusta al projecte 
sobre el qual s’ha concedit la llicència d’obres (article 34.3 del Decret 64/2014). 
 

- Abans de començar les obres cal presentar el nomenament i l’alta de l’IAE del 
constructor. 
 

- D’acord amb el que preveu l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, per al retorn 
de la fiança dipositada en concepte de gestió de residus caldrà presentar, juntament 
amb la sol·licitud de devolució, el corresponent Certificat de gestió. 
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- La fiança de condicionament de la via pública es retornarà, si s’escau, prèvia sol·licitud, 
transcorregut un any a partir de l’obtenció de la llicència de primera utilització o de la 
comunicació a l’Ajuntament de l’acabament de les obres. 
 
Quart.- Condicionar aquesta llicència al compliment de les Condicions generals de les 
llicències d’obres aprovades per la Junta de Govern Local en data 25/11/2009, que 
s’inclouran en la notificació d’aquest acord. 

 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.” 

 

El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, en el seu article 103.2.a) disposa que les 
ordenances fiscals poden regular una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les 
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de 
foment de l’ocupació que justifiquin la declaració. Correspon aquesta declaració al ple 
de la corporació, i amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres. 
 
L’ordenança fiscal municipal núm. 2.5 reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, disposa en el seu article 5 punt 2.a.2 el següent: 
 
“a) Les obres en edificis i elements inclosos en el Catàleg del Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Matadepera: 

a.1) Edificis i elements amb grau de protecció integral: una bonificació del 50% 
sobre la quota de l’impost. 

a.2) Edificis i elements amb grau de protecció parcial: una bonificació del 25% 
sobre la quota de l’impost. 

a.3) Elements arqueològics: una bonificació del 75% sobre la quota de l’impost. 
(...) 

 
I el mateix article 5 punt 2.a.2 acaba dient: 
 
Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud 
del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
De l’informe emès per l’arquitecta municipal de l’Àrea d’Urbanisme en data 16/10/2015 
es conclou que l’edifici on s’emplacen les obres emparades en la llicència exp. núm. 
99/2014, situat al carrer Marc Comerma, 3, està inclòs al Catàleg de Béns 
Arquitectònics del POUM, com a Bé Cultural d’Interès Local, amb un nivell de protecció 
parcial. 
 
El quòrum necessari per la vàlida adopció de l’acord pel Ple de l’Ajuntament és de 
majoria simple en compliment d’allò que disposa l’article 47.1 de la LRBRL en 
concordança amb l’art. 53.1.s) del TRLMC. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, 
 
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.- Declarar les obres de reforma interior d'habitatge unifamiliar aïllat i construcció 
d’una piscina, emparades en la llicència d’obres 99/2014, com a obres d’especial 
interès per ser un edifici inclòs en el Catàleg de Béns Arquitectònics del POUM, amb 
grau de protecció parcial, d’acord amb l’art. 103.2 a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals i 
l’article 5.2.a.2 de l’Ordenança fiscal número 2.5 reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres. 
 
Segon.- Notificar el present acord al senyor Victor Vasyutin, en representació de 
Promociones Drac Park SLU. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme Querol 
Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí Bosch 
Muntal i Pol Roure Marmol);  grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil 
Leyva); grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes) i   grup polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
REGIDORIA DE GOVERNACIÓ 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE L’OBRA MUNICIPAL 
TITULADA “REFORMA I AMPLIACIÓ  DE LA COMISSARIA DE POLICIA DE 
MATADEPERA” 
 
Dictamen: Actualment l’edifici de la Comissaria de Policia de Matadepera, està situat 
al c/ Joan paloma, núm. 1, 08230 Matadepera, al costat del Casal de la Gent Gran. 
 
La Comissaria de la Policia  està ubicada a l’espai de l’antiga escola de Matadepera, 
en un edifici que data de l’any 1925 i que està protegit pel Catàleg de Béns 
Arquitectònics del municipi amb nivell de protecció parcial. Per tant s’ha de mantenir la 
volumetria i el tractament de la coberta així com la composició i el tractament de les 
façanes i la forma i dimensió de les obertures, permetent únicament obrir obertures a 
la façana posterior  respectant la geometria. Aquest grau de protecció també obliga a 
deixar lliure l’espai del jardí que envolta l’antiga escola. 
 
Atès l’augment de població del municipi durant les últimes dècades, s’ha hagut 
d’incrementar el nombre d’agents de la Policia Local de Matadepera, raó per la qual 
les dependències actuals han quedat  insuficients, a més de presentar mancances 
com la falta d’espai per atendre als ciutadans i demés. 
 
En data 4 de novembre de 2015 el Sr. Joan Trenchs Russo, en representació de 
TRENCHS, ENGINYERIA ARQUITECTURA SL ha presentat el projecte titulat  
“Projecte de reforma i ampliació  de la Comissaria de Policia de Matadepera” redactat 
per l’arquitecte Joan Trenchs Verdaguer, amb núm. de col·legiat 9085-9, amb un 
pressupost d’execució per contracte de  449.919,53 € més IVA i amb un termini 
d’execució de 8 mesos. 
 
L’objecte d’aquest projecte és la reforma i ampliació de la Comissaria de la policia 
Local de Matadepera. Aquestes reformes consistiran bàsicament en la construcció 
d’un nou edifici d’atenció al públic i zona de despatxos, el qual es connectarà 
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mitjançant un túnel soterrat amb l’edifici existent, permetent així que el nou edifici 
quedi separat de l’edifici catalogat. També inclou la reforma interior de l’edifici existent, 
per tal de destinar-lo a vestidors, sala de personal i magatzem, així com la 
urbanització exterior de l’entorn de l’edifici. 
 
D’acord amb l’article 122 del Reial Decret Legislatiu , de 14 de novembre pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, aquesta obra es 
classifica pel seu objecte i naturalesa dins de l’apartat a) Obra de primer establiment, 
reforma o gran reparació, ja que dona lloc a la reforma d’un immoble preexistent. 
 
D’acord amb l’informe emès pel Cap de l’Àrea d’Urbanisme, Sr. Miquel Artigas i Isart, 
aquest projecte  conté tots els documents que estableix 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 i s’ha redactat amb concordança amb la normativa  tècnica 
vigent .  
 
El terreny on s’emplaça està qualificat com Equipaments, clau EQ. En aquest terreny 
s’hi emplaça l’edifici de la caserna de la policia municipal, objecte d’aquest projecte, 
destinat a equipament administratiu i el Casal de la Gent Gran, destinat a equipament 
sanitari/assistencial. 
 
 
D’acord amb l’article 81 de les NN.UU. del POUM, seran d’aplicació els paràmetres 
d’edificabilitat, ocupació, alçada reguladora i nombre de plantes màxims de la zona on 
es troba ubicat, és a dir, zona Unifamiliars aïllades en parcel·la de 400 m2, clau 5ª 
(edificabilitat màxima: 0,6 m2/m2, ocupació màxima: 50%, alçada reguladora màxima: 
7 mts. i nombre màxim de plantes: PB + 1PP +1SC) 
 
Pel que fa a l’alienació, atès que es tracta d’un element inclòs en el Catàleg de béns 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, se seguirà la mateixa alienació amb el c/ 
Joan Paloma que les edificacions existents (antigues escoles). 
 
D’acord amb l’informe emès per l’enginyera municipal, Sra. Sílvia Tormo de Barberà, 
pel que fa a les activitats el projecte contempla l’activitat de la seu de la policia, amb un 
aforament de 45 persones i una superfície total de 243,63 m2. 
 
En l’edifici original ja es desenvolupa l’activitat de Policia, però sense tenir tramitada 
una legalització d’activitat específica. 
 
Aquesta nova activitat, de la seu de la Policia Local, que es desenvoluparà en els 2 
edificis, es classifica segons la Llei 16/2015, de 21 d juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica, com activitat econòmica de baix risc inclosa en: 
 

- L’epígraf N821: Activitats administratives d’oficina i auxiliars, al tenir una 
superfície construïda >500 m2 

 
Aquesta activitat en compliment de l’article 13 de la Llei 16/2015, se sotmet al règim 
d’intervenció de comunicació prèvia i consisteix en la comunicació de l’inici de l’activitat 
acompanyada d’un projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts 
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per la normativa vigent per accedir a l’exercici de l’activitat signat per un tècnic 
competent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en 
funcionament de l’activitat. 
 
Aquest projecte inclou a l’annex 8 una avaluació ambiental de l’activitat, on analitza els 
vectors ambientals, per tant aquest projecte dóna compliment als requisits de 
documentació tècnica a acompanyar en una comunicació prèvia d’activitat econòmica 
de baix risc. 
 
Per a l’inici de l’activitat econòmica de baix risc caldrà: 
 

- El certificat tècnic competent que sigui responsable de la posada en 
funcionament de l’activitat 

- La declaració de  conformitat CE del fabricant amb el seu càlcul SPF igual o 
major a 2,5 de la bomba de calor i l’etiquetat energètic 

- L’etiqueta de certificació energètica dels 2 edificis, segons RD235/2015 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres contingudes en aquest projecte és 
de 449.919,53 € més IVA. 
 
Vist l’informe de la secretària de l’Ajuntament. 
 
El projecte conté l’estudi 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. 
 
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,  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 superior a 
350.000 €.  
 
En l’àmbit local , la disposició addicional segona de l’esmentada llei, regula les normes 
específiques de contractació pels ens locals i diu  que la supervisió dels projectes es 
podrà efectuar per les oficines o unitats competents de la pròpia entitat contractant, i 
en el cas de què el municipi no en disposés, per la corresponent Diputació provincial. 
 
La supervisió d’aquest projecte s’ha efectuat per dos arquitectes, el tècnic municipal 
Sr Fredi Pujal i Vives, i el Cap de l’àrea d’urbanisme. 
 
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 
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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 22.2 ñ) 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, estableix que l’òrgan competent per aprovar els projectes que no 
estiguin previstos en el pressupost  és el Ple. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, 
 
Es proposa l’adopció dels acords següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte executiu de l’obra municipal titulada “reforma i 
ampliació de la Comissaria de Policia de Matadepera”, redactat per l’arquitecte Joan 
Trenchs Verdaguer, amb un pressupost per contracte de 449.919,53 € més IVA . 

 
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 de Barcelona  i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública, 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 : 
 
La regidora de Governació, senyora Montserrat Royes i Vila  diu que ja van mostrar el 
projecte en el qual es mostrava que l’edifici antic, que també està catalogat, es 
mantindrà reformat per habitacle de zona de vestuaris dels policies, i es construirà un 
edifici nou integrat  a l’antic mitjançant un túnel interior i que es destinarà a despatxos 
y atenció al ciutadà. 
 
Diu que es molt necessari perquè cada vegada hi ha mes policies segons les 
necessitats del municipi, que fa que s’hagi quedat petita  l’actual prefectura.  
 
Ressalta que el perímetre de seguretat de la comissaria es reformarà i es farà de 
forma legal. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernandez diu que sembla un bon 
projecte i que davant d’això no pot dir res, al contrari, es mostra favorable de que 
s’adeqüin  les instal·lacions i que finalment es tiri endavant una reivindicació de fa molt 
temps. 
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El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font creu que la reforma de la 
comissaria de policia  es favorable pel poble, i reivindica que això suposi un millor 
servei i atenció al ciutadà i especialment en els casos de violència de gènere.  
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes  diu que de la 
mateixa manera que han expressat els altres regidors, manifesta la intenció de vot 
favorable del projecte. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme Querol 
Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí Bosch 
Muntal i Pol Roure Marmol);  grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil 
Leyva); grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes) i   grup polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
 

7.- MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I DE LA 
PLANTILLA DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA NÚM. 
2/2015. 
 
Dictamen: L’elaboració de la Relació de llocs de treball constitueix un supòsit 
d’exercici de la potestat organitzativa per part de l’Ajuntament. Aquesta activitat no és 
totalment discrecional , tal com preveu l’article 52.3 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol , 
de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (LFPGC) “ Per 
dur a terme la classificació en nivells dels llocs de treball reservats a funcionaris, es 
procedirà a la valoració de cada lloc atenent, en tot cas els criteris de titulació, 
especialització, responsabilitat tècnica i comandament.  
 
Així mateix l’article 31 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals recull les exigències i els 
principis esmentats als apartats anteriors i a més la necessitat de motivar la Relació de 
Llocs de Treball amb un estudi justificatiu i la definició de cada lloc a partir de l’anàlisi 
previ i descripció de cada lloc. . 
 
L’Ajuntament de Matadepera compta amb un manual de valoració i descripció de llocs 
de treball fruit de l’estudi realitzat durant l’any 2004 i aprovat per acord de Ple data 21 
de febrer de 2005 que ha estat objecte de modificació, mitjançant acord de Ple de data 
27 de gener de 2014, per adequar-lo a les noves circumstàncies socials i 
econòmiques.  
Així mateix l’article 43 de l’acord de condicions i conveni col·lectiu dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Matadepera estableix els criteris generals pel correcte 
manteniment i revisió dels llocs de treball a l’objecte d’adequar-se a les exigències 
d’una realitat dinàmica i canviant . 
 
El cap de Recursos humans ha emès informe relatiu a les noves sol·licituds de 
valoració derivades de l’aplicació dels canvis en el manual i de la nova valoració del 
lloc de treball en relació a les funcions desenvolupades.  
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Els efectes retributius no suposen increment del capítol I , per estar ja previstes en el 
pressupost sense perjudici de les adequacions pressupostàries que s’hagin de 
realitzar per fer efectius els acords . 
 
Les adequacions portades a terme s’han realitzat d’acord a la previsió establerta a 
l’article 20 apartat  2 i 7 de la Llei 36/2014, de 26  de desembre de 2014, de 
Pressupostos generals de l’Estat per l’any 2015, en consonància amb allò previst al 
Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre de mesures urgents en matèria 
pressupostària tributaria i financera per a la correcció del dèficit públic.   
 
La modificació de llocs de treball ha estat objecte de negociació amb el representants 
dels treballadors com queda constància en l’acta de la taula de negociació  de data 10 
de novembre  de 2015. 
 
L’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de 
personal al servei de les entitats locals ,disposa que la plantilla es pot modificar amb 
posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous serveis, ampliar, 
suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin esperar l’exercici 
següent , com també si la modificació respon a criteris d’organització administrativa 
interna. 
 
Vist l’informe d’intervenció.  
 
L’article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
amb la modificació introduïda a la Llei 11/1999 de 21 d’abril i al art 52.2 J) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya , pels quals s’estableix al Ple com l’òrgan competent per 
l’aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,  
 
Es proposa l’adopció del següent,  DICTAMEN: 
 
Primer.- Modificar la plantilla i la relació de llocs de treball de personal de la corporació  
que quedaran reflectides a la plantilla i a la relació de llocs de treball   amb els efectes 
retributius determinats als informes corresponents. 
 
Segon.- Publicar la modificació de la plantilla i la relació de llocs, en el Butlletí Oficial 
de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre còpies 
certificades a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació. 
 
Tercer.- Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Quart.- El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en les termes d’exposició 
pública no es presenta cap reclamació contra el mateix. 
     
 

1.- LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL LABORAL 
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DENOMINACIÓ FUNC* R*** GRUP JORNADA TITULACIÓ FP CD CE DOT SIT 

 
   Tècnic/a cultura 
 

901 L A2 HE Grup A2 CO 20 11.254,38 1  

 
 
 
* FUNCIONS:  Apartat del manual 
de funcions on es descriuen les 
funcions i els mèrits rellevants per 
a la provisió del lloc. 

 ** JORNADA: 
O    : Ordinària 
T    :  Torn 
E    :  Exclusivitat 
R    :  Reduïda 
HE :  Horari especial                      

SIT 
V  : vacant 
VI : vacant ocupada  
       interinament 
A  : lloc a amortitzar 
P : pràctiques 
LINF: laboral indefinit no fix 

*** Règim 
F : Funcionari 
L : Laboral 
 

  
FP   : Forma de provisió 
CD  : Complement de destí 
CE  : Complement específic 
DOT : Nombre 

 

 
 
Defensa : 
 
La regidora de Governació, senyora Montserrat Royes i Vila explica que es tracta de 
donar resposta a una sol·licitud de modificació d’un lloc de treball, que s’ha admès  
parcialment donant-li uns punts segons uns items que es valoren d’acord l’informe 
favorable del cap de recursos humans, la qual cosa representa un increment de salari. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez, diu que  sens dubte la 
sol·licitud d’aquest treballador/a serà del tot correcta segons es desprèn de l’informe 
favorable del cap de recursos humans, i no te cap objecció a fer. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, també es mostra d’acord. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, manifesta que el seu 
vot serà favorable perquè s’ha resolt pel cap de recursos humans i perquè hi ha un 
estudi tècnic al darrere. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme Querol 
Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí Bosch 
Muntal i Pol Roure Marmol);  grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil 
Leyva); grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes) i   grup polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
REGIDORA D’ECONOMIA I HISENDA 
 
8.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NUM. 12 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2015. 
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Dictamen: El regidor d’hisenda emet la providència d’incoació d’expedient  de la 
modificació pressupostària número 12 per suplements de crèdits.  
 
L’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la  Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, els articles  35 i ss. del RD 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos i la base  9  de les Bases d’Execució del vigent Pressupost,  regulen les 
modificacions de crèdits. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 24 de novembre de 2014, va aprovar 
inicialment el Pressupost general de la Corporació de l’any 2015. Es va publicar 
inicialment al Butlletí Oficial de la Província de data 2 de desembre de 2014 i la seva 
aprovació definitiva es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de data 31 de 
desembre de 2014. 
 
L’annex d’inversions del Pressupost 2015 preveu el finançament de les inversions, 
entre d’altres, mitjançant una operació de crèdit per import de 475.000 euros. 
 
L’alcaldessa, mitjançant decret número 90 de 27 de febrer de 2015, va aprovar la 
liquidació del Pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2014, amb un 
romanent de tresoreria per a despeses generals de 1.170.576,64€. 
 
Aquest romanent permet a l’Ajuntament el finançament de les inversions realitzades 
durant l’any 2015, i que en l’annex d’inversions constaven finançades amb préstec. Per 
tant, durant l’any 2015 no es contractarà l’operació de préstec prevista en els 
Pressupostos i la despesa executada es finançarà amb el romanent de tresoreria per a 
despeses generals. 
 
Han emès informe els tècnics de les corresponents àrees. 
 
L’òrgan competent per a  l’aprovació de la present modificació pressupostària és el Ple 
de la Corporació d’acord amb l’art. 177  del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la  Llei  Reguladora de les Hisendes Locals  i 
l’article 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     41 i 42/2015). 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, 
 
Es proposa que s'adopti el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient núm. 12 de modificació de crèdits del Pressupost de 
l'Ajuntament de Matadepera de l'any 2015  per un import total 243.294,91€: 

SUPLEMENTS DE CRÈDITS 
 

   
Aplicació Descripció Import 

      

03 342 62225 Pista pòliesportiva antic camp de fútbol 19.346,56 
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03 342 63217 Millora en instal.lacions esportives 19.666,61 

03 450 62401 Vehicle brigada 18.000,00 

03 933 63214 Millora edificis municipals 25.000,00 

03 1532 61901 Pavimentació vies públiques 64.758,28 

05 340 62512 Equipmanet esportiu inventariable 439,44 

05 342 63217 Millora en instal.lacions esportives 9.924,42 

12 491 62603 Equips inventariables 8.000,00 

13 165 62304 Instal.lació nous punts de llum 4.652,85 

19 491 62601 Equips processament informació 10.000,00 

03 342 62506 Mobiliari equipament bar zona esportiva 48.006,75 

05 342 21207 Reparació, manten. i conserva.camp de fútbol 8.500,00 

05 342 22700 Neteja i lavabo 7.000,00 

      

  TOTAL 243.294,91 

   

   Total Suplements de Crèdits 243.294,91 

   

 
FINANÇAMENT 

 

   

 
ROMENT DE TRESORERIA 

 

   
Concepte Denominació Import 

      

0 87000 Romanent de tresoreria per despeses generals 243.294,91 

      

  TOTAL 243.294,91 

   
   TOTAL INCREMENT  PRESSUPOST DESPESES 243.294,91 

TOTAL INCREMENT PRESSUPOST INGRESSOS 243.294,91 

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

CODI DENOMINACIÓ ANY INICI IMPORT  
                               

FINANÇAMENT   VINCULACIÓ  

    FINALITZACIÓ ANUALITAT     CREDITS 

              

2014/E/1 
Pista poliesportiva antic 
camp de fútbol 2015/2015 

19.346,56 19.346,56 Romanent 
de  

En si 
mateixos 

          tresoreria 
excepte 8ª.2 
d) 

          
despeses 
grals. 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

2015/E/1 
Equipament esportiu 
inventariable 2015/2015 439,44 439,44 

Romanent 
de  

En si 
mateixos 

  
 

      tresoreria 
excepte 8ª.2 
d) 
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despeses 
grals. 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

2015/O/1 
Vehicle Brigada d'Obres i 
Serveis 2015/2015 18.000,00   18.000,00   

Romanent 
de  

En si 
mateixos 

          tresoreria 
excepte 8ª.2 
d) 

          
despeses 
grals. 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

2015/O/2 
Pavimentació vies 
pùbliques 2015/2015 64.758,28   64.758,28   

Romanent 
de  

En si 
mateixos 

          tresoreria 
excepte 8ª.2 
d) 

          
despeses 
grals. 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

2015/O/3 Millores Edificis Municipals 2015/2015 25.000,00   25.000,00   
Romanent 
de  

En si 
mateixos 

          tresoreria 
excepte 8ª.2 
d) 

          
despeses 
grals. 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

2015/N/1 
Equips processament 
d'informació 2015/2015 10.000,00   10.000,00   

Romanent 
de  

En si 
mateixos 

          tresoreria 
excepte 8ª.2 
d) 

          
despeses 
grals. 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

2015/E/2 

Millora en instal.lacions 
esportives 

2015/2015 9.924,42   9.924,42   
Romanent 
de  

En si 
mateixos 

          tresoreria 
excepte 8ª.2 
d) 

          
despeses 
grals. 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

2015/SER/1 
Instal.lació nous punts de 
llum 2015/2015 4.652,85   4.652,85   

Romanent 
de  

En si 
mateixos 

          tresoreria 
excepte 8ª.2 
d) 

          
despeses 
grals. 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

2015/O/5 
Millores en instal·lacions 
esportives municipals 2014/2014 19.666,61   19.666,61   

Romanent 
de  

En si 
mateixos 

          tresoreria 
excepte 8ª.2 
d) 

          
despeses 
grals. 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 
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2015/C/1 

Equips inventariables 
Regidoria d'Comunicació 

2015/2015 8.000,00   8.000,00   
Romanent 
de  

En si 
mateixos 

          tresoreria 
excepte 8ª.2 
d) 

          
despeses 
grals. 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

2015/O/10 

Mobiliari equipament bar 
zona esportiva 

2015/2015 48.006,75   48.006,75   
Romanent 
de  

En si 
mateixos 

          tresoreria 
excepte 8ª.2 
d) 

          
despeses 
grals. 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

 
 
Tercer.- Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la  Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Quart.- El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en les termes d’exposició 
pública no es presenta cap reclamació contra el mateix. 
 
Defensa : 
 
L’interventor municipal, senyor Santiago Vaamonde i Juanatey, diu : “La modificación 
de crèdito núm. 12, que supone una modificación de caràcter técnico, no supone 
mayor gasto para el ayuntamiento sinó un cambio del modo de financiar gastos que 
estaban realizados en el 2015 y que tenia previsto su finalización con un préstamo. 
Vista la evolución de la tesoreria y de la poca inversión que se ha hecho durante  el 
2015, se considera adecuado utilitzar el ahorro  acumulado que se manifiesta en el 
remanente de tesoreria que aumentar el endeudamiento por unos gastos que no 
justificaban la operación de crédito.” 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi pavón i Fernandez, diu que com diu sovint 
en les modificacions de pressupost, esta en principi en desacord perquè és  fruit d’una 
mala gestió a l’hora d’executar el pressupost.   
 
Si bé és una eina per esmenar desajustos, i es mostra en desacord de que l’Equip de 
Govern faci un ús desmesurat, centrant-se en el fons de la qüestió, no té res a dir  i el 
seu vot serà d’abstenció. 
 
El regidor del grup polític CUP senyor Joan Pizà i Font, diu que donat que el seu grup 
no hi era dins del consistori quan es van aprovar els pressupostos del 2015, el seu vot 
serà d’abstenció. 
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La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i solanes, manifesta la intenció 
d’abstenir-se. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat  per nou vots a favor : grup 
polític CIU (Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. 
Carme Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, 
Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roure Marmol);  i quatre abstencions : grup polític ERC 
(Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva); grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes) 
i   grup polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
 
9.- APROVACIO DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIO, EXERCICI 
2016. 
 
Dictamen: El projecte del Pressupost General d’aquest Ajuntament està integrat 
exclusivament pel de la pròpia Corporació Municipal. 
 
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. 
 
L’estat d’Ingressos conté les estimacions de tots els recursos econòmics que es 
calculen obtenir durant l’exercici del 2016, 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 de data  
10 de juliol de 2015, pel qual, conforme a l'establert en l'article 15 de la Llei Orgànica 
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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 2016-2018 i el límit de 
despesa no financera del Pressupost de l'Estat per 2016. 
 
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  43  i  44 /2015). 
 
El regidor d’Hisenda presenta l’informe econòmic financer del Pressupost 2016. 
 
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 2016. 
 
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 General, 
 
Es proposa  que s’adopti el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació de l’exercici 
2016 d’acord amb el següent desglòs i resum per capítols: 
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PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 

 
ESTAT DE 
DESPESES 

 

     CAPITOL AJUNTAMENT 

      

1 Personal 4.803.267,42 

2 Bens corrents 5.885.919,62 

3 Desp.finaceres 20.868,52 

4 Transf.corrents 377.361,38 

6 Inversions 1.015.940,61 

7 Transf.capital 0,00 

8 Actius financers 29.942,49 

9 Passius financers 417.875,80 

  TOTAL 12.551.175,84 

   

   ESTAT D'INGRESSOS 
 

   

     CAPITOL AJUNTAMENT 

      

1 Impostos directes 6.320.621,48 

2 Impostos indirec. 266.786,94 

3 Taxes i altres ing. 2.337.421,51 

4 Transf.corrents 2.705.478,10 

5 Ingressos patrim. 186.307,89 

6 Alienació inversions 0,00 

7 Transf.capital 164.559,92 

8 Actius financers 20.000,00 

9 Passius fiancers 550.000,00 

  TOTAL 12.551.175,84 

 
 
SEGON.- Aprovar l’annex  d’inversions 2016. 
 
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 
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que no se’n presentin , els presents acords seran considerats definitius sense més 
tràmit. 
 
Defensa : 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona dona la paraula al regidor d’Hisenda senyor Albert 
Garcia i Font, tot agraint l’esforç  que ha fet el Departament d’Economia i Hisenda, i 
dels diferents tècnics de la casa que gràcies a ells s’han pogut consensuar 
perfectament. 
 
A continuació el senyor Albert detalla : “Els pressupostos són una eina clau per la 
gestió d’aquest Ajuntament.  Ens ha de servir per planificar totes les actuacions que a 
nivell municipal es duran a terme el proper exercici i poder fer un control i un 
seguiment d’aquestes actuacions a partir de gener.  
 
Com saben els pressupostos estan integrats d’una banda  per un pressupost ordinari 
que contempla tots els ingressos i despeses corrents i un altre, un pressupost que 
contempla el pla d’inversions. 
 
Començaré exposant  la part de pressupost ordinari,  per la partida d’ingressos, un 
ingressos que aniran marcats  bàsicament per les ordenances fiscals que vam aprovar 
al darrer ple del mes d’octubre en que recordem vam aprovar una congelació de tots 
els tributs, tasses i preus municipals. Aquestes últimes, de fet, no tindran uns canvis 
significatius en aquest anys, i les partides que s’han modificat, el càlcul ve a partir dels 
drets reconeguts fins a octubre d’aquest 2015, fent-ho extensible a 12 mesos.  
 
Per la part d’impostos, aquí si tenim novetats a comentar.  L’IBI,  que com saben és el 
tribut de major impacte  en els pressupostos d’aquest Ajuntament, recordem que 
l’actual tipus de gravamen està al 0,50.  Aquest any 2016 deixem de recaptar el 
recàrrec addicional del 6% que estaven pagant la mitat dels immobles amb major valor 
cadastral, aquesta xifra suposa per l’Ajuntament una disminució dels ingressos 
d’aproximadament 178.000 euros, una xifra que veurem  compensada fruit de la 
revisió cadastral que s’ha fet en les omissions 2015, impulsada per l’Oficina General 
del Cadastre.  
 
Les dades de la xifra monetària que sabem per aquest concepte de la revisió de les 
omissions, el nostre interventor l’ha demanat a l’Oficina del Cadastre, a la Diputació 
sense èxit perquè a data d’avui no tenim encara la xifra que ingressarem per aquest 
concepte, però si que, crec recordar al 2013 i 2014, es va encarregar un estudi a una 
empresa privada per tal que pugues detectar les possibles incidències que hi havia per 
tema d’omissions, porxos, piscines que no havien estat degudament declarades al 
cadastre, etc.  l’informe va estimar que hi havia unes incidències que ens podien 
comportar uns ingressos via increment de la base liquidable de uns 198.000 euros i 
així ho hem pressupostat aquest any, i apart d’això en aquest any 2016, tindrem un 
ingrés extraordinari fruit de la liquidació dels exercicis no prescrits.  En aquest cas hem 
sigut molt prudents i hem estimat una xifra de 103.000 euros. 
 
Dit això, la xifra de recaptació que tanquem  aquest 2015 de l’IBI, són 4.541.000 euros 
juntament amb les consideracions que acabo d’exposar, preveiem que ingressarem via 
aquest impost, una xifra de 4.670.000 euros. 
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El següent impost a comentar són les plusvàlues, l’impost  que grava l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana, aquest impost ha tingut un bon 
comportament en els darrers anys, i hem estimat oportú incrementar la previsió de 
recaptació en 151.000 euros,  i per tant  passarem de 800.000 a 951.285 euros. 
 
A vehicles, per raons de prudència xifrem el total de recaptació amb el mateix import 
d’aquest any 2015, 626.000 euros, en l’impost d’activitats econòmiques tampoc 
preveiem cap increment, el tenim en 71.831 euros, i l’ICIO com les plusvàlues, ens 
trobem que ha estat un impost en que els darrers anys ha anat incrementant la 
recaptació, estem lluny dels mínims   de 70.000 euros que es van recaptar a l’any 
2010 i en els darrers dos anys, 2014 i 2015 que la xifra va superar els 200.000 euros, 
això, juntament amb un creixement d’activitat constructora al poble,  fa que tinguem 
bones perspectives i podem xifrar en 266.000 euros el total a ingressa el proper any. 
 
Això per la part d’ingressos, per la part de despeses i abans d’entrar en les 
modificacions i novetats en cada una de les àrees, permetin-me que faci èmfasi en una 
sèrie de qüestions que crec que mereixen que ens hi aturem.  Resumiré alguns 
capítols que bé que són importants.  En capítol 1, despesa de personal, aquest capítol 
s’incrementa un 4,56%, això en unitat monetària representa 201.641 euros, això és 
degut a que la Llei  de pressupostos generals de l’Estat pel proper exercici preveu un 
increment de fins a un 1% en les retribucions del personal al servei de l’Administració 
Pública, i per altra banda, la liquidació de la part que ens correspon a la paga 
extraordinària del mes de desembre del 2012, que encara no s’ha fet efectiva.  
 
A capítol 2, ho hem comentat anteriorment, en la partida de la taxes i preus públics no 
es preveu cap modificació, pensi que la majoria de contractes  que tenim l’Ajuntament 
amb terceres empreses estan indexats a l’índex dels preus al consum, per tant no 
tindrem variacions en aquest sentit. 
 
Capítol 8, aquest si que és important no pel seu import però si per l’impacte que tindrà 
en aquest Ajuntament, que és l’ampliació de capital social de l’empresa Aigües de 
Matadepera.   Recordaran que al mes de juliol aquí al ple, s’exposava una sèrie de 
condicions que aquest Equip de Govern demanava a la Companyia d’Aigües per tal de 
posar a votació del Ple l’increment de les tarifes del servei que ofereix la Companyia. 
Un d’aquests requeriments que nosaltres li vam fer a la Companyia és que  fes una 
ampliació de capital i per tant hem dotat en 9.942 euros la part que ens pertocaria com 
Ajuntament i com a socis que som de l’empresa d’aigües per aquesta ampliació de 
capital. 
 
Capítol 3 i 9, deute públic, la despesa financera, els interessos del deute, 
s’incrementen de 15.000 a 20.900 euros, ja que el proper exercici el requeriment de 
crèdit sense  posar en risc el principi d’estabilitat pressupostària, serà una mica major 
per poder finançar tot el pla d’inversions que després comentaré.  
 
Per altra banda les despeses d’amortització de deute per operacions de crèdit, 
disminuirà gairebé un 10% entre altres coses per  les amortitzacions extraordinàries 
que ja s’han fet. 
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Ara si, comentem novetats respecte a la part de despeses de pressupost ordinari, 
diferències respecte a aquest any 2015.  Ho he separat i ordenat per regidories perquè 
sigui mes entenedor i mes clar. 
 
A Governació tenim una nova partida de 3.000 euros  per poder fer front a les 
despeses d’una unitat canina que si tot va be aquest principi d’any podrem començar a 
desenvolupar. 
 
Passem de 7.000 a 11.000 euros el fons destinat a material tècnic juntament amb una 
partida d’inversions que aprofito per comentar ara de 2.500 euros.  Aquesta diferencia 
d’aquesta nova inversió es pels nous requeriments que ens fa la policia, s’ha de 
canviar la cartutxeria, material com llanternes, una cadira de seguretat que utilitzen els 
policies per poder manipular armes de foc, etc. 
 
A cultura creem un nou assentament de 12.000 euros d’estudis i treballs tècnics.  Aquí 
trobaran per una banda xifrats en 8.000 euros, el taller de plaques de pintura dels 
carrers que fins ara s’estan realitzant  per una senyora que treballava a l’ajuntament i, 
ara aquesta persona es jubila i per això  hem de passar a licitar aquest servei, i 3.300 
euros per tirar endavant tot el treball de nomenclàtor que hem de començar a fer a 
partir de l’any que ve.  De nou trobem una subvenció de 8.000 euros a AIUMA que 
substitueix els pagaments que es feien dels cursos que aquesta entitat feia 
habitualment al Casal de cultura. 
 
A Esports tenim un canvi per una qüestió de formes, fins ara s’estava pagant el lloguer 
del local Antoni Genescà del Club Villar Matadepera, el proper any canviem el fet de 
pagar el lloguer per donar-los-hi  una subvenció nominativa pel mateix import de 
10.000 euros. 
 
A Ensenyament aquest any ens estalviem  7.000 euros que havíem pressupostat l’any 
passat pel 50 aniversari de l’escola del Montcau, i passem de 2.200 a 3.500 euros la 
dotació de les activitats que es fan a l’escola de música. 
 
A Medi ambient aquesta és una regidoria que va agafant pes i que amb l’arribada del 
regidor Bosch vam creure oportú crear una sèrie d’assentaments nous, en concret 
20.000 euros per estudis i treballs, bàsicament protecció civil, focalitzar-los sobre tot 
en la  qüestió de la biomassa, que ens importa molt a aquest Equip de Govern i que fa 
molt temps que s’està treballant, 10.000 euros en una partida de conservació del 
patrimoni històric natural, 5.000 euros per donar-los-hi com a subvenció als caçadors 
de Matadepera ja que creiem que fan una feina molt útil i en benefici de tot el poble, i, 
incrementaríem també el fons de manteniment i instal·lació de la xarxa d’hidrants de 
1.900 a 3.000 euros. 
 
A Benestar Social tenim una nova partida que contempla el salari d’una nova persona 
que treballarà al Casal de la Gent Gran, es fan moltíssimes activitats que tenen molt 
bona acceptació per part dels avis i avies del poble, i s’ha cregut oportú reforçar-lo. 
 
S’incrementa també encara que poc, però s’incrementa de 8.700 a 9.900 euros  els 
ajuts a l’escolarització municipal. 
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A joventut incrementem en 4.000 euros la part d’activitats diverses, en concret servirà 
per poder pagar mes hores de professorat a l’activitat de teatre que també ha tingut 
molta bona acceptació en aquest 2015 i s’han apuntat molts mes nanos dels que en un 
principi teníem previst.  Bona notícia.   
 
A Noves Tecnologies tenim una nova partida de 13.000 euros que servirà per pagar el 
manteniment de les càmeres de vigilància,  que aprofito per comentar que està en 
procés de licitació, i 68.913,60 euros per l’arrendament dels panells informàtics que 
com saben és un projecte que ja es va iniciar la darrera legislatura. 
 
Per l’Àrea de Festes, incrementem la Festa Major 3.600 euros, s’incrementa aquesta 
xifra per poder de dotar major seguretat la zona “zero”, que és la zona que queda 
situada entre l’escola de música i allà on es fa la festa nocturna de Vilagatzara, 
reforçar amb major seguretat privada al marge de la que ha estat fins ara i de la policia 
municipal i altres cossos de policia que puguin reforçar aquest servei. 
 
3.000 euros que s’incrementa la subvenció de la Germandat de Sant Sebastià, passa 
de 22.000 a 25.000 euros, hem cregut oportú per la gran feina que fan  en 
l’organització de les festes d’hivern  i vam  entendre que era necessari  per poder 
finançar una sèrie d’activitats que fins ara s’han estat duent a terme. 
 
Creem una nova subvenció de 20.000 euros,  en aquest cas  no s’ha de puntuar 
només per aquest any 2016, aquesta subvenció va cap a l’Associació 
d’Agermanament de Mariapfarr que enguany celebrem l’aniversari número 125, que es 
diu ràpid. 
 
A l’Àrea de Serveis destinarem 30.000 euros a la senyalització, canvis, incorporació de 
nous punts, etc.  Important que en aquesta àrea s’ha estalviat 50.000 euros en 
subministrament d’energia elèctrica per l’enllumenat públic, vol dir que passem de 
250.000 a 200.000 euros, per tant molt bona notícia, i incorporem un nou fons per 
poder mantenir els camins de Matadepera que com saben són aquells camins que es 
pot fer senderisme, caminar, sortir a córrer, anar en bicicleta, etc. 
 
Ara anem a parlar del pla d’inversions.  Si els hi sembla començo a comentar aquelles 
partides corresponents a la Regidoria d’Obres.  Inici del camp de hoquei 164.559,92 
euros si tot va be l’inici de les obres d’aquest camp de hoquei que ara estarà situat al 
costat del camp de futbol de la zona esportiva del Mas Sot.  Si tot va be ha de 
començar a principis d’octubre del 2016 i vendrà integrament finançat per la Diputació 
de Barcelona. 
 
267.500 euros per l’inici de la reforma i ampliació de la caserna de la policia local que 
la regidora senyora Royes ha explicat.  Aquesta obra la finançarem amb préstec.  Amb 
préstec també finançarem 80.000 euros per una primera part de l’ampliació del 
cementiri, per fer l’ampliació que tocava,  havíem calculat uns 115.000 euros, vam 
estudiar la possibilitat de poder dividir aquesta inversió en dues parts i començar ara al 
2016 la part mes prioritària, i aquests 80.000 euros correspon a la construcció de nous 
nínxols entre 20 i 25 nínxols i la pavimentació de l’espai entre l’entrada del cementiri i 
aquests nous nínxols.  
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Amb préstec també finançarem una alteració que ens trobem, i es que com saben 
l’empresa que fins ara ens estava proveint del programa de software de gestió 
municipal, va plegar,  hem tingut la sort de tenir un tècnic a la casa que hi havia 
treballat a l’empresa i que pel seu compte està fent el manteniment, però si que hem 
de treballar per tal de poder posar a concurs i aconseguir una companyia que ens 
proveeixi d’aquest software.  Em pressupostat 130.000 euros per aquest concepte 
finançat amb préstec. 
 
Pavimentació i vies públiques, corresponent a la Regidoria del regidor Roure, 80.000 
euros destinats a aquest concepte, al marge dels gairebé 300.000 euros que es 
destinen al pressupost ordinari per la reparació, manteniment i conservació de la 
pavimentació de les vies públiques.  Finançarem una part gairebé de la totalitat amb 
préstec i una petita part, de de 7.500 euros en ingressos corrents. 
 
En aquesta àrea la renovació del clavegueram tenim el c. Pascal que requereix d’una 
urgència,  i la xifrem en 82.176 euros, que finançarem amb ingressos corrents. 
 
Tenim també una qüestió d’urgència que és tot el que es refereix a la implementació 
dels plans de riscos laborals als edificis municipals, que és un import força elevat 
142.000 euros, que hem decidit incloure tota aquesta inversió en aquest any 2016 i 
poder-nos lliurar de qualsevol sanció o efecte negatiu en el cas de que no ho féssim 
totalment.  Es finançaran integrament amb ingressos corrents. 
 
Finalment venen diverses partides mes petites que acostumen a ser habituals a tots 
els pressupostos.  Totes aquestes partides que ara relacionaré estan finançades amb 
ingressos corrents :  10.000 euros per millores d’edificis municipals, 5.000 euros per 
equips de processament d’informació , 30.0000 euros per millores a les instal·lacions 
esportives municipals, 5.000 euros en mobiliari urbà, 15.000 en reposicions i millores a 
l’enllumenat, els 2.515 de Governació de material tècnic, i  1.500 euros per unes 
calderes d’uns habitatges del Mas Sot. 
 
En resum un pla d’inversions d’1.015.000 euros dels quals 550.000 euros els financem 
amb préstec, 301.000 euros els financem  en ingressos corrents i la part corresponent 
al camp de hoquei, aquests 164.000 euros que ens els finançarà la Diputació de 
Barcelona. 
 
Per part meva res mes.” 
 
Intervencions : 
 
A continuació el regidor del grup polític ERC, senyor  Abelardo Gil Leyva, diu : 
“Gràcies senyora alcaldessa, gràcies senyor Garcia per les seves explicacions que són 
molt interessants però que al meu parer no clarifiquen la filosofia que hi ha darrera del 
pressupost i que jo,  si m’ho permet, intentaré en la meva intervenció en nom del grup 
municipal d’Esquerra, esbrinar. 
 
A hores de rebre amb detall la proposta de pressupost, el nostre grup es va plantejar la 
possibilitat de donar un vot de confiança al nou regidor d’hisenda, primer perquè són 
els primers pressupostos seus i al conjunt de l’Equip de Govern  i en conseqüència 
votar a favor de la proposta.   



 33 

 
També per dues raons: d’una banda perquè després d’una conversa amb la senyora 
Solsona i la senyora Royes, es va adquirir el compromís de desencallar el projecte de 
construcció del teatre auditori, la realització del qual ha estat sempre considerada com 
a prioritària  per Esquerra Republicana, i d’altra, perquè després d’una reunió amb el 
senyor Garcia que vam tractar les línies generals del pressupost i el tema inversions, 
es va acordar en principi, revisar les despeses referents als equipaments esportius 
municipals, i en concret les del camp de golf. 
 
Ara bé, després d’haver rebut la documentació relativa al pressupost i d’haver-la 
analitzat una mica amb profunditat, amb la profunditat que pot permetre tenir-la només  
set dies abans del Ple, hem de dir que se’ns fa impossible donar aquest vot de 
confiança i que descartada l’abstenció que en política ve a ser una opció que exhibeix 
la diferencia i la decepció, el nostre vot serà en contra de la proposta. 
 
Podríem donar moltes raons o arguments per explicar la nostra posició però tractaré 
de resumir-los en uns quants que considerem els mes importants.  En principi res a dir 
en relació a la previsió d’ingressos, comparats amb els ingressos del 2015 hi ha un 
increment de casi 700.000 euros, tant de bo es compleixin.  
 
En quant a tema d’inversions no tenim gran cosa a dir, sembla ser que són inversions 
que s’han de fer.  Del que si em centraré del tema de les despeses, d’algunes de les 
despeses. 
 
El que si m’agradaria fer un incís, espero que s’entengui que aquest és un debat polític 
i que la duresa d’algunes expressions no té res a veure amb les persones, amb les 
quals, o per les quals, tenim el major respecte i consideració, sinó, amb les idees  que 
agafen  els partits presents al poder. 
 
Primer argument. Es tracta d’un pressupost que no aporta res de nou, ni de diferent, ni 
d’atractiu, ni d’encoratjador a tot allò que la coalició que governa el municipi ha anat 
fent a les últimes legislatures.  És continuista i conservador, s’inspira en uns principis 
ideològics molt concrets, i traspua mes un pla i decebedor contingut polític.  En aquest 
cas entenem per principis ideològics el conjunt de conceptes en els que es basa un 
model determinat d’entendre la realitat i de concebre la societat, en el qual valors com 
justícia social, igualtat d’oportunitats, repartiment equitatiu de la riquesa i primacia del 
coneixement i de la cultura, estan per sota del manteniment d’un estatus quo, que 
s’esforça en no retallar la distància entre els casos benestants i les classes mes 
desfavorides, i per tant en tot allò que té a veure amb la cohesió social.  I per contingut 
polític entenem l’acció de govern que persegueix l’acontentament d’un sector de la 
població, es a dir,  d’un sector de l’electorat, que permetrà la perpetuació en el poder.  
En resum, una acció de govern amb la vista posada en guanyar eleccions i no en 
satisfer les aspiracions i les necessitats dels conjunt de la població. 
 
Segon argument i el que em sembla que és mes important.  Segons la publicar la 
premsa fa uns dies, l’índex de pobresa extrema a Catalunya arriba gairebé al 12%.  
Això vol dir que aquest percentatge de població té uns ingressos inferiors al 40% de la 
renda mitja.  Fem un supòsit, imaginem que es certa la imatge de Matadepera que 
transmeten contínuament els mitjans de comunicació, per un poble ric i privilegiat, i 
suposem que el nostre percentatge de pobresa extrema no supera, per ser prudents a 
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la xifra,  el 3%.  Sobre 9.000 habitants  serien 270 persones.  El paquet de mesures 
socials previstes en aquest pressupost,  i en principi serien  el grup de programa 231 
assistència social primària, el grup 323 funcionament de centres docents, i aquí 
s’inclou els ajuts  d’escolarització municipal i les subvencions per lloguer en el 
programa de  promoció i gestió d’habitatge, aquest paquet suma la quantitat   de 
42.900 euros, sense comptar l’epígraf, solidaritat i cooperació que com molt ben sap la 
senyora Royes, la major part dels projectes estan destinats fora de casa i no a casa. 
 
Això és tradueix en 158,88 euros per persona i any, que és igual a 44 cèntims d’euro 
per persona i dia.  Això no és combatre la pobresa extrema, ni afavorir la cohesió 
social, això no és ni tan sols fer caritat.  
 
Aquest generós paquet de mesures socials, suposa el 0,3% pel pressupost que es vol 
aprovar avui, una sisena part del conjunt de subvencions que es donaran, poc mes 
que la suma de la subvenció de 25.000 euros a la Germandat de Sant Sebastià, per 
posar un exemple de subvenció justificada i pel que sembla insuficient, i de la de 
20.000 euros a l’Associació d’agermanament de Mariapfarr  per posar un altre exemple 
de subvenció, que en aquest cas, em sembla que, una mica excessiva.  La veritat es 
que aquest 44 cèntims d’euro per persona i dia per combatre la pobresa,  fan una mica 
de vergonya. 
 
Tercer argument, la diferencia entre els recursos que es dedicaran a cultura i els que 
aniran destinats a esports, continua sent com cada any, especialment preocupant.  
Estem d’acord en que antropològicament, l’esport, també és cultura però deixant de 
banda les veritats antropològiques, el cert es que destinar tants recursos a esports, es 
apuntar-se al nostre parer, a l’onada pseudo-cultural que travessen les societats  on el 
capitalisme és particularment agressiu, onada de culte al cos i de molta frivolitat en el 
pensament.   Apuntar-se a això, és una equivocació, i ho és perquè a mes cultura, més 
eines per combatre la indiferència social, mes instruments per construir un món mes 
just, i més raons per fer que l’exercici de la política sigui voluntat de servei i no tan sols 
exercici del poder.  El nostre grup no defallirà en defensar un concepte integrador de 
cultura que fins i tot antropològicament englobi l’esport, i en conseqüència, l’exigir un 
repartiment més equitatiu i més coherent dels recursos econòmics destinats a 
aquestes dues àrees.  El que es destina a cultura, és menys de la mitat del total que 
es destina a esports. 
 
Quart argument.  Si es fes aquest repartiment mes equitatiu, podríem tenir per 
exemple una millor i més amplia oferta cultura incloent-hi el manteniment i difusió del 
nostre patrimoni històric, i podríem potenciar el turisme al nostre poble i de pas, el 
comerç local.  Les partides destinades a comerç, turisme i petites i mitjanes empreses, 
són irrisòries,  per exemple, 500 euros per a promoció i difusió turística i 2000 euros 
per a promoció i dinamització econòmica.  Amb això poca riquesa i menys ocupació es 
contribueix a generar. 
 
El cinquè argument, l’hem repassat moltes vegades i costa de creure i és la suma total 
que es destinarà a subvencions, és una suma realment alarmant.  Entre les 
subvencions nominatives i les que no ho són, i les diverses aportacions, i espero 
haver-ho calculat bé, superen el quart de milió d’euros, més del 2% del pressupost.  
No cal comparar ara mateix aquesta xifra amb el pressupost de cultura o el que és 
pitjor el d’assistència social, perquè hauríem de comentar coses que acabo de dir, 
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però si crec que cal pensar en la intencionalitat que hi ha darrere d’aquest repartiment 
de diners, creiem indiscriminat i en molts casos injustificable, del qual demanem a 
l’Equip de Govern  sobrades explicacions.  Per posar un parell de casos, la subvenció 
al Club de Villar Matadepera, i l’Associació de caçadors.  I en aquest sentit per tal de 
no fer pública una conclusió que podria ser precipitada,  no direm tot el que el nostre 
grup pensa del tema de les subvencions.  Ens remetem al que he dit al primer 
argument sobre l’acontentament d’un sector de l’electorat. 
 
Per acabar m’agradaria fer una petita reflexió amb una pregunta : És més necessari el 
manteniment d’un camp de golf que costa a les arques municipals més de 200.000 
euros l’any i acumula ja un dèficit de 800.000 euros, que l’augment de la despesa per 
combatre la pobresa extrema? 
 
Com he dit a l’inici de la meva intervenció, el nostre grup votarà decididament en 
contra dels pressupostos.” 
 
A continuació, el regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, diu : “Moltes 
gràcies senyora alcaldessa, deixant de banda aspectes tècnics  els quals nosaltres no 
tenim la mateixa capacitat de l’equip de la regidoria d’economia, la interpretació que el 
nostre grup fa dels pressupostos pel 2016, és que segueix una línia continuista.  
M’agradaria estacar alguns punts, de despeses més que d’inversions dels quals 
creiem que destaquen al continuisme que feia referència. 
 
En esports, les despeses de manteniment i conservació del camp de golf són de 
34.517 euros, que suposo que si no ho he fet malament, un 40% del total de la 
despesa de manteniment i conservació de la resta d’equipaments esportius 
municipals.  Tan sols destinen una partida de la despesa municipal a subvencions a 
les entitats de cultura de 3.000 euros, si no m’equivoco,  mes d’un membre  de l’Equip 
de Govern,  està dintre d’alguna entitat cultural i tothom sap quines són les necessitats 
de les quals pateixen les entitats culturals al nostre poble.  Són dels col·lectius més 
desfavorits del poble i pel contrari, hi ha un increment de participació.  
 
En el cas d’hisenda nosaltres  som partidaris d’una relació bancària, amb la banca 
ètica que es distancia molt de la usual.  Entitats com Caixa, Bankia, fins i tot Banesto, 
encara ara estem amortitzant 22.450 euros en una banca que ja fa anys que està 
desapareguda.  Per això presentem una moció a favor d’una major relació amb la 
banca ètica. 
 
En relació a les actuacions de caràcter general veiem una prestació de 41.500 euros 
destinat a les dietes de regidors en funcions, això és 100 euros per regidor i setmana, 
com si el  sou que rep el regidor en funcions no pogués permetre assumir els costos 
d’unes dietes puntuals.  I amb això vull fer una comparativa, estem destinant al 
programa d’acció social 5.000 euros, ajudes al lloguer, 8.000 euros, en un municipi on 
l’accés a la vivenda per la joventut és pràcticament inaccessible, amb això vull fer una 
reflexió de si el que volem d’aquest poble és convertir-lo en un gran centre residencial 
per la gent gran, que evidentment la gent gran està benvinguda al nostre poble, però 
hem de pensar també en que l’eix ràtio del nostre poble no pot quedar desfasat en 
relació joventut i gent de la tercera edat.  Perquè la joventut  al fi i a la cab és qui dona 
mes participació al poble, qui dona vida la poble, qui participa a les activitats, qui 
organitza, etc. i llavors si volem un poble viu, un poble actiu, necessitem un poble amb 
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joves, amb joves amb accés a la vivenda.  Ajudes d’emancipació pels joves, “0”, 
habitatge de protecció oficial, “0”. 
 
Pel que fa referència als serveis públics, a banda dels 220.000 euros de partida 
pública, pressupostats i destinats a parcs i jardins, xifra que la qual  disminuiria 
substancialment si s’apliquessin unes pràctiques de jardineria autòctones i menys 
necessitats híbrides.  
 
Vull destacar la xifra de 13.000 euros destinats a sistemes de vigilància i   càmeres de 
seguretat, evidentment la seguretat i la vigilància del nostre municipi és una cosa que 
preocupa a tothom, no és una qüestió d’ideologies ni de bàndols, simplement més que 
les despeses i mesures, les quals esperem per part del govern municipal, es facin 
d’una manera mes equitativa a tota la població i no a protegir propietats de residents 
localitzades en zones del municipi.   
 
Com aspectes positius destacaríem la subvenció d’AIUMA, Festa Major per garantir la 
seguretat dels que estem celebrant-la, i  per tots, i aquests punts que hem destacat i 
per d’altres que tampoc van en la línia del nostre model de poble, un model de poble 
que pretén ser mes inclusiu, que no pretén excloure les persones que porten anys 
residint, treballant pel poble però que potser les seves rendes, els seus ingressos, el 
seu nivell de vida, no te un lloc al nostre municipi, el nostre vot te que ser en contra.” 
 
Per últim la regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes diu que el 
seu vot serà en contra perquè de la mateixa manera que han dit els regidors d’ERC i 
CUP, hi ha  coses millorables i no es pot anar amb aquesta línia conservadora. 
 
La senyora Solsona, apunta: “Davant les propostes millorables, s’hagués pogut 
comentar i gestionar de manera conjunta. 
 
La subvenció de 1.000 euros dels caçadors, als quals s’afegeixen 4.000 euros per un 
projecte d’esterilització de senglars, i quan parlem de la subvenció del villar, la 
quantitat destinada al villar és la mateixa, tant se val que l’Ajuntament pagui 
directament el lloguer, o bé el paguin ells, la quantitat és la mateixa. 
 
És per això que  de vegades hi ha conceptes que quan s’expliquen no són tan 
horrorosos com poden semblar i més el dir que són pressupostos continuistes. 
 
Dit això, de ben segur que cada un dels grups haguessin fet  un pressupost, però de 
moment tenim dos grans projectes per tirar endavant i tal com dèiem, volem treballar 
amb el màxim d’esforç i il·lusió perquè el nostre poble millori, i cadascun quan 
governa, evidentment que té unes prioritats i fa el que creu convenient, i quan està a 
l’oposició, es miren d’una altra manera.  Hi ha un acord, el del teatre-auditori,  que si 
tan important era no haver començat per un aparcament, i no haver de enderrocar un 
casal de cultura, perquè això ens estem anant a mes 5.000.000 d’euros que potser no 
tindríem un, sinó més d’un.  Amb lo qual, de vegades s’ha de tenir una mica de 
memòria. 
 
Amb això vull dir que entenc tot el que hi ha, i s’ha d’anar detallant punt per punt 
perquè ha sigut molt elaborat però també penso que aquests dubtes que hi pot haver, 
si estaven abans,  es poden arreglar una mica, i avui, justament avui, ens arribava per 
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part de la Diputació  l’aprovació d’ajuts econòmics en el marc del programa 
complementari de garantir la suficiència  financera local i de suport a la prestació de 
serveis socials del pla “Xarxa de Governs Locals i de suport a la prestació de serveis 
socials”.  Es a dir, de vegades poden haver-hi quantitats que no estan al pressupost 
però que sabem que ens arribaran, sobre tot i principalment per part de la Diputació, 
perquè això estan passant aquests últims anys i ens ajuden molt, ens ajuden també 
per poder treballar lluitant contra l’atur.  
 
Quan parlem de temes de turisme, comerç i emprenedoria, també rebem un suport 
important per part del Consell Comarcal, per tant no es que siguin temes  que els hi 
traguem importància sinó que com venen subvencionats en la major part, per això no 
figura la quantitat més amplia al pressupost.” 
 
El senyor Garcia respon : “La senyora alcaldessa acaba de fer unes consideracions 
molt oportunes. Jo després del comentari que fa  Esquerra Republicana,  considero 
trampós dir que l’Ajuntament de Matadepera no ens preocupem per la pobresa  pel 
percentatge de pressupost que nosaltres dediquem.   Com vostès saben, no totes les 
administracions tenim les mateixes competències, competències que li pertoquen  a 
l’Administració Central de l’Estat,  d’altres que els hi pertoquen a l’administració de la 
comunitat autònoma, d’altres provincials, etc. i les competències que tenim al mon 
local són les que tenim.  De la mateixa manera  que també podríem dir que 
l’Ajuntament de Matadepera  no es preocupes per la salut dels matadeperencs i 
matadeperenques pel fet de tenir pressupostat 21.000 euros en el seu pressupost.  
Cada administració li pertoquen les funcions que li pertoquen.  Vull dir que trobo lleig el 
fet de buscar aquests números per buscar un titular que no respon a la realitat. 
 
Després Esquerra Republicana ha fet un espitj molt ideològic, molt filosòfic que 
respectem, òbviament, aquesta és la seva ideologia, nosaltres tenim altres criteris a 
l’hora d’actuar.  Simplement m’ha sorprès la seva consideració del que és l’esport que 
ho han valorat com que és quelcom negatiu, nosaltres entenem que no és treball pel 
cult al cos, nosaltres entenem l’esport, invertim en l’esport precisament pels valors que 
se’ls hi traslladen als nens i nenes  que cada dia estan jugant a futbol, basquet a 
patinatge, valors com la solidaritat, el treballa en equip, l’esforç, etc.  Per nosaltres 
invertir en l’esport, és una prioritat. 
 
I res mes, la CUP ha fet alguna menció que també havia fet Esquerra Republicana, de 
que eren uns pressupostos continuistes.  Evidentment doncs si que són uns 
pressupostos continuistes, aquest Equip de govern valora molt positivament la feina 
feta pels darrers governs de convergència i Unió, per tant intentarem fer-ho si mes no, 
igual de be que nosaltres considerem que ho han fet. 
 
Respecte al banc ètic que vostès presenten una moció vostès, comentar que nosaltres 
els préstecs els tenim amb aquelles entitats en que hi ha un acord pel que fa a millors 
condicions de tipus d’interès, etc.  Fins ara ha estat la Caixa de Catalunya 
tradicionalment, que era la caixa propietat de la Diputació de Barcelona, per això 
treballàvem amb aquesta entitat, i ara recent ment el Banca de Sabadell ha fet un 
acord de col·laboració i per tant en condicions preferencials per administracions local.” 
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Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat  per nou vots a favor : grup 
polític CIU (Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. 
Carme Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, 
Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roure Marmol);  i quatre vots en contra : grup polític ERC 
(Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva); grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes) 
i   grup polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
 
REGIDORIA D’ESPORTS 
 
10.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU 
ESPECIAL PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA ZONA ESPORTIVA 
MUNICIPAL DE MATADEPERA  
 
Dictamen: L’any 2011 es va inaugurar el camp de futbol municipal de l’Avda. Mas Sot 
de Matadepera. 
 
En un principi aquest camp de futbol no disposava de bar. 
 
Durant l’any 2014 es va aprovar definitivament  el projecte bàsic i executiu de l’àrea 
d’aixopluc i trobada de la zona esportiva municipal de Matadepera i el projecte bàsic 
dels vestuaris  del camp d futbol i d’hoquei herba. 
 
En data 22 de gener de 2015 es va signar el contracte  de l’obra per a la construcció 
de la fase 1 del projecte bàsic i executiu de l’àrea d’aixopluc i trobada de la zona 
esportiva municipal de Matadepera i projecte bàsic dels vestuaris de camp de futbol i 
d’hoquei herba, corresponent a l’àrea d’aixopluc i trobada. 
 
Es preveu que aquesta obra serà recepcionada durant la primera meitat del mes de 
novembre d’aquest any 2015. 
 
És voluntat de la regidoria d’esports  licitar  la concessió per a la gestió del servei de 
bar per tal de poder oferir aquest servei als usuaris de les instal·lacions esportives i 
demés activitats que se celebrin a la zona esportiva municipal. 
 
L’objecte d’aquest contracte és l’explotació del servei de bar de la zona esportiva 
municipal del Mas Sot (camp de futbol), edifici que depèn de la regidoria d’esports de 
l’Ajuntament de Matadepera. 
 
Aquest servei de bar estarà orientat a la tipologia  de lloc de trobada dels esportistes i 
acompanyants de totes les edats i ha de permetre fer esmorzars, tapes, entrepans ... i 
si cal també haurà de cobrir  d’altres activitats relacionades amb l’esport i l’activitat 
pròpia de la zona esportiva. 
 
Es defugiran les categories de bar musical, bar de copes o qualsevol altre tipus que 
pel soroll i l’ambient restringeixi l’accés a alguna classe de públic. 
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S’ha redactat el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars  
que han de regir el contracte administratiu especial per a l’explotació  del bar de la 
zona esportiva municipal de Matadepera. 
 
Les característiques tècniques generals d’aquest servei estan especificades al plec de 
prescripcions tècniques que forma part d’aquest contracte  
 
Mitjançant decret nº 63 del regidor delegat d’esports, de data 9 de novembre de 2015, 
s’ha incoat la tramitació de  l’expedient administratiu de contractació del bar de la zona 
esportiva municipal de Matadepera  
 
S’ha tramitat expedient administratiu pel procediment obert amb pluralitat de criteris 
d’adjudicació per a la contractació del contracte administratiu especial  del bar de la 
zona esportiva municipal de Matadepera, seguint el procediment previst a l’article 93 
de la Llei 33/2003, de 3 de novembre  del patrimoni de les administracions públiques, 
l’article 60.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals i els articles 157 a 161 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 qual inclou el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que  formen part integrant del contracte.  
 
D’acord amb la Disposició addicional 2ª, punt 2 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, correspon  al Ple de les entitats locals les competències com a òrgan de 
contractació respecte als contractes  administratius especials, quan el seu import 
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris  del pressupost, o en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada 
sigui superior a quatre anys, o bé l’import acumulat de totes les seves anualitats  
superi el percentatge  indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici o la quantia assenyalada. 
 
Vist l’informe favorable de la comissió Informativa General,  
 
Es proposa l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que regiran aquest contracte. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient  administratiu ordinari incoat per a la  contractació del 
contracte administratiu especial del bar  de la zona esportiva municipal de Matadepera, 
mitjançant el procediment d’adjudicació obert  amb pluralitat de criteris d’adjudicació. 
 
Tercer.- Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació obert amb pluralitat de 
criteris d’adjudicació del contracte administratiu especial  del bar de la zona esportiva 
municipal de Matadepera,  d’acord amb el plec de  clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars que es consideren part integrant del contracte, 
mitjançant anuncis al BOP, al tauler d’anuncis i al perfil del contractant de la corporació 
(http://www.matadepera.cat). 
 

http://www.matadepera.cat/
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Quart.-  Facultar a l’alcaldessa o membre de la corporació en qui delegui, per a dur a 
terme les actuacions necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’esports senyor Quico Sala i Soriano,  recorda que a la zona esportiva del 
Mas Sot, es va inaugurar a l’any 2011 el camp de futbol.  Un equipament que no 
contava de cap mena de serveis, com bar, vestidors, sala d’aixopluc, etc.  És per això 
que a l’any 2014 es va aprovar definitivament els projectes bàsics i d’execució del bar i 
aixopluc, els vestidors i el camp de hoquei. 
 
Afegeix que al principi del 2015 es va executar el projecte d’obra de la construcció del 
bar i aixopluc de la zona esportiva del Mas Sot, i tot just fa una setmana, s’ha 
recepcionat l’obra. 
 
Explica que aquest equipament consta d’un servei de bar  i ha sortit a concurs  la 
construcció del bar amb els seus equipaments i en paral·lel s’aprovarà l’expedient de 
licitació del contracte administratiu per la gestió del bar.  
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavon i Fernández entén la licitació del 
bar  com un pur tràmit lògic per poder gestionar el bar.  Expressa la voluntat de vot 
favorable. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font  es mostra d’acord amb la 
proposta  i valora que el procés es faci amb total transparència. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, s’expressa en el 
mateix sentit que els altres regidors dels grups de l’oposició. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme Querol 
Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí Bosch 
Muntal i Pol Roure Marmol);  grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil 
Leyva); grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes) i   grup polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
 
11.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
PER APROVAR ELS ACORDS POSTERIORS A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 
DE CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU 
ESPECIAL DEL BAR DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE MATADEPERA  
 
Dictamen: La Disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic  
estableix : 
 
“1.- Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències 
com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres , de subministrament, de 
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serveis , de gestió de serveis públics , els contractes administratius especials, i els 
contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris 
del pressupost, ni, en qualsevol cas la quantia de 6 milions d’euros, inclosos els de 
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 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. 
 
També correspon als alcaldes i als presidents de les entitats locals l’adjudicació de 
concessions sobre béns d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i béns subjectes a 
la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos 
ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros , com també l’alienació del 
patrimoni , quan el seu  valora no superi el percentatge ni la quantia indicats. 
 
2.- Corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte als 
contractes no esmentats a l’apartat anterior  que subscrigui l’entitat local. 
 
També correspon al Ple l’adjudicació de concessions sobre els béns de la corporació i 
l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, com també 
l’alienació del patrimoni que no estiguin atribuïdes a l’alcalde o al president i dels béns 
declarats de valor històrica o artístic sigui quin sigui el seu valor “ 

 
L’article 60.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals estableix : 
 
“1.- Correspon a l’alcalde l’atorgament de llicències i, al Ple el de les concessions , 
amb el vot favorable de la majoria absoluta del  nombre legal de membres de la 
corporació quan s’atorgui per més de 5 anys i la quantia dels béns de domini públic és 
superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost. S’entendrà que el valor dels 
béns correspon a la quantitat que podria obtenir-se d’aquests si fossin de propietat 
privada.” 
 
L’article 4 del  Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel qual aprova el  Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques   disposa que la 
facultat per celebrar contractes porta implícita la de l’aprovació  del projectes , dels 
plecs, de l’adjudicació del contracte, la de formalització d’aquest i de la resta de 
facultats que la Llei i el Reglament atribueixin a l’òrgan de contractació. 
L’article 13.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre  de Règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, disposa que els òrgans de les diferents administracions 
públiques poden delegar l’exercici de les competències que tinguin atribuïdes en altres 
òrgans de la mateixa administració, encara que no siguin jeràrquicament dependents , 
o de les entitats de dret públic vinculades o que en depenguin. 
 
Tal com estableix l’article 13.4 del mateix cos legal,  les resolucions administratives 
que s’adoptin per delegació han d’indicar expressament aquesta circumstància i s’han 
de considerar dictades per l’òrgan delegant, fent constar el número i la data de l’acord  
 
L’article 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya estableix que el Ple pot delegar 
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l’exercici de les seves atribucions  a l’alcalde  i a la Junta de Govern Local en matèria 
de contractacions i concessions . 
 
L’article 51.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals  diu 
literalment: 
 
“.... 
 
2.- L’acord plenari pel qual es faci la delegació , s’adoptarà per majoria simple , i tindrà 
efectes des del dia següent al de la seva adopció , sens perjudici de la seva publicació 
en el BOP. Aquestes regles també s’aplicaran a les modificacions posterior a 
l’esmentat acord.” 
 
El capítol  6è ( articles 62 a 64 ) del Reglament orgànic municipal  de l’Ajuntament de 
Matadepera, aprovat per acord plenari de data 18 de desembre de 2002, fa referència 
a les delegacions .  
 
Un cop el Ple de la corporació ha aprovat la licitació del contracte administratiu 
especial del bar de la zona esportiva municipal de Matadepera i per motius de celeritat,  
es fa necessari  la delegació del Ple a la Junta de Govern Local de tots els demés 
acords referents a  aquest contracte, que són , entre altres: 

  

 Adjudicació del contracte  

 Aprovació del retorn de la garantia definitiva una vegada hagi transcorregut el 
termini de garantia. 

 Modificacions del projecte i del contracte  

 Revisió de preus  
 
així com totes les altres que corresponguin a l’òrgan de contractació encara que no 
estiguin expressament enunciades, incloent la resolució dels recursos administratius  
de reposició sobre els actes i acords aprovats per la Junta de Govern Local llevat de 
l’aprovació de la resolució del contracte, acord que seguirà essent competència del 
Ple. 
 
En virtut de les facultats conferides per l’article 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril , pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal de règim local de 
Catalunya. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, 
 
Es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Delegar a la Junta de Govern Local les competències respecte als acords  
posteriors a l’aprovació de la licitació del contracte administratiu especial del bar de la 
zona esportiva municipal de Matadepera,  que són , entre altres: 

 

 Adjudicació del contracte  

 Aprovació del retorn de la garantia definitiva una vegada hagi transcorregut el 
termini de garantia. 
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 Modificacions del projecte i del contracte  

 Revisió de preus  
  

Segon.- Els actes dictats en exercici de les atribucions assenyalades en el punt 
anterior s’entendran dictats pel Ple d’acord amb el que disposa l’article 13.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre  de règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú modificada per la Llei 4/1999 , de 13 de gener i els 
mateixos posen fi a la via administrativa d’acord amb el que disposen els articles 
52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de les bases de règim local, 
modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre 
de mesures per a la modernització del govern local i l’article 172.2.b) 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  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 13.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre  de 
règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú 
modificada per la Llei 4/1999 , de 13 de gener , en totes les resolucions que es dictin  
de les competències delegades s’hi farà constar expressament el número i la data de 
l’acord de delegació. 
 
Quart.- Publicar aquest acord al BOP i al tauler d’anuncis d’acord amb el que estableix 
l’article 51.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre , pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals  . 
 
Cinquè.- Aquest acord entrarà en vigor el dia següent de la seva adopció, sens 
perjudici de la seva publicació oficial al BOP. 
 
 
Defensa : 
 
El regidor d’esports, senyor Quico Sala i Soriano, diu que com a continuació del punt 
anterior, es porta a aprovació  la delegació de competències a la Junta de govern 
Local per tal de fer un seguiment mes acurat del procés de convocatòria.   
 
Malgrat això, el senyor Sala diu que els grups de l’oposició sempre estaran informats  
del procés. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernandez, recorda que el tema 
de la delegació de competències a la junta de govern  sempre ho havien considerat 
com una forma de restar responsabilitats als grups de l’oposició, però en el cas que 
ens ocupa diu que s’ha pal·liat perquè considera que ha estat degudament informat en 
tot moment dels procediment. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i font, no fa cap comentari al 
respecte. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, mostra el seu acord 
sempre i quan estigui degudament informada del seguiment del procediment.  
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Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme Querol 
Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí Bosch 
Muntal i Pol Roure Marmol);  grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil 
Leyva); grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes) i   grup polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
  
 
 
C) MOCIONS 
 
12.- PROPOSTA DE MOCIÓ QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPALD’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA, A l’AJUNTAMENT DE MATADEPERA SOBRE 
INSTAL.LACIÓ D’UN SISTEMA DE GENERACIÓ D’ENERGIA CALORIFÍCA 
 
Moció: Matadepera és un municipi del Vallès Occidental amb gairebé 25 km2 de 
territori. Part important d’aquest entorn forma part del Parc Natural de Sant Llorenç i, 
per tant, amb un entorn natural formidable que cal preserva i mantenir. 
 
Una part important dels boscos dins del terme municipal són privats i existeix una 
associació de propietaris constituïda, activa i sensible a la gestió sostenible de la 
massa forestal. 
 
L’energia calorífica aportada per la Biomassa, és una energia renovable i clarament 
sostenible. A més, una mirada àmplia ens fa veure que forma part d’una dinàmica que 
contribueix molt especialment a la gestió correcte del territori, amb tots aquests 
objectius immediats: 
 

- Correctes actuacions de prevenció d’incendis, traient combustible del bosc. 
 

- Creació d’ocupació per la necessitat de realitzar feines de proximitat on es pot 
valorar el coneixement de l’entorn i la manca de desplaçaments. 

 
- Independència energètica, generant combustible de proximitat, molt més 

sostenible i econòmic, que permet així amortitzar aviat les despeses d’inversió. 
 
En l’àmbit comarcal, promogut des del Consell Comarcal, s’està posant en marxa el 
projecte de Boscos del Vallès, que contempla un centre logístic ubicat a Terrassa, 
concretament al polígon industrial dels Bellots, molt proper al nostre municipi. 
 
L’Ajuntament disposa de molts i diversos equipaments. Especialment les escoles, 
configuren un model important per la implementació de sistemes de calor produïts amb 
biomassa per diferents aspectes:  
 

- Gram consum anual 
 

- Importància de la conscienciació entre l’alumnat i les famílies. 
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- Instal·lacions on sovint es disposa d’espai que fa viable la implantació del 
sistema d’enmagatzament de combustible i la corresponent caldera. 
 
 

És per tot aquests motius exposat, que el Grup Local d’ERC a l’Ajuntament de 
Matadepera, proposa al Ple municipal els següents ACORDS: 
 
1.- Estudiar la viabilitat de la instal·lació d’un sistema de generació d’energia calorífica 
amb combustibles de biomassa forestal de proximitat, als diferents equipaments 
municipals, i , en especial a l’escola Ginesta. 
 
2.- Agafar el compromís de realitzar la inversió i la seva implementació durant el 2016. 
 
3.- Fer una campanya de sensibilització informació al poble per mitjà d’actes públics 
explicatius.  
 
 
El regidor de Medi Ambient, senyor Marcel·lí Bosch i Muntal, es refereix a la moció 
dient: “Aquest Equip de Govern està totalment compromès amb el medi ambient, des 
d’aquesta regidoria veiem l’autorització de la biomassa com un element mes de totes 
aquelles eines de treballa que conjuntament hem de treballar com a municipi. 
 
Tenim per objectiu fer del nostre poble un municipi que visqui totalment de cara a la 
natura, això vol dir cuidar els actuals projectes de la vedella ecològica, pasturisme,  
així com fer una gestió molt acurada de les zones verdes i les franges de protecció de 
forma coordinada o les parcel·les municipals. 
 
Això fent-ho conjuntament,  i de forma coordinada amb els nostres municipis veïns i 
amb el parc natural. 
 
Procurar la conservació i millora del nostre ecosistema i  biodiversitat, els habitats de 
les diferents especies que conviuen al nostre terme i la promoció d’un mosaic de bosc 
en els seus diferents estadis, és essencial, importantíssim per aquest Equip de 
Govern. 
 
Aquesta política mediambiental ha de portar millores a Matadepera en aspectes tant 
importants com la salut, la protecció del medi ambient la biodiversitat, la promoció a la 
generació de llocs de treballs., entre d’altres.  I això es pot fer evidentment introduint  
un consum ecològic i de proximitat com per exemple la biomassa. 
 
L’ús d’energies renovables entre d’altres, ha de generar un entorn proper i amable a la 
ciutadania d’aquest poble.   
 
Però la pregunta clau sobre un ús important com el que es vol portar aquí a 
Matadepera de biomassa, versa per un costat sobre la seva viabilitat tècnica i 
econòmica i per altra, sobre la seva sostenibilitat en l’entorn de consum ecològic de 
proximitat, es a dir no podem fer-ho de qualsevol manera. 
 
Per donar resposta a aquestes preguntes i així posar en marxa les actuacions 
necessàries per fer realitat l’ús de la biomassa a Matadepera, especialment en 
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equipaments municipals que és on podem intervenir d’una forma preferent, l’anterior 
Equip de Govern i l’actual,  han fet diferents actuacions, l’anterior Equip de Govern, en 
el seu moment, per mà de l’alcaldessa, ja va signar el conveni “Boscos dels Vallés” 
amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental i es va fer una sol·licitud i atorgament  
d’una subvenció per part de la Diputació de Barcelona per la redacció d’un estudi  
sobre la  substitució de calderes de gas-oil per biomassa forestal al pavelló i l’escola 
de música. 
 
Durant aquesta legislatura s’ha reprès aquest estudi sobre la substitució de calderes 
de gas i gas-oil, inicialment comptava amb el pavelló i l’escola de música mitjançant 
xarxa de calor / gasolina.   
 
Un cop feta la primera visita amb els tècnics de la Diputació, els redactors de l’estudi i 
els serveis tècnics municipals, vam concloure que no era una bona opció perquè 
l’escola  de música pel funcionament que tenia, tenia uns espais molt petits i 
funcionava molt poques hores al dia.  No era viable tècnicament ni econòmicament 
plantejar una caldera de biomassa.  D’aquesta manera es va descartar l’escola de 
música i s’hi va incorporar el conjunt de piscines i gimnàs municipal.  Vam demanar a 
l’equip de Diputació que fes un re estudi del projecte inicial. 
 
També s’ha participat a les jornades organitzades pel Consell Comarcal del Vallès 
Occidental no només de seguiment del projecte de “Boscos del Vallés”, sinó també 
d’altres temàtiques com el Pla d’ordenació forestal que s’ha aplaçat pel 2016, o el pla 
d’actuacions comuns en cas de ventades. 
 
S’han fet visites de les seus de biomassa, per aprendre dels encerts i dels errors 
d’altres llocs, valorant beneficis mediambientals i les diverses possibilitats de 
finançament que han utilitzat aquests altres municipis o entitats.  S’ha sol·licitat a la 
Diputació mes subvencions per estudiar altres dependències municipals.  Aquestes 
han estat atorgades en la seva part inicial de recollida de dades i planteig de les línies 
generals dels projectes.  Hem engegat diferents, l’escola Torredemer amb els seus 
dos edificis, l’escola Ginesta amb els seus dos edificis, també es plantejarà l’escola 
Ginesta més l’Institut, també es plantejarà sumar-hi el camp de futbol i el camp de 
hoquei i els seus equipaments i fins i tot s’estudiarà la possibilitat de fer una “xarxa  
distribució de calor” que abarqui tot l’espai entre camp de futbol, escola bressol Ralet-
Ralet, Ginesta, ajuntament i arribar fins a policia i bombers.  I apart, el pavelló i les 
piscines com un conjunt.  Amés s’ha estudiat l’edifici d’halterofília i piscines pel seu 
compte, es a dir que seran molts els estudis que se’ns faran.   
 
Paral·lelament a aquests estudis s’estudien diverses opcions perquè les futures 
calderes de biomassa s’alimentin d’estella de proximitat no té sentit per aquest 
Ajuntament que l’estella que utilitzin aquest equipaments no sigui de proximitat, fent 
per tant una gestió sostenible, eliminant estratègicament els arbres perquè el bosc 
creixi en condicions òptimes i arribar a aquest mosaic que dèiem anteriorment, ajudar 
a la prevenció d’incendis fent retirada de combustible, i anticipar i eliminar les 
emissions nocives provinents de biomassa que no tingui traçabilitat.  Són moltes les 
instal·lacions arreu del territori que per no tenir aquest estudi ben fet, han estat 
cremant biomassa de llocs sense traçabilitat i contaminar.  Hem de tenir en compte 
això i volem instal·lar-ho en equipaments municipals i per això no ens pot passar, i per 
tant important per aquesta regidoria que no ens passes. 
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Es tracta de projectes que poden beneficiar a Matadepera en termes mediambientals  
per no emissió de CO2 a l’atmosfera, una gestió forestal sostenible i la previsió 
d’incendis.  Des del punt de vista econòmic ha de generar un estalvi econòmic  evitant 
factures de gas i gas-oil, i social, generant una ocupació local.   
 
La producció de calefacció i aigua calent sanitària mitjançant biomassa  tot i que és 
una tècnica molt coneguda els darrers anys,  ha evolucionat molt tecnològicament.  
Amb tot, queda pendent per resoldre sobre tot, els aspectes d’emissions de fums.   La 
tècnica de posar-hi feltres a dia d’avui, té un cost molt elevat, per això important, un 
altre cop, la traçabilitat d’aquesta biomassa que utilitzem.  Per tant com es tracta d’una 
decisió que s’ha de pensar be, sense preses ni pressions, perquè funcioni be i pugui 
ajudar a Matadepera en el seu objectiu però que al mateix temps, mal fet ens podria 
perjudicar moltíssim tant a nivell mediambiental com econòmic, votarem en contra 
d’aquesta moció perquè posa límits  a la nostra voluntat de fer aquesta feina i perquè 
amés ignora tota la feina feta per aquest i anterior Equip de Govern.” 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez, respon a l’exposició 
del senyor Bosch : “He escoltat atentament  l’informe del Marcel·lí, que està molt be, 
amb unes dades tècniques interessants, i no sabia ben be si es tractava d’un informe o 
d’una parale.la. 
 
Nosaltres en aquesta mateixa línia, ja quan vam parlar vam manifestar que la intenció 
nostra era bàsicament recolzar, no forçar la idea de la necessitat de anar per aquí en 
el tema de l’aplicació de la  biomassa a Matadepera.  Aleshores amb aquest criteri 
presentem avui aquesta proposta, que si be ja us heu adelantat, la llegiré pels 
companys, perquè estiguin assabentats.” 
 
A continuació llegeix la moció. 
 
Seguidament, és el regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, qui pren la 
paraula i  diu : “Nosaltres celebrem l’entrada d’aquest tema al consistori sobre la 
biomassa, principalment  perquè és un tema en el que nosaltres  som un municipi  
amb una alta concentració de massa forestal del mediterrani i és un polvorí en el 
moment en que es deixa de gestionar.  Els nostres boscos ja fa molts anys amb la 
desaparició de la cuina econòmica, i d’altres aparells semblants, que ja no traiem un 
producte dels nostres boscos, no traiem carbó, fusta, per tant els nostres boscos es 
converteixen en un polvorí, hi ha un sobrebosc que envaeix tota la massa forestal, no 
hi ha una gestió de la massa forestal, no es treuen arbres de l’entorn límit, pel que no 
sàpiga els arbres entorn límit, diré que són els qui creen competència amb els arbres 
que venen continuació, i per tant s’elimina l’altre generació d’espècie forestal. 
 
Llavors, el millor sistema antiincendis que pot haver-hi avui en dia, és una bona gestió 
de la massa forestal, i una bona gestió de la massa forestal només potser una gestió 
rentable, i una gestió rentable només potser aquella que tregui un producte de la 
nostra massa forestal. 
 
Avui en dia l’única opció, aquesta pràcticament, és la biomassa, que apart ens 
soluciona un problema energètic i ens soluciona per altra banda que podem traure un 
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producte per tant tenir una massa segura que pugui allunyar-se del perill d’incendi 
forestal. 
 
Es per tant que nosaltres votarem a favor d’aquesta moció i esperem que en el cas de 
que es faci efectiva, s’ha de treballar amb experts de la zona com són els ADF, 
Consell Local del Medi Ambient  i altres entitats relacionades que han estudiat la 
matèria i tenen propostes molt atractives i molt treballades sobre l’aplicació  de la 
biomassa al municipi.  Moltes gràcies.” 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, diu que des del 
Partit Popular s’ho han estat mirant i creu que és un bon projecte però com que no 
tenen cap altre projecte a l’abast per comparar-lo i comprovar la seva efectivitat, el seu 
vot serà d’abstenció. 
 
La senyora Solsona, diu que el senyor Bosch ha fet una exposició breu però detallada 
de les entitats que estan treballant al respecte perquè és un tema que realment 
interessa molt justament per l’entorn que té Matadepera.  Informa de la participació 
que  te Matadepera en el projecte del Consell Comarcal de “Boscos del Vallès”, perquè 
entén que és un gran projecte, que s’ha de saber cap on es va i deixar que els tècnics 
corresponents siguin qui  assessorin.  En el mateix sentit  es mostra la Diputació de 
Barcelona pel que fa a l’assessorament encara que falta l’acord número 2 d’agafar el 
compromís de realitzar la inversió i la seva implementació durant l’any 2016, un acord 
difícil de plasmar. 
 
 
Votació:  practicada la votació, la moció  no s’aprova per nou vots en contra : grup 
polític CIU (Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. 
Carme Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, 
Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roure Marmol); tres vots a favor : grup polític ERC (Santi 
Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva) i grup polític  CUP (Joan Pizà Font) i una 
abstenció : grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes).    
 
 
 
13.- MOCIÓ DE CONDEMNA DEL FRANQUISME I DE SUPORT A LES CAUSES 
CONTRA ELS CRIMS COMESOS   
 
Moció: Aquest 20 de novembre de 2015 es van complir 40 anys de la mort del dictador 
Francisco Franco, el qual va protagonitzar el cop d'estat militar de 18 de juliol de 1936 
contra la legalitat democràtica republicana i va instaurar per la força un règim 
dictatorial de caràcter feixista i nacional-catòlic fins al 1978. 
 
Durant el Franquisme, la dictadura va cometre la persecució i tota mena de crims i 
atrocitats en contra de les llibertats personals i col·lectives de caràcter polític, social i 
nacional. Persecució que es va dur a terme de manera cruenta contra particulars, 
institucions, associacions, sindicats, entitats culturals, etc. 
 
Crims que van ser comesos i que van patir les víctimes com ara:  assassinats, consells 
de guerra sumaríssims sense cap legitimitat,  presó, camps de concentració, camps de 
treball forçats, exili, deportació, persones desaparegudes soterrades en fosses 
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comunes, infants robats a les seves famílies, víctimes de bombardejos, vexacions i un 
llarguíssim etcètera. 
 
Tots aquests crims comesos durant aquest llarg període són catalogables com a 
genocidi i/o crims de lesa humanitat. Aquests crims han restat en la més absoluta de 
les impunitats emparats en la llei d’Amnistia de 1977 feta a mida per garantir la llibertat 
dels botxins i col·laboradors del règim dictatorial. 
 
Fins a dia d’avui, la llei de la Memòria Històrica es limita a declarar injustes les 
sentències, per la il·legitimitat dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de 
reconeixement que no té cap valor jurídic, i no declara les resolucions judicials nul·les 
de ple dret per il·legals, motiu pel qual el ministeri de Justícia es nega a certificar-les. 
En aquest sentit la Llei 52/2007 de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i 
amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o 
violència durant la guerra i la dictadura, no ha servit de res per anul·lar els judicis 
sumaríssims dictats pels tribunals militars, entre ells el que condemnava el president 
Companys, més d’un centenar de regidors i alcaldes i milers de ciutadans, sotmesos 
tots a judicis sumaríssims sense cap garantia processal.  
 
El dia 15 d’octubre es va commemorar el 75è aniversari de l’assassinat del Molt 
Honorable Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats 
franquistes en l’única sentència d’aquest tipus a un president d’una nació 
democràticament escollit a la història d’Europa, sentència que continua encara sense 
declarar-se nul·la per part de l’Estat Espanyol.  
 
A hores d’ara, l’Estat Espanyol no ha fet encara cap tipus de reparació a les atrocitats 
comeses per la dictadura, ans al contrari, ha fet cas omís de les peticions demanant 
reparació i justícia a les víctimes. 
 
L’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs de l’Estat 
Espanyol contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d’Alemanya com des de 
França s’han fet pels crims comesos pels respectius països durant la II Guerra 
Mundial, així com pel fet d’haver col·laborat amb el general Franco.  
 
Davant d'aquesta crua realitat, és a Argentina on els represaliats i les víctimes del 
franquisme guarden la darrera esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini en 
la coneguda com a ‘Querella Argentina’ després de tancar la causa contra el 
franquisme a l’Estat Espanyol, fet que deixà els represaliats en situació d’indefensió a 
l’Estat.  
 
Una querella on hi ha inclosa la causa del president Companys i 47 càrrecs electes 
d'Esquerra Republicana, tots ells executats mitjançant judicis il·legals i sense cap 
garantia processal.  
 
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la mort del president 
Companys i del 40è aniversari de la mort del general Franco, considerem inadmissible 
que cap Govern espanyol hagi declarat la nul·litat de les sentències als judicis 
sumaríssims perpetrats per la dictadura i no hagi declarat il·legal el règim franquista. 
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A hores d’ara ningú des de l’Estat Espanyol ha mostrat cap tipus de reparació.  
Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s’ha 
reparat com cal la memòria dels represaliats pel franquisme,  com tampoc han estat 
declarats nul·les les causes de milers de víctimes de totes les nacions i pobles de 
l’Estat Espanyol. 
 
Cal instar, novament, al Govern de l’Estat Espanyol a dur a terme les actuacions 
jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar les sentències dels judicis sumaríssims i 
realitzar totes aquelles actuacions per a reparar l’honor de totes les víctimes.  
 
És per tot l'exposat que proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
  
Primer. Fer una ferma i contundent condemna sense pal·liatius de la dictadura 
franquista i dels seus crims comesos.  
 
Segon. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i 
polítiques pertinents per anul·lar les sentències dels judicis sumaríssims, així com 
realitzar totes aquelles actuacions oportunes perquè l’honor dels represaliats sigui 
reparat.  
 
Tercer. Donar suport a la Causa 4591/10, coneguda com a querella argentina, pels 
delictes de genocidi i/o crims de lesa humanitat comesos a l’estat espanyol per la 
dictadura franquista entre el 17 de juliol de 1936 i el 15 de juny de 1977 que instrueix 
la jutgessa María Servini de Cubría al jutjat Nacional en lo Criminal y Correccional 
Federal número 1 de Buenos Aires. Ho demanem com a mostra de suport a les 
veïnes, veïns i col·lectius d’aquest municipi querellants a l’Argentina. 
 
Quart. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics 
del Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al 
Parlament Europeu , a l’ONU,  a les associacions de recuperació de la memòria 
històrica i al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de 
Buenos Aires. 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernández, diu que 
dissortadament encara és d’actualitat fer aquest tipus de mocions després de tants 
anys  i per tot el que va suposar el franquismes per la ciutadania en general.  
 
A continuació, llegeix la moció. 
 
La senyora Solsona recorda que el franquisme va ser una llarga dictadura imposada 
per la força  per un cop d’estat contra el govern legítim de la 2a. República provocant 
una tràgica guerra civil, conseqüència de la qual van morir centenars de milers de 
persones. 
 
No obstant això, la senyora Solsona en el punt tercer de la part resolutiva demana que 
es canviï la paraula adhesió per donar suport,  perquè una cosa és donar suport, i 
altra, l’adhesió que  significaria personar-se en la causa com acusació particular. 
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Els regidors d’ERC, accepten el canvi de la paraula perquè entenen que el sentit de la 
moció realment es donar suport. 
 
La secretària de la corporació, senyora Rosa Castellà, ressalta que la paraula adhesió 
significaria personar-se en la causa i nomenar la representació que requereixi. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font  dona suport a la moció així 
com a qualsevol condemna a l’agressió antidemocràtica que va suposar el franquisme 
amb el seu cop d’estat, i mes en els casos els quals es va assassinar i represaliar  
com són els casos de Lluís Companys o be, dirigint-se al senyor Garcia,  el fundador 
del seu partit, senyor Carrasco i Formiguera. 
 
Finalitza dient que el seu partit donarà suport a aquesta  moció i a qualsevol altra 
moció que qualsevol altre grup municipal presenti per defensar els valors democràtics i 
de llibertat i en contra de  l’opressió contra les persones i els seus drets humans. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes diu que el seu vot 
serà d’abstenció. 
 
Votació:  practicada la votació, la moció  queda aprovada per dotze vots a favor : grup 
polític CIU (Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. 
Carme Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, 
Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roure Marmol); grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez 
i Abelardo Gil Leyva) i grup polític  CUP (Joan Pizà Font) i una abstenció : grup polític 
PP (M. Rosa Boix Solanes).    
 
 
14.- MOCIÓ RELATIVA A LA PRESÈNCIA DE L’EXÈRCIT ESPANYOL AL 
MUNICIPI DE MATADEPERA I AL PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL 
MUNT 
 
Moció: Durant el passat mes de novembre, l’Exèrcit espanyol va realitzar activitats 
militars almenys una vegada al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. Les maniobres 
inclouen el desplegament de desenes de soldats amb uniforme i armes de guerra. 
 
La presència de les forces militars espanyoles altera la vida quotidiana de la població 
local, especialment quan aquestes unitats militars entren en contacte amb els escolars 
del municipi, i ha generat moltes protestes per part dels i les matadeperenques. 
 
Atès que els valors de la pau formen part dels projectes pedagògics dels diferents 
centres educatius de Matadepera, i que en aquests valors no hi encaixen el 
desplegament i l’exhibició de forces militars uniformades i d’armes de guerra ni els 
valors que representa l’Exèrcit espanyol. 
 
Atès que el nostre entorn natural és i ha de seguir sent un espai natural on els 
ciutadans hi puguin realitzar en pau i tranquil•litat activitats d’oci i contacte amb la 
natura, i que les maniobres militars són contradictòries amb aquestes activitats 
naturalistes i amb l’activitat turística del municipi, basada en l’entorn natural i 
l’allunyament del brogit. 
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Vist que l’Ajuntament de Matadepera ha mostrat diverses vegades el seu compromís 
amb la pau i ha donat suport a iniciatives de foment de la cultura de la pau i en 
defensa dels drets humans que han sorgit al nostre municipi. 
 
Atès que els exèrcits, l’exèrcit espanyol també, són les forces armades que han de 
garantir les lleis que regeixen un Estat, obviant si aquestes són democràtiques o 
reprimint, si fa falta, els moviments populars. 
 
Atès que l’exèrcit espanyol és un cos imperialista, violent i antidemocràtic. 
 
El grup municipal de la CUP proposen al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Expressar la total desaprovació de l’Ajuntament de Matadepera a les maniobres 
militars que duu a terme l’Exèrcit espanyol dins el municipi de Matadepera perquè 
representen l’aplicació d’un principis d’acció contraris a la cultura de la pau amb què 
aquest consistori està compromès, i que la comunitat local vol transmetre de manera 
íntegra i conseqüent a les generacions futures. 
 
2.- Traslladar a l’Exèrcit espanyol, a través del Ministeri de Defensa i de la Delegació 
del govern espanyol a Catalunya, la desaprovació per part de l’Ajuntament de 
Matadepera, i instar-lo a suprimir aquestes pràctiques, amb el respecte més absolut a 
les característiques i limitacions del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. 
 
3.- Traslladar a la Diputació de Barcelona i a l'administració del Parc la desaprovació 
per part de l’Ajuntament de Matadepera de pràctiques militars que tinguin com a marc 
els terrenys del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, instant l’esmentat organisme a 
impedir-les o restringir-les en el marc de les seves competències. 
 
4.- Declarar tant Matadepera com el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt lliure de 
pràctiques i exercicis militars 
 
5.-Notificar aquest acord al Ministeri de Defensa de l’Estat espanyol, a la Delegació del 
govern espanyol a Catalunya, als alcaldes de Terrassa, Sabadell, Granera, Monistrol 
de Calders,  el Pont de Vilomara i Rocafort, Rellinars, Sant Vicenç de Castellet, 
Talamanca, Vacarisses, Sant Llorenç Savall, Castellar de Vallès, Mura i a la Diputació 
de Barcelona i a l'administració del Parc. 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona diu : “Des de l’any 1972, concretament el 24 de juliol, el 
macís de Sant Llorenç i la Serra de l’Obach estan emparats legalment per un Pla 
Especial d’Ordenació promogut per la Diputació de Barcelona.  Amb les modificacions 
corresponents a l’any 1982 i 1998 que va ser publicat específicament al DOG del 9 de 
setembre del 1998.  Es va ampliar l’àrea protegida  que arriba a l’actualitat a 13.694 
Hectàrees.  Això ho dic perquè a Matadepera li corresponen 1463,3 que suposa un 
10,68% de l’espai. 
 
L’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona gestiona  aquest espai protegit 
col·laborant amb els municipis que hem relacionat, que són dotze, participant de 
diversos sectors implicats, entre els que podem comptar els propietaris privats.  De fet 
a títol municipal i a les diferents reunions del Consell Consultiu  i Consell Coordinador 
del Parc Natural, el que tractem entre tots aquests municipis i la diputació, és el de 
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posar en valor coma riquesa col·lectiva, el nostre parc.  I això ho fem treballant 
integrant-lo en la societat, oferint-lo a tota la ciutadania com element d’oci, de salut, 
d’esport i millorant a  l’hora la qualitat de vida de les persones que fem ús.  
 
En el cas de l’Exercit espanyol, suposo que perquè estem molt sensibles, diria que fa 
més 20 anys que fan pràctiques, que no és una novetat, inclús els diré que alguna 
vegada han vingut fins i tot centenars de militars a fer pràctiques i pernoctant 2 o 3 
dies en tendes. 
 
Aquesta última vegada una trentena de soldats de l’exercit va arribar al Coll 
d’Estenalles, van fer una volta acompanyats d’una ambulància, l’alcalde de Mura va 
estar assabentat d’aquesta visita i va comentar que ell mateix va parlar amb els dos 
facultatius de l’ambulància, dos persones de Sabadell molt agradables que van 
assegurar que era una situació normal.  De fet, al comunitat de l’Exercit deia : Aquesta 
comunicació estava relacionada amb una preparació de l’exercit atenent a la possible 
missió de participació en operacions  de manteniment de la pau i seguretat en l’àmbit 
internacional, i es realitza sota el compromís de pau, solidaritat i cooperació entre els 
pobles.  Aquests objectius es realitzaran dins del mes escrupolós respecte al medi 
ambient i també la protecció a la naturalesa, tot això amb la certesa de que no 
suposarà cap tipus d’alteració en el desenvolupament normal del municipi.  I deixava el 
nom d’una persona de contacte davant qualsevol imprevist. 
 
Hem d’atendre que és normal, tenim un espai preciós i que molta gent es prepara 
físicament, i fins aquí  va anar.  Altra cosa és que diguéssim que quan l’exercit puja a 
la Mola, agafa troncs, fa foc, dispara, a qualsevol au, etc. tot això no ha passat.  No cal 
que ens alertem, és un espai maco i públic.   
 
Sí que es cert que com vostè ressaltava, Matadepera ha mostrat  diverses vegades el 
seu compromís amb la pau, hem donat suport a iniciatives de foment de la cultura de 
la pau i en defensa dels drets humans que han sorgit del nostre municipi, prova d’això 
és que el passat dimecres ens vam reunir justament perquè era el dia contra la 
violència masclista. 
 
D’això no s’ha de preocupar perquè estarem plegats i lluitarem.  En el cas de l’exercit 
espanyol, com han fet altres vegades i durant mes de vint anys han fet, no ha passat 
res.  Es veritat que crea alarma quan t’ho expliquen, però no té res d’especial.  El que 
volen i així manifesten al comunicat,  és respecte per la natura, i no causar 
inconvenients a la població del voltant.” 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i  Font afegeix : “Estaran amb mi en 
que es contraposa una unitat uniformada i armada de l’exercit espanyol amb l’ús del 
parc natural.  Vostè es referia a mes de vint anys de pràctiques militars, jo soc usuari  
des de fa molts anys i mai havia vist rastre de soldats ni cap mesa d’unitat de l’exercit 
espanyol al nostre parc.   
 
Voldria fer una puntualització al comentat que vostè ha comentat.  Sincerament, trobo 
una grau hipocresia quan l’exercit espanyol està parlant de que fan practiques per 
garantir la pau a la resta del mon, quan l’exercit espanyol està participant en guerres 
sense cap mena de sentit,  com  la que  va  participar el govern del Partit Popular en la 
guerra d’Irak com a conseqüència de l’atemptat a Madrid.    
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Quan l’exercit ha estat  al Líban, també ha estat teòricament per garantir els drets de la 
població musulmana al conflicte Bòsnia-Hercegovina, que després va resultar que  
Servia va atacar a camps protegits, protegits per l’OTAN, la quan l’exercit espanyol 
també forma part.  L’exercit holandes que en aquell moment compartia  operacions 
logístiques i d’altres operacions de guerra  als Balcans, si em permeten dir-ho, va ser 
l’estat espanyol qui va condemnar la retirada de l’exercit holandés en claus protegides.  
L’OTAN va preferir deixar a la seva sort 8000 homes i nens musulmans de Bòsnia a 
les represàlies de les milícies populars nacionalistes Servies, i l’exercit espanyol i 
l’estat espanyol en cap moment van fer cap mesa de greuge ni protesta a aquesta 
decisió politico-militar.  Per tant dir que l’exercit espanyol  es una garantia de 
democràcia i llibertat per defensar la llibertat i la pau al mon, em sap molt de greu i sé 
que vostè no va tenir cap mena de relació amb ells, però no puc mes que indignar-me 
per un comunicat com aquest.” 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernandez, manifesta la intenció 
de votar favorablement a la moció, diu que com no podia ser d’una altra manera i fa el 
següent raonament :  “Votem favorablement per diferents  motius, el primer i principal 
és que aquest exercit no és el nostre exèrcit, a mi no em representa, i no el reconec.  
L’altre motiu és que trobo del tot  inacceptable que un destacament de l’exercit dels 
components que fossin, ocupessin el parc natural a dalt de Sant Llorenç amb 
armament i tinc seriosos dubtes de que això fos legal, perquè tinc entès de que quan 
fan maniobres dintre de parcs naturals han de demanar permís exprés per portar 
armament.   
  
Des del tot punt de vista és una irresponsabilitat i una temeritat de que estiguessin les 
hores que estiguessin, compartint aquell espai, amb nens que podien haver estat 
d’excursió per exemple, i que gràcies que no va passar res però podia haver passat 
qualsevol desgràcia.  
 
No tenim dades perquè aquesta explicació que vostè a donat de l’informe que va 
passar l’alcalde de Mura no diu res en l’aspecte aquest que parlo en quan a permisos, 
per tant ho trobo del tot indignant i tampoc tenia noticies de que havien estat altres 
vegades, devia ser amb nocturnitat i alebosia perquè jo no me’n vaig assabentat.” 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, diu que clarament es 
va col·laborar amb la Llei i l’Estat Espanyol. 
 
 
Votació:  practicada la votació, la moció  no s’aprova per nou vots en contra : grup 
polític CIU (Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. 
Carme Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, 
Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roure Marmol); tres vots a favor : grup polític ERC (Santi 
Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva) i grup polític  CUP (Joan Pizà Font) i una 
abstenció : grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes).    
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15.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE 
MATADEPERA A LA XARXA DE MUNICIPIS PER L'ECONOMIA SOCIAL I 
SOLIDÀRIA 
 
Moció: 1. Atès que en aquesta època de crisi i de transició, en què les polítiques 
públiques de promoció econòmica i d’ocupació aplicades fins ara es revelen 
insuficients, és l’hora d’explorar un nou model de desenvolupament territorial que 
mobilitzi millor els recursos endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i 
humanes de l’economia a fi de resoldre més eficaçment les necessitats de la 
ciutadania.  
 
2. Atès que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària neixin de 
l’empenta dels mateixos veïns i veïnes, no prioritzin el lucre sinó la satisfacció de 
necessitats i la utilitat social, s’organitzin de manera democràtica i actuïn amb 
compromís social i ambiental, i que tot això les fa especialment indicades per ser un 
bon aliat per impulsar des dels ajuntaments i altres ens locals aquest nou model de 
desenvolupament territorial.  
 
3. Atès que en aquests darrers anys, aquesta nova manera de fer economia i de fer 
empresa ha crescut quantitativament, s’ha diversificat i mostra un gran dinamisme. A 
Catalunya hi ha milers d’iniciatives de tota mena: cooperatives agràries i industrials, 
però també moltes d’altres que donen serveis a les persones i les empreses, 
cooperatives que agrupen comerciants i altres professionals, grups de consum 
agroecològic, projectes d’economia col•laborativa, entitats de comerç just i de turisme 
responsable, associacions i fundacions que treballen en el camp social, finances 
ètiques, empreses d’inserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups de criança 
compartida, bancs del temps, monedes socials, etc.  
4. Atès que molts projectes de l’economia social i solidària neixen per resoldre 
necessitats d’una col•lectivitat concreta; les persones que els impulsen acostumen a 
viure en el mateix territori on fan l’activitat, com també els seus proveïdors i 
col•laboradors; sovint donen suport a activitats socials i culturals de l’entorn, i els 
beneficis econòmics que en resulten tendeixen a circular dins el territori. De fet, podem 
considerar que aquestes iniciatives ja són agents de desenvolupament local; perquè 
creen llocs de treball a la localitat i els mantenen, perquè faciliten serveis locals a 
productors, consumidors i treballadors, i perquè tot això ho fan, a més, promovent 
l’acció ciutadana i reforçant els vincles comunitaris.  
 
5. Atès que hi ha un seguit d'Ajuntaments catalans que, seguint totes aquestes 
consideracions, han manifestat la voluntat de contribuir al creixement de l’economia 
social i solidària als seus municipis i de fer-ho des del diàleg permanent amb els seus 
actors i des de la creació d’espais comuns que permetin compartir línies de treball, 
bones pràctiques, reflexions, activitats i recursos.  
 
7. Atès que recentment es va crear a Badalona la Xarxa de Municipis per l'Economia 
Social i Solidària amb l’objectiu d’aprofundir en aquesta col•laboració i coordinació.  
Per tot això, el Grup Municipal CUP Matadepera proposa que el Ple Municipal de 
l'Ajuntament de Matadepera adopti els següents acords: 
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PRIMER. L'adhesió de Matadepera a la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i 
Solidària 
 
SEGON. Proporcionar un fonament jurídic per formalitzar i assegurar la col•laboració 
entre l'Ajuntament de Matadepera i l'economia social i solidària, la qual cosa implica 
garantir a llarg termini i de forma estable recursos suficients al sector, així com buscar 
mecanismes de formació continuada en aquest àmbit pels i les tècniques de promoció 
econòmica. 
 
TERCER. Posicionar l'economia social i solidària com el motor primer de 
desenvolupament local i d'arrelament amb la ciutat. Tenir la capacitat per construir 
sistemes locals a partir dels protagonistes d'activitats solidàries i sostenibles. 
 
QUART. Potenciar les relacions amb les entitats de l'economia social i solidària 
mitjançant convenis, sistematitzant clàusules socials i mediambientals en la 
contractació pública. 
 
CINQUÈ. Destinar un percentatge dels plans d'ocupació a desenvolupar tasques a 
l'economia social i solidària. 
 
SISÈ. Introduir els mòduls de sensibilització i de formació en economia social i 
solidària als centres educatius de la ciutat 
 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona, diu : “En grans termes amb aquesta moció ens hi 
podríem estar d’acord però ens trobem amb  diferents problemes.  En quant al primer 
acord que ens parla de l’adhesió a la xarxa, no coneixem els estatuts, no coneixem els 
compromisos ni la normativa, no coneixem tampoc si hi ha una quota.  Al següent 
acord quan ens parlen de  garantir a llarg termini i de forma estable recursos suficients 
al sector, és un concepte poc acotat, molt relatiu, s’hauria d’especificar una mica mes. 
 
Al punt cinquè al parlar dels plans d'ocupació a desenvolupar tasques a l'economia 
social i solidària, en aquests moments els plans d’ocupació que venen subvencionats 
pel consell Comarcal del Vallés Occidental i sobre tot per la diputació de Barcelona, 
són uns serveis que depenen de les necessitats dels equipaments municipals, i si 
passem al punt sisè quan ens parlen Introduir els mòduls de sensibilització i de 
formació en economia social i solidària als centres educatius de la ciutat, aquesta 
frase... No és competència  municipal,  tot el que fa relació a les escoles ve marcat per 
un currículum del Departament, en tot cas ajudar-los, cedir espais perquè puguin fer 
xarrades, etc, però no incidir en el seu currículum escolar. 
 
Vol dir que des de l’Ajuntament si que hem de continuar treballant i acompanyar al 
creixement de  l’economia social i solidaria, per descomptat, entenem que és important 
la dimensió social de l’economia, però per agafar compromisos d’uns acords d’aquesta 
moció, hem de saber la part que hi al darrere, per tant aparque-m’ho  i parlem mes 
endavant.”  
 
El senyor Pizà diu que no ha pogut aportar prouta documentació perquè degut a la 
quantitat d’esmenes que ha presentat en aquesta convocatòria, però es compromet a 
consultar els dubtes plantejats per la senyora Solsona. 
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La senyora Solsona suggereix que les mocions no s’entrin a última hora perquè en 
aquest cas, potser no s’ha pogut votar favorablement per no conèixer en profunditat 
els acords. 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavon i Frnández, manifesta la intenció 
de vot favorable perquè entén que tot el que sigui afavorir l’economia social  solidaria i 
en definitiva fer mes equitativa la riquesa entre les persones, ja els hi està be.  Creu 
que les línies mestres del futur de la societat han de seguir aquestes directrius a fi i 
efecte d’arribar si no a l’excel·lència, al menys aspirar a la fita. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, diu que és molt nova 
i desconeix cap on portarà, per això diu que votarà en contra. 
 
Votació:  practicada la votació, la moció  no s’aprova per deu vots en contra : grup 
polític CIU (Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. 
Carme Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, 
Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roure Marmol) i grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes); i    
tres vots a favor : grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva) i grup 
polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
 
16.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP SUPORT I COMPROMÍS ACTIU DE 
L'AJUNTAMENT DE MATADEPERA AMB LA BANCA ÈTICA  
 
Moció: Atès que a Catalunya hi ha un tradició de construcció d'instruments de 
finances ètiques que ja té més de 15 anys. La feina de sensibilització i construcció de 
moltes entitats socials i persones ha anat donant els seus fruits i avui, Catalunya és 
una de les regions d'Europa amb més presència d'entitats de finances ètiques. 
 
Atès que entitats com el Coop 57, Oikocrèdit, Triodos Bank o Fiare Banca Etica, han 
esdevingut la primera opció financera de moltes persones i entitats que volen veure els 
seus estalvis compromesos amb la construcció d'una economia social i solidària. I, de 
fet, aquesta ha estat una resposta social que ha fet possible que durant la crisi, moltes 
de les cooperatives i entitats socials del país hagin trobat una sortida a les seves 
necessitats financeres en aquestes entitats, quan la resta els tancava les portes. 
 
Atès que el nostre és un país excessivament bancaritzat i, per tant, tot el que sigui 
caminar cap a la diversificació d'instruments de finançament és bo per als ciutadans i 
també per a les empreses. Amb la desaparició de moltes entitats financeres, el mercat 
bancari s'ha convertit en un oligopoli.  
 
Atès que veiem que la societat, a poc a poc, avança cap a la banca ètica, i que no té 
cap sentit que les administracions no segueixin aquest mateix camí.  
 
Atès que la gestió dels diners públics podria ser molt més eficaç i eficient, a nivell 
social però també a nivell econòmic, si s'avança en l'ús de la banca ètica.  
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Per tot això, el Grup Municipal CUP Matadepera proposa que el Ple Municipal de 
l'Ajuntament de Matadepera adopti els següents acords:  
 
PRIMER. L'Ajuntament de Matadepera treballarà de manera activa amb la banca ètica 
a Catalunya. 
 
SEGON. L'Ajuntament de Matadepera assolirà anual i progressivament una major 
activitat amb la banca ètica fins assolir no menys del 20% del seu pressupost total 
consolidat el 2019.  
 
TERCER. Comunicar aquests acords al departament d'Economia de la Generalitat de 
Catalunya, a l'Institut Català de Finances, a tots els grups amb representació al 
Parlament a resultes de la convocatòria electoral del 27 de setembre de 2015, a les 
entitats financeres esmentades, al col•lectiu FETS (Finançament Ètic i Solidari), a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a 
l'Associació de Municipis per la Independència, al Consell Comarcal i a la Diputació de 
Barcelona.  
 
 
La regidora, senyora Montserrat Royes i Vila, diu : “En quant a contingut de la banca 
ètica, naturalment hi ha coses molt bones ja que parteix del principi que els seus 
usuaris tenen dret a saber on i en que s’inverteixen els seus diners.  Amés es 
comprometen com a entitat a no finançar activitats que es considerin reprovables, 
optant  per destinar els seus recursos només en projectes amb contingut social, 
ambiental i facilitar l’accés del crèdit a persones i grups que generalment estan 
exclosos.  
 
Dit això, vostè a ha comentat,  el que diu a la moció, es que les administracions 
s’haurien d’involucrar mes i treballar més.  Li haig de dir que a data d’avui, haurem de 
votar en contra perquè si mes no, apart dels comentaris que ha fet el regidor 
d’hisenda, senyor Garcia, dir-li que els serveis bancaris estan subjectes a la normativa 
de contractació pública i que els principis de la contractació pública, als quals s’hauria 
d’ajustar la licitació d’aquests tipus de contractes, són la llibertat d’accés a les 
licitacions, la publicitat i la transparència en els procediments i la no discriminació i 
igualtat de tracte entre els candidats.  Amb lo qual, si aquests serveis bancaris 
subjectes a la normativa de contractació pública, no queda una altra opció que anar a 
licitació i adjudicar a l’entitat que mes beneficis reporta, amb lo qual difícilment ens 
podem comprometre als objectius que vostè demana a moció.” 
 
El senyor Pizà pregunta si el seu grup tindrà veu en els processos de licitacions. 
 
La senyora Royes respon que els processos de contractació són totalment oberts.  Es 
presenten totes les entitats que volen i s’adjudica segons els punts, requisits i 
valoracions dels plecs de clàusules. 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernández, assenyala que 
efectivament és un tema molt novedós i assegura que les explicacions donades per la 
senyora Royes són certes  i que es difícil portar-lo a la pràctica de forma pragmàtica 
per licitar obres.  No obstant això diu que entén la filosofia de la qüestió, tenint en 
compte l’historial dels darrers anys de la banca en general, el seu comportament que 
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sovint ha estat  com una actitud usurera davant la ciutadania amb negocis poc clars, 
invertint i fent adhesió de capitals amb el que suposa per les arques de qualsevol 
estat.  En el cas de la banca espanyola recorda el rescat de mes de 60.000 milions 
d’euros que van necessitar  per cobrir  la seva mala praxis. 
 
Afegeix que a partir d’aquestes consideracions diu que el transfons de la moció es 
intentar canviar tot aquest sistema bancari que està funcionant actualment per millorar-
ho, i assegura que el tema de la banca ètica pot ser un instrument per anar millorant 
en aquest sentit. 
 
El senyor Pavón diu que no li sembla gens agosarat que a l’any 2019 es pugui assolir 
un 20%, no es parla d’un 100% de tota la gestió econòmica de l’Ajuntament que estigui 
dins de la banca ètica. 
 
Manifesta la intenció de vot favorable. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes diu que s’han 
informat i tal com ha dit la senyora Royes ho veu inviable.  El seu vot serà en contra.   
 
Votació:  practicada la votació, la moció  no s’aprova per deu vots en contra : grup 
polític CIU (Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. 
Carme Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, 
Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roure Marmol) i grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes); i    
tres vots a favor : grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva) i grup 
polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
  
 
17.- MOCIO RELATIVA A LA DECLARACIÓ DE MUNICIPI OPOSAT A 
L’APLICACIÓ DE L’ACORD TRANSATLÀNTIC DE COMERÇ I INVERSIÓ (TTIP) 
 
Moció:  “TTIP” són les sigles en anglès del Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, un acord que està negociant la UE amb els EUA amb l’ovjectiu d’aprovar 
una nova regulació del comerç i les finances a ambdues bandes de l’Atlàntic que 
unifiqui criteris, i que afectaria la població en diversos àmbits: 
 

- Agricultura i consum. Es pretén garantir sense cap control l’entrada a la UE 
dels aliments transgènics (OGM), la carn de vedella i el porc tractats 
homonalment amb químics nocius per a la salut humana i fins i to cancerígens, 
com ara la Somatotropine que actualment són legals a EEUU però no a 
Europa. A més a més, es vol regular la reducció o eliminació dels aranzels, la 
qual cosa portarà als agricultors europeus a una competència injusta i 
desequilibrada per part de les grans corporacions agroindustrials americanes. 
És a dir, perdríem encara més sobirania alimentària. 
 

- Drets laborals i política social. En aquesta matèria la “harmonització” 
reglamentària passa per malmenar en extrem el “model social i de dret laboral 
europeu” i equiparar-la amb la nord-americana, molt més precària i, en alguns 
casos, inexistent. Els EUA no tenen ratificades sis de les vuit nomes 
fonamentals del treball de l’Organització Internacions del Treball (OIT), inclosa 
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la Convenció sobre la llibertat sindical i el dret de negociació col·l3ctiva, i si es 
signa el TTIP a Europa passaríem a estar al mateix nivell. 
 

- Dret al servei d’interès públic. Debilitar les normes europees establertes per als 
servei d’interès és un dels objectius. Per exemple, facilitaria la privatització dels 
serveis d’aigua, o limitaria fortament les opcions per a l’adjudicació de les 
licitacions públiques en funció de criteris ecològics o socials. 
 

- Desprotecció mediambiental. Eliminar algunes normes i regulacions en nom de 
la pretesa “harmonització” d’estàndards, és a dir, desregular més els mercats. 
Està en perill el principi de precaució europea, clau per la política europea 
mediambiental.  
 

- Privatització de la sanitat i la salut. Les negociacions van en el senti d’obrir la 
contractació pública a l’engròs de serveis de salut a la inversió privada i a la 
competència estrangera. A més a més incrementaran els preus de les 
medicines i els servies de salut, fent-los menús assequibles a la ciutadania. 
 

- Cultura. La protecció de l’excepció cultural han fet que la indústria audiovisual 
sigui un pilar de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s’inclogui 
l’excepció cultural en els esborranys TTIP, podria perjudicar seriosament a la 
indústria del cinema i a la cultural en general. 
 

- Acords comercial bilaterals. El TTIP promouria la carrera mundial d’acords 
comercials bilaterals de profund abast, dels qual la UE ha estat una força 
impulsora des de l’any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. Podria 
suposar la formació de blocs econòmics rivals, sotmetent als països més febles 
i més pobres a normes en les qual no han tingut cap manera d’influir, 
amenaçant a la cooperació mundial i afeblint desafiaments globals comuns, 
especialment el canvi climàtic i la protecció del medi ambient. 
 

- Infraestructures d’un tribunal privar per a resoldre les controvèrsies invesora-
estat, que no tindria en compte les lleis pròpies del país on hi ha la demanda. 
Per exemple un touroperador podria demanar al govern si es decidís implantar 
un impost mediamental, i exigir una indemnització milionària.  
 
Això limitaria la llibertat democràtica per legislar sobre assumptes ambientals, 
de salut i financers, entre altres. Aquest tipus de mecanismes ja existeixen en 
altres acords comercials i els resultat han estat desastrosos: sancions 
milionàries a Austràlia per la seva legislació antitabac, sancions a Argentina per 
impostos sobre l’energia, a Canada per una moratòria al fracking, a Alemanya 
per la seva política energètica, a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions 
d’hospitals. Exemples que demostren que és pseudo tribunal format per 
defensors dels interessos de les empreses, no defenso de la llei i la pròpia 
democràcia. 
 

- El Consell de Cooperació Regulatòria. El concepte bàsic que persegueix 
aquest organisme és simple: abans d’elaborar la nova legislació (en alguna de 
les matèries afectades pel TTIP, com la matèria ambiental o de consum, drets 
laborals o preocupacions agrícoles, etc.,) un organisme bilateral dels governs 
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dels EUA i la UE i de representants d’empreses, tindran l’oportunitat 
d’”analitzar” prèviament possibles impactes d’aquesta legislació en els 
interessos dels seus negocis. Els lobbies empresarials, per tant, podran 
coordinar estratègies per bloquejar els esforços legislatius, fins i tot abans que 
s’engeguin. 

 
Per tot això, aquests regidors/res presenten al Ple de l’Ajuntament, amb la intenció de 
veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva 
aprovació, si procedeix, la següent proposta: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instant el Consell Comarcal i la Generalitat de Catalunya perquè facin una 
declaració de rebuig a l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la 
Unió Europea i Estats Units. 
 
Segon.- Instar el Govern de l’Estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió 
Europea i el Consell el seu rebuig a l’actual text de proposta d’Associació 
Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i Estats Units, 
remarcant el rebuig a  la implantació del tribunal d’arbitratge privat en la resolució de 
les diferències entre el sector públic i les empreses privades. 
 
Tercer.- Instar el govern de l’Estat a enviar sl grups parlamentaris els diferents 
esborranys negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut 
de l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió i l’estat de les negociacions. 
 
Quart.- Traslladar aquests acords al Consell Comercial, al Govern de la Generalitat, al 
Ministeri d’Afers Exteriors, i als grups parlamentaris del Congrés i el Senat de l’Estat 
espanyol, i del Parlament Europeu, a la Defensora del Poble Europeu, Sra. Emily 
O’Reilly, i a la Comissió Europea. 
 
Cinquè.- Instar a les autoritats competents a desplegar un ampli debat a tots els nivells 
comptant amb les organitzacions sindicals, professionals, i dels ciutadans i ciutadanes. 

 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font,  puntualitza que ja hi ha molts 
municipis governats pel mateix partit que l’Equip deGovern de Matadepera, que han 
signat a favor de la moció. 
 
A continuació llegeix la moció. 
 
La regidora de comerç, senyora Montserrat Royes i Vila diu : ”El TTIP es tracta d’un 
acord transatlàntic de comerç d’inversió, i és obvi que respecte aquest acord 
transatlàntic per lliure comerç d’inversió, hi poden haver-hi, i segur que hi ha varis 
punts de vista.  
 
El punt de vista que té el seu partit i el punt de vista que té el nostre.  Diré com a 
premissa només una cosa : a la seva moció  i vostè avui també ho ha comentat, que 
molts ajuntaments que estan governats pel nostre partit han votat a favor d’aquesta 
moció, jo vaig buscar tota la informació que m’ha sigut possible i li haig de dir que 
vostè té fins i tot una errada, perquè l’Ajuntament de Girona va presentar la moció  
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però no es va aprovar, amb lo qual, bé tots no els he comprovat, però tots els 
ajuntaments que he trobat en els que s’havia aprovat la moció eren ajuntaments en 
que hi havia majoria de la CUP, o be amb una àmplia representació, que no és el cas 
de Matadepera. 
 
Dit això anem a veure el perquè no.  Efectivament s’està negociant a dia d’avui una 
legislació entre Estats Units i la Unió Europea, però que ara mateix no es coneix quin 
serà l’acord.  S’està negociant i quan es negocia entre partits i es pretén  extreure 
tractats, les coses són lentes i ferregoses i no se sap encara com culminarà aquest 
acord.   
 
Sembla de totes maneres, que així com li deia al principi depèn del punt de vista 
segons el partit, que serà molt beneficio per l’economia europea i espanyola, ja que es 
calcula que crearà 400.000 llocs de treball a Europa i més de 100.000 a Espanya.  El 
problema només radica en si es respectarà la legislació europea en referència a les 
garanties laborals i mediambientals i, res indica que això serà així. 
 
El tractat està en fase de negociació i són dos els que negocien, no un de sol. Anem a 
veure, es cert que sembla que Europa  fem les coses molt bé, que tinguem moltes 
garanties i les tenim, garanties laborals i mediambientals, però  a Estats Units tenen 
les seves, en segons que, vostè em pot dir els transgènics, i alguns que atenen a les 
seves normatives, nosaltres les nostres, però tot això es negociarà i es pactarà.  Es 
pretén amés, que amb tot això, els procediments siguin més àgils i menys burocràtics, 
la qual cosa, jo crec, que realment es cert i serà veritat, si es que arriben a signar 
aquest tractat, que les nostres exportacions dels productes de la nostra terra, sortiran 
beneficiades.  Per tant, podrem exportar a Estats Units, lliure mercat, depèn del punt 
de vista que obtingui i si vota a favor o si vota en contra.  Jo estic convençuda i això ho 
dic a títol personal, que no es malmetran les garanties legals que estan establertes, 
perquè seria una cosa inverosimil, i per tant, confio,  i també  confio en que no es 
malmetrà la democràcia,  perquè seria absurd, com s’està intentant dir des del seu 
partit polític, i també dir-li i fer-li un apunt, ha parlat vostè del tribunal d’arbitratge, això 
només és la segona part d’aquest tractat, primer ver l’acord i després, diuen i parlen 
d’un Tribunal d’arbitratge que, també li haig de dir que en relacions de comerç està ple 
de tribunals d’arbitratge, i  que no vol dir pas que et saltis qualsevol altra garantia de 
qualsevol altre tribunal.  Moltes gràcies.” 
 
El senyor Pizà apunta : “vostè em parlava de garanties econòmiques, de llocs de 
treball a nivell europeo, a l’Estat Espanyol, etc, qualsevol entesa econòmica, 
comercial, financera dels dos grans potencies occidentals que són els Estats Units i la 
Unió Europea, ha comportat la desgràcia i misèria en altres llocs del món perquè el 
capitalisme l’única cosa en la que consisteix es basa en l’explotació de països amb 
més potencial envers peixos amb més potencial, com serien Sud-Amèrica, Àfrica, o 
alguns països d’Àsia.  Això  és un nou colonialisme que estem explotant els seus 
recursos, estem fent els nostres acords sense tenir en compte l’explotació de les 
persones que estan treballant, 12, 16, 18 hores al camp  per cobrar misèria, per no 
menjar pràcticament, per veure aigua contaminada, ja que els seus països generen els 
productes que nosaltres consumim i després ells no reben els beneficis del seu treball, 
però nosaltres acordem amb acords econòmics i comercials el nostre benestar en 
contra de la seva misèria.” 
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El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernandez, lamenta no tenir gaire 
informació al respecte.  Diu que no sap si la desinformació està fet expressament o 
perquè s’ha de portar semblant a les negociacions d’independència de Catalunya, però 
el cas es que no transcendeixen tots els acords o converses que tenen Estats Units i la 
Unió Europea. 
 
Es reaferma en que els responsables polítics  del Parlament Europeo hi ha molt debat 
pel que fa al tema del comerç perquè si que es veritat, ressalta, que hi ha dos models 
molt diferents i entén que serà difícil de posar-se d’acord. 
 
Afegeix que com que no s’han acabat les converses, per fer un posicionament u altre  
s’haurien de conèixer els motius pels qual s’està a favor o en contra, i en aquests 
moments encara està en fase d’elaboració.  Indica que el seu vot serà d’abstenció. 
 
La regidora del grup polític PP, manifesta la intenció de vot en contra. 
 
Votació:  practicada la votació, la moció  no s’aprova per deu vots en contra : grup 
polític CIU (Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. 
Carme Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, 
Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roure Marmol) i grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes); i    
dos abstencions : grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva) i un 
vot a favor : grup polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
D) INFORMES DE GESTIÓ 
 
18.- INFORMES DE GESTIÓ 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona fa una breu pinzellada dels informes de gestió, tot 
comentant que l’aixopluc va obrir les portes per acollir la presentació dels equips de 
futbol, aproximadament 300 nens i nenes, que van fer del moment un motiu de goig.  
 
Informa  que el proper Ple s’entrarà el projecte del camp de hoquei  i recorda com a 
data anecdòtica que el present mes novembre es celebra el quart aniversari de l’OAC, 
(Oficina d’Atenció al Ciutadà), un punt important de l’Ajuntament, perquè si be es 
veritat que es fan molts i grans projectes, ningú tan important com el d’atendre les 
persones.  Va ser un procés complicat perquè es va haver de remodelar diferents 
espais de la casa, es va instal·lar un ascensor, etc. però   amb la col·laboració de cada 
un dels tècnics, de tot el personal de la casa i gràcies a  fons europeos que van arribar 
a l’Ajuntament, i que de manera anecdòtica recorda que la resolució va arribar un 28 
de desembre, la qual cosa feia dubtar la seva veracitat, va ser possible el projecte. 
 
La regidora de Participació i Atenció Ciutadana, senyora Monbtserrat Royes i Vila dona 
les següents dades: L’1 de gener del 2012 van 6.900 registres, per arribar als 11.570 
actuals, pràcticament el doble. 
 
Apunta que s’ha anat adquirint i assolint moltes competències de totes les àrees i ara 
pròximament passarà també per l’OAC l’Àrea Tècnica, convertint-se en realitat  el repte 
inicial de “Finestra única de l’Administració” per  facilitar la feina al ciutadà. 
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La senyora Solsona recorda que el proper 16 de desembre de 18 a 20h. serà la jornada 
de portes obertes  per felicitar el Nadal a tota la població que vulgui assistir.  
 
 
 
E) CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
19.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN 
 
 
20.- PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n presenten. 
 
 
 
I sense res més a tractar per la Presidència s'alça la sessió a les 22,04 hores, de la qual 
s'estén la present acta que signa l'Alcalde President, amb mi, la Secretària de la 
Corporació, que en dono fe. 
 
 
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,   LA SECRETÀRIA, 
 
 
 
 
 
Mireia Solsona i Garriga    Rosa Castellà i Mata 
 
 
 


