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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE  
celebrat en data  30 de maig de 2016 

 
 
 
 
Matadepera, 30 de maig de 2016 
 
 
Essent les dinou hores 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 ORDINÀRIA, 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 Roure 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, la presidenta obra l’acte  i  seguidament  requereix a la secretaria 
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 
SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 29 DE MARÇ DE 2016 
 
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 
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refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local se sotmet a votació 
l’acta de la sessió ordinària del Ple realitzat el dia 29 de març de 2016. 
 
La presidenta pregunta als membres del consistori si han de formular cap objecció al 
contingut de l’esborrany de l’acta que es va trametre a cada portaveu juntament amb la 
convocatòria de la sessió plenària d’avui. 
 
Posada a votació l’aprovació de l’acta, queda aprovada per unanimitat. En compliment 
de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  es transcriurà al Llibre d’Actes 
signant-se per l’alcaldessa i la secretària. 
 
 
2.- DESIGNACIÓ DELS  MEMBRES DE LES MESES DE LES ELECCIONS   A 
CORTS GENERALS DEL 26 DE JUNY DEL 2016, EN COMPLIMENT DE L’ARTICLE 
26 DE LA LLEI ORGÀNICA 5/1985, DE 19 DE JUNY, DEL RÈGIM ELECTORAL 
GENERAL. 
 
L' Ajuntament de Matadepera es reuneix,  en sessió pública, per a la designació per 
sorteig  públic del president i els vocals de cada Mesa, d’acord  amb l'article 26 de la 
vigent Llei orgànica del Règim electoral general. 
 
Les persones designades per aquest Ajuntament  per formar les Meses Electorals són 
les següents : 
 
SECCIÓ: 001 MESA: A 
 
TITULARS : 
 
President/a : IVET ARMENGOL TAPIOLAS, DNI 23878676F 
1er vocal : RICARD ALCARAZ LLIBRE, DNI 45494506T 
2n vocal : RAMON GELABERT COLOM-NOGUERA, DNI 46150987S 
 
SUPLENTS : 
 
President/a : JORGE BARRIONUEVO CLUSELLAS, DNI 34752832Q 
president/a : ENRIC ALAVEDRA TORREDEMER, DNI 45855464L 
1er. vocal : FRANCESC GIBERT MARTI, DNI 46150685N 
1er. vocal : POL ARMENGOL BAIGORRI, DNI 45644514W 
2n. vocal : JOAN BRUGUERAS TORRELLA, DNI 45932131G 
2n. vocal : MARTA JULIA ALSINA, DNI 45636987L 
 
 
SECCIÓ: 001 MESA: B 
 
TITULARS : 
 
President/a : ANTONI RIBO PALAU Identificador: 46338731X 
1er vocal : ANNA PAGES ARANDA Identificador: 47848726D  
2n vocal : MONTSERRAT LOPEZ LOPEZ Identificador: 39175703X 
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SUPLENTS : 
 
President/a : MARIA LOURDES RIOS CAÑELLAS, DNI 44990790F 
president/a : GENIS ZAPATER BARGUES, DNI 45637196K 
1er. vocal :  AIDA MUÑOZ LOPEZ, DNI 45485600H 
1er. vocal : LLUIS RAURELL BONICHE,  DNI 46317708D 
2n. vocal : JORDI MAS PETER, DNI 40560870W 
2n. vocal : MILVA SUSANA QUINTEROS BORGARELLO, DNI 47720759Z 
 
 
SECCIÓ: 002 MESA: A 
 
TITULARS :  
 
President/a : MAR CEREZUELA GONZALEZ, DNI 45491660Y 
1er vocal : DIDAC CUBEIRO RODRIGUEZ, DNI 45485128Y 
2n vocal : MARIA MERCEDES AGUSI FERRE, DNI 39171988K 
 
SUPLENTS : 
 
President/a : JUAN GARCIA VALIENTE,  DNI 39172013T 
president/a : CARLOTA FREIXA CLARET,  45933148D 
1er. vocal : JOAN FERNANDEZ ESMERATS, DNI 45490772S 
1er. vocal : JOSE MARIA ITURMENDI RUIZ, DNI 78884396P 
2n. vocal :  ORDI GUIX PI,  DNI 45479535W 
2n. vocal :  MILIA CANADELL ALBUIXECH,  DNI 39135265Y 
 
 
 
SECCIÓ: 002 MESA: B 
 
TITULARS : 
  
President/a : ARIADNA LIZANO LORENTE Identificador: 21776132P 
1er vocal : MIREIA RAGUES FERNANDEZ Identificador: 45636664H 
2n vocal : LLUIS ROIG GRAELLS Identificador: 39128786J 
 
SUPLENTS : 
 
President/a : ANGEL RIBA GORINA,  DNI 39171033D  
president/a : EMMA SELLARES OLIVERAS,  DNI 45460493G 
1er. vocal : MANEL SORIANO MARTINEZ,  DNI 39151239H 
1er. vocal : ALEIX MARIMON MATEU,  DNI 47929319X 
2n. vocal : ALBERTO RECASENS VERT,  DNI 46620842A 
2n. vocal : MARIA RIBA RUSIÑOL,  DNI 39175483C 
 
 
SECCIÓ: 003 MESA: A 
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TITULARS : 
 
President/a : MARC BERMUDEZ FERRE Identificador: 45988487X 
1er vocal : SANTIAGO CASAMITJANA CASALS Identificador: 39123824L 
2n vocal : AVELINA GARCIA LIEBANA Identificador: 71543002F 
 
SUPLENTS : 
 
President/a : ANNA CADAFALCH MUÑOZ,  DNI 45649880D 
president/a : IVAN ESPINOSA RODRIGUEZ,  DNI 44952603T 
1er. vocal : MARIA CARMEN ABAD AGUILERA,  DNI 39142452V 
1er. vocal : JORDI CARRERA ARGUINDEGUI,  DNI 46218932H 
2n. vocal : DAVID GARCIA COUCE,  DNI 34797682Q 
2n. vocal : VIVINA FEINER SAÑE,  DNI 39166097H 
 
 
SECCIÓ: 003 MESA: B 
 
TITULARS : 
 
President/a : MIQUEL RUIZ ESTELLES Identificador: 46323316M 
1er vocal : MIQUEL MORERA ESCUDE Identificador: 39179291X 
2n vocal : MARTA POMBROL VILLACASTIN Identificador: 40983680A 
 
SUPLENTS : 
 
President/a : JOAN PLA TUDO, DNI 39156707N 
president/a : AMON PEREMIQUEL GIRBAU,  DNI 39132411G 
1er. vocal : JUAN RESINA NAVARRO, DNI 39112632M 
1er. vocal : MARIA MOLINA LOPEZ, DNI 24284235F 
2n. vocal : XAVIER MARQUES QUERA, DNI 45466546P 
2n. vocal : JORDI MOLINE BOSCH, DNI 45494121Y 
 
 
 
SECCIÓ: 004 MESA: A 
 
TITULARS : 
 
President/a : DAVID ALARCON MESTRES, DNI 46727347H 
1er vocal : NURIA BOSCH GARCIA, DNI 45498725X 
2n vocal : DANIEL BOLAÑOS CAPARRÓS, DNI 45487536E 
 
SUPLENTS : 
 
President/a : RAFAEL DOMINGUEZ BERENGUER, DNI 39167481E 
president/a : ARNAU FARRES BALLARA, DNI 45474429W 
1er. vocal : FRANCISCO FONT FARRES,  DNI 33882272Y 
1er. vocal : DANIEL CUEVAS ROMERO, DNI 45485294B 
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2n. vocal :  JOSE ANTONIO AGUILELLA VIVES, DNI 43422438W 
2n. vocal : MIQUEL CABALLE ENRICH, DNI 39131188T 
 
 
 
 
SECCIÓ: 004 MESA: B 
 
TITULARS : 
  
President/a : MIREIA VERT ROCA, DNI 45855631 
1er vocal : ROSA ROLDAN PALAU, DNI 45460950R 
2n vocal : CARLA MORROS MATARIN,  DNI 45932145H 
 
SUPLENTS : 
 
President/a : MARIA PILAR NOGUERA CONSOLA, DNI 45479358D 
president/a : BARBARA SANCHEZ DOMENECH, DNI 39143864A 
1er. vocal : SANDRA MORENO VERA, DNI 45494973F 
1er. vocal : LUCIA ORTEGA ENCISO, DNI 38490997Z 
2n. vocal : MARIA PILAR ROLDAN PALAU, DNI 45460949T 
2n. vocal : ROSA MARIA SOLDEVILLA NAVARRO, DNI 39167588Z 
 
 
B) DECRETS ALCALDIA I REGIDORIES 
 
3.- 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 març i abril de 2016. 
 

- Alcaldia: Del núm. 104 de data 01/03/2016, al núm. 220 de data 29/04/2016. 
 

- Urbanisme: Del núm. 3 de data 04/03/2016, al núm. 11 de data 11/04/2016 
 

- Governació: Del núm. 59 de data 01/03/2016, al núm. 108 de data 29/04/2016. 
 

- Benestar Social: Del núm. 21 de data 04/03/2016, al núm. 50 de data 
28/04/2016. 
 

- Ensenyament: Del núm. 5 de data 03/03/2016, al núm. 8 de data 12/04/2016. 
 

- Esports: Del núm. 14 de data 01/03/2016, al núm. 27 de data 25/04/2016.  
 

- Serveis: Núm. 1 de data 04/04/2016. 
 

- Joventut: Núm. 1 de data 27/04/2016. 
 

- Festes: Del núm. 2 de data 11/03/2016, al núm. 3 de data 14/03/2016. 
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- Economia i Hisenda: Del núm. 2 de data 03/03/2016, al núm. 9 de data 

29/04/2016. 
 

- Cultura: Del núm. 11 de data 01/03/2016, al núm. 22 de data 25/04/2016. 
 

- Comunicació: Del núm. 4 de data 18/03/2016, al núm. 5 de data 19/04/2016. 
 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.  
 
 
 
C) DICTAMENS 
 
ALCALDIA 
 
4.- MODIFICACIO DE LA COMPOSICIO DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
PERMANENT  
 
Dictamen: El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària del dia 13 de juliol de 2015 
va acordar la constitució de la Comissió Informativa Permanent així com la Comissió 
Especial de Comptes i el nombre de membres de ple dret de cadascuna d’elles, i la 
seva composició. 
 
En mateix òrgan en sessió ordinària de data 28/09/2015 va modificar l’esmentat acord 
pel que fa la composició de la comissió Informativa, en el termes següents: 
 
Segon.- Disposar que la Comissió Informativa Permanent, presidida per l’alcaldessa, estarà 
integrada de la següent manera:  
 
Presidenta:   Mireia Solsona i Garriga  
 
Vocals:    Per part del grup municipal CIU 
                                   Sr. Francesc Sala i Soriano  
      
    Per part del grup municipal d’ERC: 
     Sr. Santi Pavón i Fernández 
 
    Per part del grup municipal de la CUP 
     Sr. Joan Pizà i Font 
 
    Per part del grup municipal del PP 
     Sra. M. Rosa Boix i Solanes 

 
 
Per raons organitzatives es considera convenient modificar la composició de 
l’esmentada Comissió pel que fa al representant del grup municipal de CIU, designant 
la regidora Montserrat Royes i Vila, enlloc de l regidor Francesc Sala i Soriano. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,  
 
Es proposa l’adopció del següents ACORDS: 
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Primer.- Modificar la composició de la Comissió Informativa Permanent en sentit de 
designar la regidora Sra. Montserrat Royes i Vila, enlloc del regidor Sr. Francesc Sala i 
Soriano, en representació  del grup municipal CIU. 
 
Segon.- Disposar que la Comissió Informativa Permanent, presidida per l’alcaldessa, 
estarà integrada de la següent manera:  
 
Presidenta:   Mireia Solsona i Garriga  
 
Vocals:   Per part del grup municipal CIU 
                                   Sra. Montserrat Royes i Vila  
      
    Per part del grup municipal d’ERC: 
     Sr. Santi Pavón i Fernández 
 
    Per part del grup municipal de la CUP 
     Sr. Joan Pizà i Font 
 
    Per part del grup municipal del PP 
     Sra. M. Rosa Boix i Solanes 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a totes les regidories d’aquest Ajuntament als 
efectes legals oportuns.” 
 
 
Defensa: 
 
L’alcaldessa diu que és un tema merament organitzatiu. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavon i Fernàndez, es mostra 
completament d’acord amb la iniciativa.   
 
De la mateixa manera s’expressen els regidors  del grup polític  CUP, senyor Joan 
Pizà i Font i del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes. 
 
Votació:  practicada la votació, s’aprova l’acord  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 Roura 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 D’URBANISME 
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5.- DECLARACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA 87/2014 
COM A OBRES D’ESPECIAL INTERÈS 
 
Dictamen: En data 29/04/2016 la senyora Cristina Bertran Salvans va sol·licitar una 
bonificació del 50% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) 
corresponent a la llicència d’obra de reparació de terrasses i manteniment de coberta 
de teula de la Torre Salvans, d’acord amb les ordenances fiscals municipals, de 
l’impost de construccions, instal·lacions i obres liquidat per la llicència d’obres 87/2014, 
i també una bonificació de  les obres de reparació i manteniment de la masoveria, 
d’acord amb les ordenances fiscals municipals, de l’impost de construccions, 
instal·lacions i obres liquidat per la llicència d’obres 32/2016. 
 
L’alcaldessa, mitjançant decret d’alcaldia número 292 de data 05/06/2015,  va adoptar  
l’acord de concessió de la llicència d’obres 87/2014 i la Junta de Govern Local, en data 
11/05/2016, va adoptar  l’acord de concessió de la llicència d’obres 32/2016. 
 
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 19/05/2016 
es conclou que de totes les edificacions del conjunt arquitectònic de la Torre Salvans 
solament la Torre Salvans estava inclosa Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic i Arqueològic de Matadepera i que el Pla especial va quedar derogat en 
aprovar definitivament el POUM, i actualment el Catàleg de Béns Arquitectònics i 
Arqueològics del POUM també protegeix integralment la Torre Salvans. 
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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. 
 
D’acord amb tot l’exposat, 
 
Es proposa que s'adopti el següent acord: 
 
Primer.- Declarar les obres de reforma de la Torre Salvans per la reparació de 
terrasses i manteniment de coberta de teula emparades en la llicència d’obres 
87/2014, com a obres d’especial interès per ser un edifici inclòs en el Catàleg de Béns 
Arquitectònics del POUM, amb grau de protecció integral, 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.- No declarar  les  obres de reparació i manteniment de la masoveria, 
emparades en la llicència d’obres 32/2016, com a obres d’interès general per no estar 
inclosa la masoveria en el  Catàleg de Béns Arquitectònics i Arqueològics del POUM 
 
Tercer.- Notificar el present acord  a la senyora Cristina Bertran Salvans. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’Urbanisme senyor Nil López Crespo diu : “Aquesta declaració, llicència  
87/2014, com a obra d’especial interès corresponent a un habitatge unifamiliar aïllat 
conegut amb el nom de Torre Salvans, situada al punt quilomètric 9 de la Ctra. 
BV1221.  El dia 29.4.2014 el propietari va sol·licitar la bonificació del 50% dels tributs i 
en aquest cas per les dues llicències que tenia, la 87/2014 i 32/2016. La llicència en 
qüestió, la 87/2014  correspon a la reparació dels paviments, les terrasses i el 
manteniment de la coberta de la teula de la Torre Salvans, i la 32/2016 corresponia a 
la reparació  de la masoveria.   
 
Com que la Torre Salvans està inclosa en el catàleg de béns arquitectònics del POUM, 
com a bé cultural d’interès local i a més disposa del grau de protecció integral, 
l’Ordenança fiscal municipal número 2.5 reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, disposa que aquest tipus d’edificis tenen un 50% de bonificació 
sobre aquest impost.   
 
Per tant, a l’acord primerament declarem la llicència 87/2014 de reparació de paviment 
de les terrasses i manteniment de la coberta de teula com a obres d’especial interès, i 
en segon punt no declarem les obres corresponents a la llicència 32/2016 que és la 
reparació de la masoveria, com a obra d’especial interès per no estar inclosa  aquesta 
dins del Catàleg de béns.  Finalment notifiquem aquest acord a la propietat.”   
 
Intervencions : 
 



 10 

El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez, diu que és un tema 
que regularment va sortint quan hi ha obres a  cases catalogades, i considera que està 
bé  que es conservin i que es facin les reformes necessàries ja que són “joies”. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, es mostra a favor perquè creu 
que aquests habitatges catalogats no només és propietari un títol privat,  que una mica 
és patrimoni del poble i de cadascun dels ciutadans, amb lo qual creu que és  lògic 
que es faciliti al propietari el manteniment d’aquests tipus d’habitatges perquè els 
costos  són elevats, sempre i quan s’acompleixi i no passi a  la Torre Salvans com el 
que passa amb el Mas de Can Robert. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes  li sembla be que es 
rehabiliti  i que es mantingui adequadament ja que és un habitatge d’interès públic. 
 
Votació:  practicada la votació, s’aprova el dictamen  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 Roura 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 HABITATGE 
 
6.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 215 DE DATA 28.4.2016 DE 
RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE L’HABITATGE MUNICIPAL 
NÚMERO 37 DE L’AVINGUDA MAS SOT 3-9 AMB LA PERSONA AMB DNI 
39157396B. 
 
Dictamen: L’alcaldessa, en data 28.4.2016, va dictar el Decret número 215 que 

transcrit literalment és com segueix: 

“Decret núm. 215 
 
L’article 72 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, disposa: 
 

“1. Els béns patrimonials han de ser administrats d’acord amb els criteris de 
màxima rendibilitat, en els condicions usuals de la pràctica civil i mercantil, be 
directament per l’ens local, o per mitjà dels particulars. 
 
2. L’arrendament,  i qualsevol altra forma de cessió d’ús dels béns patrimonials, 
s’ha de fer mitjançant subhasta pública o, excepcionalment, per concurs. 
 
3. No obstant el que preveu l’apartat anterior, els ens locals poden valorar 
motivacions de prestació de serveis socials, promoció, i reinserció socials, 
activitats culturals i esportives, promoció econòmica, foment del turisme, 
ocupació del temps lliure, o altres anàlogues, que facin prevaler una rendibilitat 
social per damunt de la rendibilitat econòmica.” 
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Fent ús d’aquestes previsions reglamentàries, l’organisme autònom Patronat Municipal 
de l’Habitatge (PMH), va considerar convenient que els habitatges de titularitat 
municipal situats a l’avinguda Mas Sot 3-9, es destinessin a règim de lloguer per a 
persones amb escassos recursos econòmics que reunissin els requisits exigits per una 
normativa aprovada pel mateix PMH. 
 
Mitjançant acord de Ple de data 29.5.2006 el PMH es va dissoldre amb efectes a les 
vint-i-quatre hores del dia 31.5.2006, subrogant-se l’Ajuntament de Matadepera en tots 
els drets i obligacions del Patronat, sota les mateixes clàusules i termini de duració, 
així com en els plecs de clàusules que van servir de base per a la corresponent 
contractació i, en concret, també en els contractes d’arrendaments dels habitatges 
propietat de l’Ajuntament de Matadepera, situats a l’Avinguda Mas Sot 3-9. 
 
La Junta de Govern Local de data 28.10.2009 va derogar la normativa d’adjudicació 
habitatges de titularitat municipal aprovada pel Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Matadepera en data 17.10.2001 i aprovar les bases reguladores per a l’adjudicació en 
règim de lloguer dels habitatges municipals situats a l’avinguda Mas Sot 3-9. Els 
següents acords han anat aprovant noves bases reguladores i derogant les anteriors o 
bé modificant les anteriors: 
 
- Decret d’Alcaldia 245 de 2.7.2010 ratificat per la Junta de Govern Local de 

7.7.2010 que va aprovar el seu Text refós. 

- Decret d’alcaldia  347 de 14.9.2011. 

- Decret d’Alcaldia número 34 de data 12.2.2013. 

- Decret d’Alcaldia número 143 de data 24.4.2014. 

- Decret d’Alcaldia número 327 de data 17.9.2014. 

- Decret d’Alcaldia número 96 de data 4.3.2015. 

 
En data 19.6.2013 es va signar el contracte d’arrendament de durada 5 anys amb 
plaça d’aparcament, entre l’Ajuntament de Matadepera i el senyor/a amb DNI 
39157396B, amb venciment el 18.6.2018, de l’habitatge número 37 de l’avinguda Mas 
Sot 3-9 de Matadepera.  
El/la senyor/a amb DNI 39157396B ha presentat (número de Registre General 
d’entrada 3572 de data 12.4.2016) un escrit sol·licitant la resolució del contracte de 
l’habitatge de la promoció del Mas Sot que ja ocupa, amb efectes 30 d’abril de 2016. 
 
L’article 11 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, d’acord 
amb la redacció en la data de formalització del contracte, preveu la figura del 
desistiment del contracte i la possibilitat que les parts puguin pactar en el contracte 
que l’arrendatari hagi d’indemnitzar l’arrendador amb una quantitat equivalent a una 
mensualitat de la renda en vigor per cada any de contracte que resti per complir. 
 
El pacte segon del contracte d’arrendament subscrit en data 19.6.2013 preveu que en 
el supòsit que abans de la finalització del termini estipulat al contracte, l’arrendatari 
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desistís d’ell, n’haurà de donar preavís a l’arrendador, amb una antelació mínima de 
trenta dies. No obstant, no preveu cap tipus d’indemnització a favor de l’arrendador per 
desistiment anticipat del contracte. 
 
L’adopció de l’acord d’aprovació del contracte d’arrendament i, per tant, de la seva 
resolució és competència del Ple, d’acord amb el previst a la disposició addicional 
segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, per superar el termini dels quatre 
anys. No obstant, la urgència justifica la seva adopció mitjançant Decret d’Alcaldia a 
ratificar a la propera sessió del Ple municipal. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
Primer.- Resoldre el contracte d’arrendament de l’habitatge municipal numero 37 de 
l’avinguda Mas Sot 3-9 amb la persona arrendatària amb DNI 39157396B, amb 
efectes del dia 30.4.2016. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada pel seu coneixement i efectes 
oportuns. 
 
Tercer.- Ratificar aquest Decret en tot el seu contingut a la propera sessió del Ple 
municipal.” 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció del següent ACORD : 
 
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia 215 de data 28.4.2016 en tot el seu contingut. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’Habitatge, senyor Pol Roure i Màrmol, diu que segons el que es va 
comentar tant a la Comissió Informativa com a la Comissió d’Habitatge, es tracta de 
dos contractes d’arrendament, en concret els habitatges 37 i 53,  que s’han de resoldre 
perquè les famílies que vivien han decidit marxar, i  s’ha de resoldre el contracte 
perquè no havien arribat a final de termini. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez,  manifesta que 
efectivament van estar degudament informats i no hi ha res a dir, només que dos 
habitatges més per llogar que en principi tot sembla que  seran per la Regidoria  de 
Benestar Social, a fi d’ajudar a aquelles persones que ho necessitin. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, es mostra d’acord amb que 
els habitatges siguin per aquelles persones que realment ho necessitin. 
 
De la mateixa manera s’expressa la regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. 
Boix i Solanes, que no te res a dir amb la resolució dels contractes. 
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Votació:  practicada la votació, el Decret queda ratificat  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 Roura 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.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 216 DE DATA 28.4.2016 DE 
RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE L’HABITATGE MUNICIPAL 
NÚMERO 53 DE L’AVINGUDA MAS SOT 3-9 AMB LA PERSONA AMB DNI 
40816710J. 
 
Dictamen: L’alcaldessa, en data 28.4.2016, va dictar el Decret número 216 que 

transcrit literalment és com segueix: 

“Decret núm. 216 
 
L’article 72 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, disposa: 
 

“1. Els béns patrimonials han de ser administrats d’acord amb els criteris de 
màxima rendibilitat, en els condicions usuals de la pràctica civil i mercantil, be 
directament per l’ens local, o per mitjà dels particulars. 
 
2. L’arrendament,  i qualsevol altra forma de cessió d’ús dels béns patrimonials, 
s’ha de fer mitjançant subhasta pública o, excepcionalment, per concurs. 
 
3. No obstant el que preveu l’apartat anterior, els ens locals poden valorar 
motivacions de prestació de serveis socials, promoció, i reinserció socials, 
activitats culturals i esportives, promoció econòmica, foment del turisme, 
ocupació del temps lliure, o altres anàlogues, que facin prevaler una rendibilitat 
social per damunt de la rendibilitat econòmica.” 

 
Fent ús d’aquestes previsions reglamentàries, l’organisme autònom Patronat Municipal 
de l’Habitatge (PMH), va considerar convenient que els habitatges de titularitat 
municipal situats a l’avinguda Mas Sot 3-9, es destinessin a règim de lloguer per a 
persones amb escassos recursos econòmics que reunissin els requisits exigits per una 
normativa aprovada pel mateix PMH. 
 
Mitjançant acord de Ple de data 29.5.2006 el PMH es va dissoldre amb efectes a les 
vint-i-quatre hores del dia 31.5.2006, subrogant-se l’Ajuntament de Matadepera en tots 
els drets i obligacions del Patronat, sota les mateixes clàusules i termini de duració, 
així com en els plecs de clàusules que van servir de base per a la corresponent 
contractació i, en concret, també en els contractes d’arrendaments dels habitatges 
propietat de l’Ajuntament de Matadepera, situats a l’Avinguda Mas Sot 3-9. 
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La Junta de Govern Local de data 28.10.2009 va derogar la normativa d’adjudicació 
habitatges de titularitat municipal aprovada pel Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Matadepera en data 17.10.2001 i aprovar les bases reguladores per a l’adjudicació en 
règim de lloguer dels habitatges municipals situats a l’avinguda Mas Sot 3-9. Els 
següents acords han anat aprovant noves bases reguladores i derogant les anteriors o 
bé modificant les anteriors: 
 
- Decret d’Alcaldia 245 de 2.7.2010 ratificat per la Junta de Govern Local de 

7.7.2010 que va aprovar el seu Text refós. 

- Decret d’alcaldia  347 de 14.9.2011. 

- Decret d’Alcaldia número 34 de data 12.2.2013. 

- Decret d’Alcaldia número 143 de data 24.4.2014. 

- Decret d’Alcaldia número 327 de data 17.9.2014. 

- Decret d’Alcaldia número 96 de data 4.3.2015. 

 
En data 19.6.2013 es va signar el contracte d’arrendament de durada 5 anys amb 
plaça d’aparcament, entre l’Ajuntament de Matadepera i el senyor/a amb DNI 
40816710J, amb venciment el 18.6.2018, de l’habitatge número 53 de l’avinguda Mas 
Sot 3-9 de Matadepera.  
El/la senyor/a amb DNI 40816710J ha presentat (número de Registre General 
d’entrada 3611 de data 13.4.2016) un escrit sol·licitant la resolució del contracte de 
l’habitatge de la promoció del Mas Sot que ja ocupa, amb efectes 30 d’abril de 2016. 
 
L’article 11 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, d’acord 
amb la redacció en la data de formalització del contracte, preveu la figura del 
desistiment del contracte i la possibilitat que les parts puguin pactar en el contracte 
que l’arrendatari hagi d’indemnitzar l’arrendador amb una quantitat equivalent a una 
mensualitat de la renda en vigor per cada any de contracte que resti per complir. 
 
El pacte segon del contracte d’arrendament subscrit en data 19.6.2013 preveu que en 
el supòsit que abans de la finalització del termini estipulat al contracte, l’arrendatari 
desistís d’ell, n’haurà de donar preavís a l’arrendador, amb una antelació mínima de 
trenta dies. No obstant, no preveu cap tipus d’indemnització a favor de l’arrendador per 
desistiment anticipat del contracte. 
 
L’adopció de l’acord d’aprovació del contracte d’arrendament i, per tant, de la seva 
resolució és competència del Ple, d’acord amb el previst a la disposició addicional 
segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, per superar el termini dels quatre 
anys. No obstant, la urgència justifica la seva adopció mitjançant Decret d’Alcaldia a 
ratificar a la propera sessió del Ple municipal. 
 
Per tot això, RESOLC: 
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Primer.- Resoldre el contracte d’arrendament de l’habitatge municipal numero 53 de 
l’avinguda Mas Sot 3-9 amb la persona arrendatària amb DNI 40816710J, amb efectes 
del dia 30.4.2016. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada pel seu coneixement i efectes 
oportuns. 
 
Tercer.- Ratificar aquest Decret en tot el seu contingut a la propera sessió del Ple 
municipal.” 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció del següent ACORD : 
 
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia 216 de data 28.4.2016 en tot el seu contingut. 
 
Votació:  practicada la votació, el Decret queda ratificat  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 Roura 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 D’ECONOMIA I HISENDA 
 
8.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 3.17 DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA ESCOLA MUNCIPAL DE MÚSICA FREDERIC 
MOMPOU  
 
Dictamen: L’article 2.2 a de la Llei General Tributària defineix el concepte de taxa com 
aquells tributs el fet imposable del qual consisteix en la utilització privativa o 
l'aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització 
d'activitats en règim de dret públic que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera 
particular a l'obligat tributari, quan els serveis o activitats no siguin de sol·licitud o 
recepció voluntària per als obligats tributaris o no es prestin o realitzin pel sector privat. 
S'entendrà que els serveis es presten o les activitats es realitzen en règim de dret 
públic quan es portin a terme mitjançant qualsevol de les formes previstes en la 
legislació administrativa per a la gestió del servei públic i la seva titularitat 
correspongui a un ens públic. 
 
El Ple de 25 de maig de 2015, va aprovar inicialment la darrera modificació d 
Ordenança Fiscal 3.17 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de l’escola 
municipal de Música Frederic Mompou, que va publicar-se definitivament al BOPB del 
20 de juliol de 2015 amb vigència a partir d’aquesta data. 
 
El passat 28 de octubre de 2015, el Ple de la Corporació va adoptar l’acord de 
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016. Pel que respecta a les 
taxes i preus públics, degut a l’evolució dels índexs macroeconòmics, com és la 
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variació anual de l’IPC, l’equip de govern no va considerar adient un increment de les 
quotes i quanties, per tant, es segueix el mateix criteri de congelació de quotes en 
Ordenança Fiscal 3.17 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de l’escola 
municipal de Música municipal Frederic Mompou. 

 
L’informe que presenta la directora de l’escola de Música i la tècnica d’Ensenyament 
de l’Ajuntament, manifesta la necessitat de modificar la regulació de la taxa, pel que fa 
a aplicar una bonificació en el preu de la matrícula pels alumnes que ja estan a l’escola 
i renoven la seva plaça, pel proper curs 2016/17, així com alguns ajustos en 
determinades quotes motivats per les observacions de l’equip docent. 
 
Així mateix consta en l’expedient el preceptiu informe d’intervenció. 
 
El Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l'aprovació de les Ordenances Fiscals reguladores del tributs locals 
  
La competència per a  l’adopció d’aquest acord correspon al Ple de l’ajuntament en 
compliment de l’article 22.2 d) i e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim Local. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Acordar provisionalment la imposició dels tributs propis de l’Ajuntament de 
Matadepera anomenats taxa per la prestació de serveis de l’escola municipal de 
Música en les següents modalitats: “Col·lectiva 45´ (conjunt instrumental)”, “Cant Coral 
des dels 14 anys 60´” i “Tallers llarga durada (tot el curs)”. L’ordenació dels tributs 
esmentats es farà mitjançant l’aprovació provisional de les tarifes corresponents de 
l’article 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 3.17 Taxa per la prestació dels serveis de 
l’escola municipal de Música l Frederic Mompou 
 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de la Ordenança Fiscal 3.17 Taxa per la 
prestació de serveis de l’escola municipal de música Frederic Mompou de l’Ajuntament 
de Matadepera, pel que fa als següents articles que els quals tindran el següent tenor 
literal: 
 
Article 5è. Beneficis fiscals 
 
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del 
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, les famílies nombroses i monoparentals 
gaudiran d´una bonificació d’un 10% a la quota als membres menors de 21 anys. La 
matricula i el material no tenen descompte.  
 
3. Per beneficiar-se d’aquesta bonificació, en el moment d’efectuar la matriculació, les 
persones interessades hauran de presentar la corresponent sol·licitud (emplenant el 
full que lliuraran al centre) juntament amb una fotocòpia del carnet de família 
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nombrosa o monoparental expedit per la Secretaria de Família del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies  de la Generalitat de Catalunya. 
 
4. Els subjectes passius que estiguessin matriculats a l’Escola en el curs 
immediatament anterior i que renovin plaça obtindran un descompte del 25,24% sobre 
el preu de la matricula que consta a l’article de la present ordenança. 
 
5. Els Altres Serveis Educatius (tallers de curta, mitja i llarga durada) estan exempts de 
la quota de matricula però no tindran descomptes ni bonificacions per família 
nombrosa 

 
Article 6è . Quota tributària 
 
1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis 
d’ensenyaments musicals que s’utilitzin. 
 
A aquest efecte s’aplicaran les tarifes següents: 
 
Matrícula i material didàctic (un sol pagament anual) 
 

Matricula 79,25 

Material  15,00 

 

ALUMNAT DINS DE PROGRAMA DEPARTAMENT 
ENSENYAMENT DELS 5 ALS 13 ANYS  

LLENGUATGE MUSICAL  PROGRAMA 
DEPARTAMENT ENSENYAMENT  

 Llenguatge sensibilització 33,60 

Llenguatge elemental 45,61 

Llenguatge avançat 48,01 

Llenguatge accés 45,61 

  

 INSTRUMENT PROGRAMA DEPARTAMENT 
ENSENYAMENT 

 Instrument 30´ 70,81 

Instrument 45´ 75,61 

  

COL.LECTIVA: CONJUNT INSTRUMENTAL  
PROGRAMA DEPARTAMENT ENSENYAMENT  

Col·lectiva 45´ 14,83 

  

LLENGUATGE+ INSTRUMENT PROGRAMA  
DEPARTAMENT ENSENYAMENT (inclou cant coral)  

 Llenguatge sensibilització + instrument 30´ 104,41 

Llenguatge elemental + instrument 30´ 116,41 

Llenguatge elemental + instrument 45´ 121,21 

Llenguatge avançat + instrument 45´ 123,61 
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ALUMNAT FORA  DE PROGRAMA DEPARTAMENT 

ENSENYAMENT A PARTIR DELS 14 ANYS 

 

PREADULTS (ALUMNES FINS A 18 ANYS QUE 
 NO FAN LLENGUATGE)  

 Instrument 30´ 78,01 

Instrument 40´ 84,01 

Instrument 45´conjunta´t  2 persones 63,43 

ADULTS (A PARTIR DE 18 ANYS)   

Instrument 30´ 84,57 

Instrument 40´ 113,32 

Instrument 45´- conjunta´t  2 persones 63,43 

PREADULTS I ADULTS COL.LECTIVA CONJUNT 
INSTRUMENTAL i CANT CORAL   

Col·lectiva 45´ 24,00 

Cant Coral 60´ 18,00 

 
 

ALTRES SERVEIS EDUCATIUS 

 TALLERS CURTA DURADA (4,5h) 

 grups de 5 a 10 alumnes  36,24 

grups de 10 a 12  18,12 

 
  

 
 

TALLERS MITJA DURADA (16h) 

 grups de 6 a 10 alumnes  108,00 

grups de 10 a 12  65,00 

 
  

TALLERS LLARGA DURADA (tot el curs) 

 Cant Coral fins els 13 anys 30´ 9,00 

Cant Coral a partir dels 14 anys 60´ 18,00 

Col·lectiva conjunt instrumental 45´ 24,00  

  

QUOTA MATERIAL TALLERS  7,50 

LLOGUER INSTRUMENT- BANC INSTRUMENTS 5,00 

 
 

Article 7é. Meritament, declaració i ingrés 
 
1. L’obligació de pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança neix des 
que es presti o realitzin qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article 2. 
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L’ esmentada obligació neix des del moment de la formalització de la matrícula i 
finalitza quan es comunica la baixa mitjançant comunicació expressa que haurà de 
presentar-se a l’ escola per escrit abans del darrer dia del mes corresponent. Aquesta 
baixa tindrà plens efectes en relació al meritament de la taxa a partir del mes següent 
a la data de sol·licitud. 
 
En cap cas s’admetrà la formalització de la matrícula d’un alumne/a amb imports 
pendents de pagament, per qualsevol concepte, de cursos acadèmics anteriors i 
l’import de la matrícula no es retornarà en cap cas. 
 
2. Les tarifes regulades en l’article anterior són per a tot el curs acadèmic. El mes de 
juliol s’abonarà l’ import de la matrícula i la resta de quotes es giraran mensualment 
entre el 10 i el 15 de cada mes. 
 
Existeixen dues modalitats de pagament a escollir per la persona interessada: 

 
a. Domiciliació Bancària: en aquest cas, la persona usuària ha d’omplir el full 

corresponent amb les dades bancàries que li lliurarà l’escola on vol que 
s’efectuï el càrrec: 
 

- Els rebuts es carregaran al compte assenyalat entre el 10 i el 15 de 
cada mes 
- En el cas que el rebut sigui retornat per la seva oficina bancària, la 
persona interessada haurà de fer el pagament mitjançant l’ingrés al 
número de compte que es facilitarà des de l’escola de música. La 
persona interessada haurà de portar el pagament al centre en un termini 
màxim de 5 dies laborables a partir de la data de devolució, en el cas 
contrari la quota s’exigirà per la via de constrenyiment segons 
procediment contingut en el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel 
qual s´aprova el Reglament General de Recaptació 

 
b. Ingrés directe: 

 
- La persona interessada farà l’ingrés al número de compte de 
l’ajuntament que facilitarà l’escola municipal de música. 
- La persona interessada haurà de portar el rebut de pagament a la 
secretaria de l’escola en el termini màxim dels primers 5 dies hàbils del 
mes. En el cas contrari la quota s’exigirà per la via de constrenyiment 
segons procediment contingut en el Reial Decret 939/2005, de 29 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació. 

 
Article 8è. Infraccions i sancions  
 
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la 
imposició de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei 
general tributària, el Real Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament General de règim sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i 
l’Ordenança fiscal general.  
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La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les 
quotes acreditades no prescrites.  
 
Segon.- Exposar al públic els acords precedents, així com el text de l’ordenança 
aprovada, per un període de 30 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la 
publicació del corresponent anunci en el BOPB. En aquest termini els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.  
 
Tercer.- En el cas que no es formuli cap reclamació en el termini establert, els presents 
acords es consideraran definitius, i es procedirà a la publicació en el BOPB del text 
modificat de l’ordenança aprovada, i regiran mentre no se n’aprovi la modificació o 
derogació expressa.  
 
 
Defensa : 
 
La regidora d’ensenyament, senyora Carme Querol i Badosa diu : “La nostra proposta 
es aprovar la reducció de la matrícula dels alumnes escolaritzats aquest curs, amb 20 
euros, com es va acordar al Ple de l’any passat, que es va fer una reducció de 10 
euros l’any passat i aquest any fèiem  els 2n. 10 euros, i així reduíem aquesta quota. 
 
Per altra banda la quota del conjunt instrumental,  pels alumnes  amb edats entre 5 i 
14 anys  que ja paguen la quota del llenguatge mes la quota d’instrument perquè des 
de l’escola hagin recomanat que facin el conjunt instrumental, que vol dir  que van tots 
junts a tocar els instruments,   passaria de 24 euros a 14,83 euros. 
 
Pel taller de llarga durada  es conceben dues activitats noves,  el cant coral i el conjunt 
instrumental.  Són persones que estan interessades  només en cantar i en anar a tocar 
l’instrument conjuntament.  En aquest cas estan exemptes de matrícules i només 
pagarien els 24 euros del taller i la meitat del material, 7,50 euros. 
 
Cal recordar que un any més continuem mantenint les mateixes quotes per totes les 
activitats.” 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavon i Fernàndez,  no té res a dir 
respecte de la proposta i únicament pregunta si aquestes dues noves activitats de cant 
i coral i conjunt instrumental es fan a la mateixa escola. 
 
La senyora Querol respon afirmativament  i  diu que és una manera de rendibilitzar  
l’espai. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, diu que el seu grup es mostra 
sempre a favor de  qualsevol iniciativa que fomenti la cultura i per tant res a dir. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes també es mostra a 
favor de la proposta. 
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Votació:  practicada la votació, s’aprova el dictamen  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 Roura 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). 
 
 
 
9.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NUM. 6 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2016. 
 
Dictamen: El regidor d’hisenda emet la providència d’incoació d’expedient  de la 
modificació pressupostària número 6 per crèdits extraordinaris i  suplements de 
crèdits.  
 
L’article 177 del Reial 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 Reial 
decret 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. 
 
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 22.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
L’interventor de l’Ajuntament  ha emès informe (núm. 16 i 17/2016). 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa acordar el següent DICTAMEN: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient núm.6 de modificació de crèdits del Pressupost de 
l'Ajuntament de Matadepera de l'any 2016  per un import total 218.756,68€: 

 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

 

   
Aplicació Descripció Import 

      

03 342 61906 Pont de Can Vinyers 52.815,03 

13 1623 63204 Ampliació deixalleria i tancament contenidors  41.274,44 

13 450  62307 Dipòsits gasoil 13.477,28 

04 330 62602 Projector i pantalla exterior Cultura 8.000,00 

03 337 63205 Millores edifici CAU 16.758,19 

10 1722 78002 Subvenció  Associació Excursionistes Sabadell 500,00 
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09 323 78003 Subvenció Ampa Escola Ginesta 500,00 

02 151 64102 Llicències software 970,00 

04 330 62504 Mobiliari Cultura 777,55 

04 3321 62514 Cortines biblioteca 2.992,33 

11 231 62604 Projector Casal de la Gent gran 2.746,10 

      

  TOTAL 140.810,92 

   SUPLEMENTS DE CRÈDITS 
 

   
Aplicació Descripció Import 

      

13 165 63303 Reposició i millores anuals enllumenat 10.570,81 

01 132 62306 Material tècnic policia 11.800,00 

19 920 62601 Equips processament informació 22.038,15 

05 342 63217 Millora en instal.lacions esportives municicpals 30.000,00 

13 450 62501 Mobiliari urbà 3.536,80 

      

  TOTAL 77.945,76 

   Total Crèdits extraordinaris i Suplements de Crèdits 218.756,68 

   

 
FINANÇAMENT 

 

   

 
 BAIXES DE DESPESES NO COMPROMESES 

 

   
Aplicació Descripció Import 

      

19 491 64101 Software gestió administrativa 130.000,00 

13 171 60003 Horts urbans 88.756,68 

      

  TOTAL 218.756,68 

 
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 

              

2016/O/4 Pont de Can Vinyers 2016/2016 52.815,03 52.815,03 Prèstec  
En si 
mateixos 

          2014 
excepte 8ª.2 
d) 

          
 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

2016/SER/6 Ampliació deixalleria i 2016/2016 41.274,44 35.941,65 
Prèstec 
2014  

En si 
mateixos 

  Tancament contenidors     5.332,79  Préstec 
excepte 8ª.2 
d) 

        
 

2016 Bases 
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D´Execució 

            Pressupost 

              

2016/SER/7 Dipòsits gasoil 2016/2016 13.477,28   13.477,28   Préstec 
En si 
mateixos 

          2016 
excepte 8ª.2 
d) 

          
 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

2016/CU/2 
Projector i pantalla exterior 
Cultura 2016/2016 8.000,00   8.000,00   Préstec 

En si 
mateixos 

         2016 
excepte 8ª.2 
d) 

          
 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

2016/O/5 Millores edifici CAU 2016/2016 16.758,19   16.758,19   Préstec 
En si 
mateixos 

          2016 
excepte 8ª.2 
d) 

           
Bases 
D´Execució 

           Pressupost 

              

2016/M/1 
Subvenció  Associació 
Excursionistes Sabadell 2016/2016 500,00   500,00   Préstec 

En si 
mateixos 

         2016 
excepte 8ª.2 
d) 

          
 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

2016/EN/2 

 
Subvenció Ampa Escola 
Ginesta 2016/2016 500,00   500,00   Préstec 

En si 
mateixos 

          2016 
excepte 8ª.2 
d) 

          
 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

             

2016/U/1 Llicències software 2016/2016 970,00   970,00   Préstec 
En si 
mateixos 

          2016 
excepte 8ª.2 
d) 

          
 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

2016/CU/3 Mobiliari Cultura 2016/2016 777,55   777,55   Préstec 
En si 
mateixos 

          2016 
excepte 8ª.2 
d) 

          
 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

2016/CU/4 

 
 
Cortines biblioteca 2016/2016 2.992,33   2.992,33   Préstec 

En si 
mateixos 

          2016 
excepte 8ª.2 
d) 
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Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

2016/B/1 

Projector Casal de la Gent 
gran 

2016/2016 2.746,10   2.746,10   Préstec 
En si 
mateixos 

          2016 
excepte 8ª.2 
d) 

          
 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

2016/SER/5 
Reposició i millores anuals 
enllumenat 2016/2016 10.570,81   10.570,81   Préstec 

En si 
mateixos 

          2016 
excepte 8ª.2 
d) 

          
 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

2016/G/2 

 
Material tècnic policia 2016/2016 11.800,00   11.800,00   Préstec 

En si 
mateixos 

          2016 
excepte 8ª.2 
d) 

          
 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

2016/N/1 

 
Equips processament 
informació 2016/2016 22.038,15   22.038,15   Préstec 

En si 
mateixos 

          2016 
excepte 8ª.2 
d) 

          
 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

2016/E/1 

 
Millora en instal.lacions 
esportives municicpals 2016/2016 30.000,00   30.000,00   Préstec 

En si 
mateixos 

          2016 
excepte 8ª.2 
d) 

          
 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

2016/SER/4 Mobiliari urbà 2016/2016 3.536,80   3.536,80   Préstec 
En si 
mateixos 

          2016 
excepte 8ª.2 
d) 

          
 

Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

 
Tercer.- Exposar al públic aquest acord 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. 
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Defensa : 
 
El regidor d’Hisenda, senyor Albert Garcia Font, diu : “Al darrer Ple els vam exposar el 
tancament de l’exercici 2015 amb un resultat positiu i un romanent de tresoreria positiu 
i ja els vam avançar que de cara aquest Ple presentaríem una modificació de crèdit i 
dotaríem de noves inversions l’actual Pla d’inversions.  Unes inversions que pugen 
218.756,68 euros, xifra que esperem que no posi en risc la xifra que ens limita la Llei 
d’estabilitat pressupostària.  
 
Si els sembla, començo a nombrar una per una, cada una de les noves inversions.  
Per una banda els crèdits extraordinaris, tenim 52.815,03 euros del pont de Can 
Vinyers.  Fa un temps la Diputació de Barcelona va fer un estudi de l’estat actual dels 
ponts que tenim al poble, i si que és cert que cap d’ells corre una pressa excessiva en 
el curt termini, però en el mig termini  si que s’han d’anar fent i  aprofitarem per 
començar amb aquest pont. 
 
41.274,44 euros per fer una ampliació de la deixalleria i adaptar-nos a la normativa 
vigent i al tancament dels contenidors de la brigada que com saben,  queden oberts al 
bosc i d’alguna manera ho precintarem tot el recinte,  13.477,28 euros per renovar els 
dipòsits de gas oil que hi ha al golf, a les piscines i a  la brigada,   16.758,19 euros per 
millores a l’edifici del CAU, que com saben és un edifici  que passen molta canalla 
cada setmana i l’estat del mateix és millorable, 970 euros per una llicència anual d’un 
fotoshop per l’Àrea Tècnica, 777,55 euros de mobiliari pel Casal de Cultura, 2.992,33 
euros per les cortines de la biblioteca que s’han quedat antigues, 8.000 euros per 
projector i pantalla exterior que s’utilitzarà per diversos esdeveniments culturals, etc., i 
un altre projector pel Casal de la Gent Gran, en aquest cas d’unes dimensions més 
petites i que serà fix en l’aula de formació, i dues subvencions, les dues de 500 euros, 
una per l’Associació de Mares i Pares de l’escola Ginesta i l’altre per l’Unió 
Excursionista de Sabadell per contribuir amb la taula  d’orientació que han fet a la 
Mola. 
 
Pel que fa als suplements de crèdits, que signifiquen aquelles partides que ja tenim 
creades, tenim la reposició i millora anual de l’enllumenat, que la teníem dotada en 
15.000 euros per enguany.  Aquí encara no hem tocat res, teníem pendent instal·lar 
una sèrie de fanals al c. Vistalegre, i aprofitarem per fer-ho al c. Font del Sauc, que 
també falta instal·lar tres fanals, i ho farem tot de cop.  11.800 euros per material 
tècnic de la policia, en aquest cas són quatre emissores que responen al pla rescat, i 
un armer que serà útil de cara a la nova ubicació que tindrà la policia durant aquest 
temps que durin les obres de la nova caserna. 
 
17.718,45 euros d’equips de processament d’informació.  Aquí incloem una cabina de 
discos per Matadepera Televisió i l’ampliació de la cabina de CPD’s de l’Ajuntament.  
Aquí és important comentar que per una part, hem aconseguit una subvenció de la 
Diputació que ens ajudarà a finançar-ho. Inversions amb les càmeres de 
videovigilància, hem de comprar noves bateries i hem de renovar les carcasses de les 
càmeres més antigues. Inversió en sistemes d’alimentació ininterrompuda i després 
una cosa important a destacar, la posada en marxa de la primera fase  de les accions 
derivades de l’auditoria que vam fer sobre l’esquema nacional de seguretat, per fer un 
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anàlisis dels riscos i una gestió d’aquests, i puguem crear un  pla de procediment 
correcte de cara a gestionar els riscos futurs.  
 
Per últim, 30.000 euros en la millora de les instal·lacions esportives municipals.  Aquí 
hi ha una inversió que començarem de seguida que serà d’uns  14.000 euros per 
l’adequació dels vestidors del pavelló municipal i diverses inversions petites que és 
important d’anar fent. 
 
Com ho finançarem? Doncs ho finançarem amb les baixes de despeses no 
compromeses. Dues partides grans, 88.755,68 euros del préstec que està afectat de la 
inversió que no és va realitzar al 2014 sobre els horts urbans, i 122.143,50 euros de la 
partida de 130.000 euros que tenim pressupostada per enguany per la compra del nou 
software informàtic de l’Ajuntament.  S’allibera aquesta partida per una qüestió de 
tempos, perquè segons el calendari en el que ens trobem,  el primer pagament que 
hem de fer de la primera fase,  serà de la instal·lació i el traspàs d’informació, i no serà 
fins a principi del 2017, per tant aquest 2016  no haurem de fer cap despesa, amb lo 
qual amb aquestes dues partides no compromeses cobrim el total de les modificacions 
que volem fer i no toquem romanent de tresoreria.  El total d’inversions són 218.755,68 
euros.” 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavon i Fernandez, pregunta per l’Àrea 
d’Esports, al que el regidor senyor Quico Sala i Soriano, respon: “La resta és per 
tancar l’aixopluc, els baixos, una modificació, etc.   En realitat, perquè quedi clar, més 
que els vestidors del pavelló, el que anem a reparar o construir és el passadís dels 
vestidors.  Si recordeu estan folrats de fusta i amb els anys  la fusta i l’aigua, ja se sap 
que no són gaire amics.  S’ha anat bufant tot i dona una sensació d’abandonament, a 
banda de poc higiènic.  S’ha de fer.  A part, tot això  comporta la modificació dels 
conductes d’aigua que entren als vestidors que són els que produïen aquestes fuites i 
aquestes humitats”. 
 
A continuació  el regidor del grup polític ERC, senyor Abeladro Gil Leyva, diu: “Gràcies 
senyor Garcia per les seves explicacions.  Un parell de coses només.  Per una banda 
creiem que pel fet d’alliberar aquestes dues partides tant pel tema del software com el 
del sot, es disposa d’una quantitat considerable que es pot destinar  a altres coses que 
no estaven previstes en el moment  que es va fer el pressupost, això d’una banda, 
d’altra banda, destaquem els informes d’intervenció de l’anàlisi d’estabilitat 
pressupostària que diu que aquesta modificació no comporta risc  d’incompliment 
d’objectiu  d’estabilitat i l’altre informe que diu que això es finançarà amb baixa de 
crèdits no compromesos, que són aquestes dues partides.   
 
Totes les inversions de les quals s’ha parlat, creiem que són necessàries i que estan 
justificades i, tot i que el nostre grup considera que el pressupost  no és una cosa 
rígida ni inamovible i que es pot modificar a fi de fer ús d’un instrument com és la 
modificació de crèdits, fer un ús continuat desvirtua una mica la filosofia del propi Ple.  
En qualsevol cas, com que considerem que són inversions necessàries, explicades i 
justificades, el nostre vot serà favorable a la modificació de crèdit.” 
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El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, diu : “Com vostès sabran, 
nosaltres no hem sigut mai partidaris d’aprovar les modificacions de crèdit d’uns 
pressupostos que ja es van aprovar al seu moment, però evidentment, el municipi 
necessita de millores i de canvis, i com ha  dit el senyor Gil, els pressupostos poden 
ser una eina flexible, i com que, tal i com hem dit no acostumem a aprovar les 
modificacions de crèdit d’uns pressupostos que no hem aprovat, però tampoc podem 
posar pals a les rodes en les millores del municipi, la nostra posició en aquest cas serà 
d’abstenció.” 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, diu que en el seu 
cas votaran a favor ja que són obres i intervencions que s’han de fer i totalment 
justificades.  
  
Votació:  practicada la votació, s’aprova el dictamen  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 Roura Marmol);  grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez 
i Abelardo Gil Leyva); grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes) i una abstenció:  grup 
polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
REGIDORIA DE CULTURA 
 
10.- PROPOSTA DE DENOMINACIÓ D’UN CARRER SENSE NOM A LA 
URBANITZACIÓ VERGE DE MONTSERRAT 
 
Dictamen: L’article 18.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, 
atribueix als ajuntaments la determinació del nom de les vies urbanes i els nuclis de 
població de tota mena. 
 
L’article 75.1 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de població i demarcació territorial de les entitats locals estableix que els ajuntaments 
mantindran actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies públiques, i la 
numeració dels edificis, informant a totes les administracions públiques interessades.   
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Matadepera va aprovar, mitjançant acord de Ple de 
data 26 de gener de 2015, el Reglament del Nomenclàtor de Matadepera, el text 
definitiu del qual es va publicar al BOPB de data 20 d’abril de 2015 i  va entrar en vigor 
el dia 1 de maig de 2015. 
 
El Reglament disposa la creació i composició de la Comissió del Nomenclàtor, òrgan 
consultiu de participació ciutadana sense personalitat jurídica ni caràcter resolutiu, que 
té per objecte proposar la denominació dels carrers, places, parcs, jardins, edificis, 
equipaments i altres espais d’us públic i de la toponímia menor del municipi, i la seva 
modificació o adequació, quan s’escaigui, al Ple de l’Ajuntament. La Comissió elabora 
informes de les propostes que es presenten a instància de part o quan la pròpia 
Comissió proposi d’ofici. 
 
L’article 11 del Reglament estableix el procediment d’aprovació dels noms del 
Nomenclàtor, segons el qual la Comissió elevarà informe a la regidoria de Cultura per 
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tal que elabori la corresponent proposta de dictamen i, si s’escau, s’aprovi pel Ple de 
l’Ajuntament.  
 
L’article 6 del mateix Reglament estableix que la Comissió del Nomenclàtor podrà 
actuar d’ofici. En sessió ordinària, i a petició de la regidoria d’Urbanisme, s’acorda 
proposar denominació per un carrer de la urbanització Verge de Montserrat. 
 
La Comissió del Nomenclàtor es va reunir en sessió ordinària el dia 11/04/2016, en el 
qual s’acordà elevar informe a la regidoria de Cultura. Aquest informe, de data 
12/04/2016, s’inclou al present expedient de proposta i conclou: 
 
“L’article 9 del Reglament del Nomenclàtor de Matadepera estableix els criteris que la 
Comissió ha d’emprar a l’hora de valorar l’elecció de les denominacions de nous 
elements, per a l’adequació o modificació dels existents.  
 
Cal indicar que, en aquest cas concret, s’ha valorat una denominació que tingués 
encaix segons els noms de carrer ja existents. Aquest no és un criteri que estableixi el 
Reglament, però que els membres de la Comissió han acceptat com vàlid i oportú en 
aquest cas. 
 
Quant als criteris establerts per l’article 9 del Reglament, es destaca la necessitat de 
tendir a la paritat de gèneres davant la poca presència de noms femenins al 
Nomenclàtor de Matadepera. Per aquest motiu, i en compliment de la lletra e) del 
present article, es proposa un nom de dona.  
 
Quant a la lletra g), es dóna preferència a l’àmbit català per dos motius: el ja citat de la 
confluència d’altres denominacions referides a persones destacades de l’àmbit català; i 
el fet de no comptar amb propostes de nom de dona, d’àmbit local, amb suficient 
rellevància en les professions a les que es refereixen la resta de carrers de la zona 
(escriptores, pintores, actrius, ...).  
 
Practicada la votació, en la qual es presentaren altres propostes, Caterina Albert va 
rebre sis vots dels deu totals, per la qual cosa l’acord del que s’informa és aprovat per 
una majoria de la Comissió.   
 
CONCLUSIÓ 
 
S’informa que la Comissió del Nomenclàtor, en data 11/04/2016, acorda proposar la 
denominació del carrer sense nom situat a la urbanització Verge de Montserrat com 
carrer de Caterina Albert, amb el vot a favor de Joaquim Fontboté, Montserrat 
Santamaria, Àngels Ventayol, Guillem Freixa, Antoni Garcia i Jaume Munuera.   
 
Serveixi aquest informe per donar trasllat del present acord a la regidoria de Cultura 
per als seus efectes oportuns.” 

 
Des de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Matadepera s’ha informat de la 
proposta de la Comissió del Nomenclàtor a l’Associació de Veïns de Verge de 
Montserrat. 
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L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest acord és el Ple de l’Ajuntament d’acord 
amb l’article 11 del Reglament del Nomenclàtor de Matadepera. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,  
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Acordar, en els termes de l’informe de data 12 d’abril de 2016 de la Comissió 
del Nomenclàtor de Matadepera, la denominació del citat carrer sense nom de la 
urbanització Verge de Montserrat (veure plànol inclòs a l’informe) com a carrer de 
Caterina Albert.  
 
Segon. Disposar que aquest acord entrarà en vigor des de la data de la seva 
aprovació. 
 
Tercer. Encarregar la confecció de les plaques identificatives de la nova denominació 
del carrer. 
 
Quart. Encarregar a la regidoria d’Urbanisme la incorporació de la denominació 
aprovada a les bases de dades cartogràfiques del municipi. 
 
Cinquè. Disposar la necessària difusió i publicació d’aquest acord i donar trasllat del 
mateix a l’Institut Nacional d’Estadística, als organismes que prestin serveis públics al 
municipi i a totes les seccions i departaments municipals. 
 
Defensa : 
 
La regidora de cultura, senyora Nuria Garcia i Murcia, diu: “Aquest és l’únic carrer que 
teníem sense nom perquè és d’un nou atermenament que pertanyia a  Terrassa fins fa 
poc, i des que pertany a Matadepera, hem hagut de buscar-li un nom perquè hi ha 
diversos veïns que necessiten fer els contractes de subministrament, i era una cosa 
bastant urgent. 
 
Reunits en data 12 d’abril la Comissió de Nomenclàtor, vam escollir el nom de 
Caterina Albert també per qüestions de paritat, per anar compensant les diferències 
que hi ha actualment al nomenclàtor. Aquest acord entraria en vigor immediatament.” 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez, diu que assabentats 
del canvi de nom,  ja estaven d’acord i continuen estant d’acord. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, diu que no podrien estar més 
d’acord, defensors com són de la cultura catalana, tot considerant que és un nom molt 
encertat. 
 
El regidor del grup PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, diu que havia estat 
degudament  informada per la regidora  de que calia posar un nom a aquest carrer,  
però en aquest cas manifesta la intenció d’abstenir-se. 
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Votació:  practicada la votació, s’aprova el dictamen  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 Roura 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). 
 
 
11.- CANVI DE NOM D’UN TRAM DEL C. IGNASI IGLESIAS PER C. DE CAL 
BELTRÀ. 
 
Dictamen: L’article 18.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, 
atribueix als ajuntaments la determinació del nom de les vies urbanes i els nuclis de 
població de tota mena. 
 
L’article 75.1 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de població i demarcació territorial de les entitats locals estableix que els ajuntaments 
mantindran actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies públiques, i la 
numeració dels edificis, informant a totes les administracions públiques interessades.   
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Matadepera va aprovar, mitjançant acord de Ple de 
data 26 de gener de 2015, el Reglament del Nomenclàtor de Matadepera, el text 
definitiu del qual es va publicar al BOPB de data 20 d’abril de 2015 i  va entrar en vigor 
el dia 1 de maig de 2015. 
 
El Reglament disposa la creació i composició de la Comissió del Nomenclàtor, òrgan 
consultiu de participació ciutadana sense personalitat jurídica ni caràcter resolutiu, que 
té per objecte proposar la denominació dels carrers, places, parcs, jardins, edificis, 
equipaments i altres espais d’us públic i de la toponímia menor del municipi, i la seva 
modificació o adequació, quan s’escaigui, al Ple de l’Ajuntament. La Comissió elabora 
informes de les propostes que es presenten a instància de part o quan la pròpia 
Comissió proposi d’ofici. 
 
L’article 11 del Reglament estableix el procediment d’aprovació dels noms del 
Nomenclàtor, segons el qual la Comissió elevarà informe a la regidoria de Cultura per 
tal que elabori la corresponent proposta de dictamen i, si s’escau, s’aprovi pel Ple de 
l’Ajuntament.  
 
El Sr. David Beltrà i Ventayol sol·licità un canvi de nom parcial del c. Ignasi Iglesias en 
data 22/09/2014 i amb número de registre 6204. La seva petició rebé com a resposta 
carta de l’alcaldessa, de data 06/10/2014 i registre de sortida 2274, on se l’informava 
que “la modificació d’un carrer, plaça, parc, etc. hauria de ser objecte d’un procés de 
participació ciutadana canalitzat principalment en la Comissió del Nomenclàtor” i que, 
per tant, aquesta sol·licitud seria lliurada a dita comissió quan es creés en virtut del 
corresponent reglament.  
 
La Comissió del Nomenclàtor es va reunir en sessió ordinària el dia 08/02/2016, en el 
qual s’acordà elevar informe a la regidoria de Cultura. Aquest informe, de data 
17/02/2016, s’inclou al present expedient de proposta i conclou: 
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“L’article 9 del Reglament del Nomenclàtor de Matadepera estableix els criteris que la 
Comissió ha d’emprar a l’hora de valorar la modificació d’un carrer. La lletra b) indica 
que s’ha de recuperar la toponímia tradicional local, factor que creiem es compleix en 
aquesta proposta de modificació. La c) parla del respecte a denominacions que puguin 
evocar la descripció física d’un lloc o el nom d’un dels seus residents rellevants; en 
aquest cas, Cal Beltrà es refereix a un nom de lloc, lligat al forn de pa, i a una família 
resident de rellevància en relació directa al paper que feia el citat forn, encara que no 
forçosament només per aquest fet.  
 
Per altra part, en tractar-se d’una denominació que no es refereix a una persona 
concreta, es compleix, o com a mínim no es contradiu, la lletra e) que implica la paritat 
de gèneres.  
 
Per últim, la lletra g) recomana que les denominacions, en tractar-se de noms de 
persones, primer siguin d’àmbit local, seguidament català i, finalment, universal. Cal 
Beltrà no és exactament un nom de persona, però si un cognom i una forma 
d’identificar una família, la seva activitat i el lloc on residien. Es considera des 
d’aquesta Comissió, a més, que la procedència local de la denominació és un element 
a considerar favorablement. Ignasi Iglesias, per altra part, és un nom d’àmbit català.  
 
Respecte al punt de la sol·licitud que demana el canvi d’una part del carrer Ignasi 
Iglesias, els membres de la Comissió, amb unanimitat, decideixen que la proposta no 
es pot reduir al canvi només d’una part del carrer pels següents motius: es tracta d’un 
carrer petit, al qual la divisió en dos carrers podria tenir una afectació pràctica 
negativa; igualment, aquesta provocaria un trencament en la numeració original del 
carrer.  
  
Practicada la votació, aquesta és unànime a favor de canviar el nom del c. Ignasi 
Iglesias pel de c. de Cal Beltrà, per la qual cosa l’acord del que s’informa és compartit 
pel conjunt de la Comissió.   
 
CONCLUSIÓ 
 
S’informa que la Comissió del Nomenclàtor, en data 08/02/2016, acorda proposar la 
modificació de la denominació carrer Ignasi Iglesias per carrer de Cal Beltrà, amb el 
vot unànime de tots els seus membres presents en el moment de la votació: Maria 
Rosa Boix, Xavier Font, Joaquim Fontboté, Núria Garcia, Jaume Munuera, Albert Turu, 
Àngels Ventayol.  
 
Serveixi aquest informe per donar trasllat del present acord a la regidoria de Cultura 
per als seus efectes oportuns.“ 
 
Des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Matadepera s’ha informat de la 
proposta de la Comissió del Nomenclàtor a l’Associació de Veïns del nucli antic i 
eixample de Matadepera i a la Federació d’Associacions de Veïns de Matadepera. 
 
Un cop estudiada la proposta de la Comissió del Nomenclàtor, l’equip de govern ha 
considerat més convenient acceptar la proposta inicial del Sr. David Beltrà de modificar 
només el nom del carrer Ignasi Iglesias en el tram que va des del c. Sant Joan a l’Av. 
D’Angel Guimerà que és l’àrea que ocupava la finca expropiada a la família Beltrà. 
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L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest acord és el Ple de l’Ajuntament d’acord 
amb l’article 11 del Reglament del Nomenclàtor de Matadepera. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer. Acordar, tal i com es diu a la part expositiva, la modificació parcial de la 
denominació del c. Ignasi Iglesias, en el tram comprès entre el c. Sant Joan i l’av. 
Àngel Guimerà, que passarà a anomenar-se carrer de Cal Beltrà. 
 
Segon.- Disposar que aquest acord entrarà en vigor transcorregut 60 dies hàbils des 
de la data de la seva aprovació. 
 
Tercer.- Encarregar la confecció de les plaques identificatives de la nova denominació 
del carrer. 
 
Quart.- Encarregar a la regidoria d’Urbanisme la incorporació de la denominació 
aprovada a les bases de dades cartogràfiques del municipi i l’elaboració de l’informe 
tècnic en relació a la numeració dels immobles afectats, d’acord amb l’article 14 del 
Reglament del Nomenclàtor. 
 
Cinquè. Disposar la necessària difusió i publicació d’aquest acord i donar trasllat del 
mateix a l’Institut Nacional d’Estadística, entitats i organismes que prestin serveis 
públics al municipi, als ciutadans i ciutadanes afectats/des pel canvi de denominació i 
a totes les seccions i departaments municipals. 
 
Sisè. Notificar el present acord al Sr. David Beltrà i Ventayol. 
 
Defensa : 
 
La regidora de cultura, senyora Nuria Garcia i Murcia, diu : “Això és producte d’una 
petició d’un veí, en aquest cas la família Beltrà que va ser expropiada en el seu dia,  fa 
molts anys, per construir el carrer que s’anomenava Ignasi Iglesias fins ara, i que 
sotmès a la Comissió, és va decidir donar suport a aquest canvi. L’Equip de Govern ha 
considerat que el canvi de nom s’havia de fer en el tram que va des del carrer Sant 
Joan a l’Àngel Guimerà per fer-ho més adient amb la situació dels veïns.” 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez, Expressa la seva 
conformitat tot i que  lamenta que no s’hagi canviat el nom a tot el carrer. 
 
La senyora Garcia fa un incís per dir que per la inauguració del nom de la Plaça de Cal 
Baldirò aprovat al darrer Ple, i donat el caràcter popular de la plaça, es farà un acte de 
retalls de memòria a l’Hotel el dia 6 de juny del 2016, el dia anterior a la posada en 
vigor del nou nom,  al qual queda tothom convidat tot i que s’enviaran les invitacions 
de forma oficial.  
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El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font,  manifesta el seu acord amb la 
proposta ja que considera que va ser un cas injust i troba bé que es recompensi 
d’alguna manera a la família Beltrà, amb aquest reconeixement  posant el nom al 
carrer, tot i que és una llàstima que no s’hagi fet al carrer sencer.  
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, mostra el seu suport 
a la proposta tot dient que és un lloc emblemàtic, i s’afegeix al que han dit els altres 
regidors de lamentar que el nom no afecti a tot el carrer.  
 
Votació:  practicada la votació, s’aprova el dictamen  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 Roura 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.- MOCIÓ PER DECLARAR FELIP VI PERSONA NON GRATA A MATADEPERA 

 
Moció que presenta el grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya: 
 
Moció: Atès que el monarca espanyol Felip VI, en tant que cap del Regne d’Espanya, 
representa la màxima figura institucional d’un Estat que impedeix el lliure exercici del 
dret a decidir del poble de Catalunya, 
 
Atès que la monarquia com a institució representa uns valors completament allunyats 
de la igualtat entre ciutadans. 
 
Atesa la falta de respecte institucional de Felip VI cap a la presidenta del Parlament, 
Carme Forcadell, el passat dilluns 11 de gener negant-se a rebre-la en audiència 
pública perquè li fos comunicat el nomenament del nou president de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Atesa la postura no neutral que ha adoptat Felip VI envers el procés polític que viu 
Catalunya, i atès que, a priori, se li hauria de pressuposar una neutralitat institucional 
que sí que han adoptat altres monarquies com la britànica en el conflicte entre Escòcia 
i el Regne Unit. 
 
Per tot això exposat, se sotmet a debat i votació del Ple de l’Ajuntament de 
Matadepera els següents compromisos: 
 
1.- Declarar persona non grata el monarca Felip VI i qualsevol altre representant de la 
monarquia espanyola en tant que representant d’un Estat que impedeixi el lliure 
exercici del dret a decidir del poble de Catalunya. 
 
2.- Evitar participar com a Ajuntament de Matadepera en qualsevol acció que suposi 
un reconeixement de la figura de Felip VI o de la monarquia espanyola 
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3.- Comunicar els acords adoptats en sessió plenària a la Casa Reial. 
 
Defensa : 
 
Com a portaveu del grup, el senyor Santi Pavón i Fernàndez llegeix el text de la moció. 
 
Intervencions : 
 
La portaveu del grup polític CIU, senyora Montserrat Royes i Vila, diu : “Gràcies, aquí 
no estem discutint si monarquia o república, no ho fem perquè aquesta qüestió 
quedarà solventada quan el procés que ha iniciat el nostre país, Catalunya, finalitzi.  
Llavors si que tindrem tota la legitimitat per decidir, però de moment formem part d’una 
monarquia parlamentaria tal com diu l’apartat tercer de l’article primer de la vigent 
Constitució, i nosaltres, ens volem mantenir dins la legalitat. 
 
Des del nostre grup polític no creiem, a més, que el fet de declarar el rei Felip VI i a 
qualsevol altre representant de la Monarquia Espanyola persones non grates pel 
municipi, serveixi per ampliar la base social de l’independentisme.  Per tot això 
votarem en contra de la moció presentada.” 
  
El portaveu del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, diu :”Els nostres principis 
republicans fan que no reconeixem cap rei ni cap membre de la família real als quals 
els catalans hagin de rendir pleitesia, i,  ni cap poble d’aquest mon té que rendir 
pleitesia ni servilisme a cap monarquia perquè ningú està per sobre de ningú, i menys 
quan un monarca i una dinastia ha sigut atorgada per un règim d’una dictadura militar 
com va ser la franquista i menys quan la última vegada que el poble català  i la resta 
que formen actualment l’Estat Espanyol, en el seu dia ja es van formar com a república 
i encara no s’ha tornat a preguntar si els pobles que formen l’Estat Espanyol, voldrien 
continuar com una república com a tal.  Perquè evidentment la transició no va ser un 
procés ni del tot democràtic, ni del tot transparent, ni del tot constructiu cap a un 
veritable poder popular per decidir el que volien, si una monarquia parlamentaria, si es 
continuava amb el règim, o si una república com es va decidir en el seu moment, l’any 
1933, si no m’equivoco. 
 
Per tant nosaltres estem a favor de declarar com a persona non grata al rei Felip VI i, 
pensem també que des del procés nacional que està visquent avui en dia Catalunya, 
el fet de cenyir-nos a la Constitució, continua sent una barrera   per poder iniciar el 
nostre procés cap a l’alliberament nacional.  Per tant creiem que sí que realment és 
constructiu i productiu que els municipis comencem a declarar la nostra clara voluntat 
de deixar de servir i deixar de rendir comptes a la família real i a un Estat Espanyol 
que ens està oprimint.” 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes,  manifesta el seu 
desacord amb la moció  perquè s’ha de tenir en compte la Constitució. 
 
El senyor Pavón afegeix : “Aquesta moció es basa en dos principis.  El primer el 
respecte que es deu entre institucions, que no s’ha tingut en compte, i el segon, és el 
tractament amb l’herència antidemocràtica del franquisme, que és la continuïtat que 
representa la figura de Felip VI.  Una nació esclava, com un individu també esclau, és 
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una vergonya de la humanitat.  Una nació mai  no serà lliure si els seus fills no volen 
arriscar res pel seu alliberament.   
 
Amb aquesta decisió de no donar suport a aquesta moció, nosaltres quedem 
profundament decebuts i el seu compromís veritable amb el procés d’independència, 
queda seriosament qüestionat”. 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona ressalta  la llibertat d’opinió.  
 
  
Votació:  practicada la votació, la moció queda rebutjada 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, Marcel.lí Bosch 
Muntal i Pol Roura Marmol) i grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes); 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 CIU (Nuria Garcia Murcia). 
 
 
 
13.- MOCIÓ DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS INVESTIGATS PER L'AUDIÈNCIA 
NACIONAL I AL DRET A DECIDIR 
 
Moció que presenta el grup polític municipal de la CUP: 
 
Moció: El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel 
Dret Internacional en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional 
dels Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i 
espanyol, que en l’article 1 proclama: «Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. 
En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel 
seu desenvolupament, econòmic, social i cultural». Les diverses nacions de l'Estat 
doncs són dipositàries d'aquest dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per 
tant com a subjecte indiscutible de dret. 
 
Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers 
anys i el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma 
majoritària, el reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la 
voluntat de recolzar l’exercici del dret a decidir.  A més a més, el poble de Catalunya, 
mitjançant l'aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X del 23 de gener del 2013 es 
va reconèixer a si mateix com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà. 
 
En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament 
expressada, el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la 
Resolució 1/XI  sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels 
resultats electorals del 27 de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta 
Resolució, el món local de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) 
ha anat aprovant una moció que, a hores d’ara, ja ha estat secundada per 280 
institucions de representació local a través dels seus plens. Una manifestació política, 
una expressió plenament legítima. El món local és sobirà i ha de poder expressar-se 
amb llibertat. 
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Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament 
polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans  i els seus 
regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per 
investigar l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de 
Municipis i l’Assemblea Nacional Catalana. 
 
L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies 
per atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels 
nostres Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central 
d’Instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la 
Resolució del 9N del Parlament de Catalunya. 
 
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com 
De la Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a 
constitutiu dels delictes de sedició o rebel•lió els actes de suport a la Resolució del 
Parlament per part dels regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa 
fiscalia no havia denunciat als parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el 
Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no només manté oberts 
tres procediments concrets contra els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les 
mocions de suport al 9N sinó que, a més, és el responsable d’una ordre genèrica als 
Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per tal que es dirigeixin als Ajuntaments del 
país que han aprovat mocions de suport per tal que li aportin tota mena d’informació. 
 
En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Matadepera als requeriments enviats per 
ordre de l'Audiència Nacional espanyola a gairebé tres-cents ajuntaments catalans per 
haver aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya. 
 
Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin 
ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el dret 
fonamental a la lliure expressió. 
 
Tercer.- Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici 
eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les 
institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels 
ajuntaments entesos com  l’administració més propera a la ciutadania. 
 
Quart.- Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les 
persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tots els veïns i veïnes de 
Matadepera a participar-hi. 
 
Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes de 
Matadepera, al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, 
i als governs de l’estat espanyol i francès. 
 
 
Defensa : 
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El portaveu del  grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, diu : “Des de la CUP vam 
iniciar la campanya “Sense por”  per donar suport a les persones encausades per les 
declaracions a favor de la declaració de sobirania al Parlament, del 9 de novembre. 
Altres casos, com per exemple l’Ajuntament de Berga que es van negar a treure les 
estelades durant les eleccions. 
 
Nosaltres entenem que en aquesta moció,  que ja avanço que presentem dues, entrem 
una, concretament la que estic definint ara, que es limita simplement a mostrar una 
solidaritat amb els municipis i amb les persones encausades.” 
 
A continuació llegeix l’acord.  
 
Intervencions : 
 
La portaveu del grup polític CIU,  senyora Montserrat Royes i Vila, diu: “Dos-cents 
vuitanta municipis catalans van aprovar una moció de suport a la “Declaració del 
Parlament del 9 de novembre”.  Nosaltres donarem suport a tots els ajuntaments que 
estan sent investigats per l’Audiència Nacional pel sol fet d’haver aprovat aquella 
moció. Fins i tot, el passat 1 d’abril, la nostra alcaldessa en nom de l’Ajuntament de 
Matadepera, va assistir a l’acte de suport dels ajuntaments investigats, organitzat per 
l’AMI, l’ACM, l’Òmnium Cultural  i l’ANC, a la capella de Sta. Àgueda del Museu 
d’Història de Barcelona. 
 
Volem donar suport a la llibertat d’expressió, i volem manifestar que no estem d’acord 
amb la judicialització del procés, és a dir, en que es persegueixin per la via judicial 
manifestacions democràtiques.  Nosaltres som lleials  al Parlament i al mandat popular 
sorgit de les urnes el 27S. 
 
En aquest cas, el nostre grup polític dona llibertat de vot”. 
 
Com a portaveu del grup polític ERC, el senyor Santi Pavón i Fernàndez, diu que 
donarà tot el suport  tot entenent que és el mínim que es pot fer des dels governs 
municipals de Catalunya per donar suport a les persones que han estat indecent i 
peregrinament  perseguides per un estat opressor. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, manifesta la intenció 
de votar en contra. 
 
Votació:  practicada la votació, la moció queda aprovada per onze vots a favor  : grup 
polític CIU (Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes  Vila,  Quico Sala Soriano, M. 
Carme Querol Badosa, Nuria Garcia Murcia, Nil López Crespo, Marcel.lí Bosch Muntal 
i Pol Roura Marmol),  grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva) i   
grup polític  CUP (Joan Pizà Font); un vot en contra : grup polític PP (M. Rosa Boix 
Solanes) i  una abstenció : grup polític CIU (Albert Garcia Font).  
 
 
 
 
14.- MOCIÓ - FEM UN PAS MÉS CAP A LA INDEPENDÈNCIA, SENSE POR 
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Moció que presenta el grup polític municipal de la CUP: 
 
Moció: El passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 
1/XI  sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats 
electorals del 27 de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el món 
local de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat aprovant 
una moció que, a hores d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de 
representació local a través dels seus plens. Una manifestació política, una expressió 
plenament legítima. El món local és sobirà i ha de poder expressar-se amb llibertat. 
 
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament 
polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans  i els seus 
regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per 
investigar l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de 
Municipis i l’Assemblea Nacional Catalana. 
 
L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies 
per atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels 
nostres Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central 
d’Instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la 
Resolució del 9N del Parlament de Catalunya. 
 
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com 
De la Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a 
constitutiu dels delictes de sedició o rebel•lió els actes de suport a la Resolució del 
Parlament per part dels regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa 
fiscalia no havia denunciat als parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el 
Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no només manté oberts 
tres procediments concrets contra els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les 
mocions de suport al 9N sinó que, a més, és el responsable d’una ordre genèrica als 
Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per tal que es dirigeixin als Ajuntaments del 
país que han aprovat mocions de suport per tal que li aportin tota mena d’informació. 
 
Cal doncs que el poble i les institucions catalanes  deixem de supeditar-nos  a les 
decisions de les institucions espanyoles, en particular a les decisions del Tribunal 
Constitucional, carent ja de legimititat democràtica. Cal exercir la desobediència: per 
fer una truita, caldrà trencar els ous. 
 
En consonància al que s'exposa al punt vuitè de la citada Declaració i davant de tot 
aquest escenari de persecució indigna, el grup municipal de la CUP proposa al ple de 
l’Ajuntament de Matadepera l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar que el Ple d’aquest ajuntament està sotmès, exclusivament, a la 
voluntat popular emanada de la ciutadania i que, per tant, si aquesta es troba en 
contradicció a les ordres dictades per tribunals espanyols democràticament 
deslegitimats, aquest Ple no col•laborarà amb aquestes en la persecució de persones 
escollides democràticament per exercir les seves obligacions i que, per tant, no 
respondrà als requeriments rebuts. 
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Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin 
ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional. 
 
Tercer.- Exigir doncs al cos dels Mossos d'Esquadra i a la Conselleria d'Interior que 
desatenguin les ordres de la mateixa Audiència ja que aquestes tenen com a objectiu 
trobar les excuses per poder imputar a regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses per 
haver dut a terme la seva funció de representació popular. 
 
Quart.- Emplaçar a la resta d'Ajuntaments requerits a desatendre les peticions 
d’informació que estan arribant per part dels Mossos d’Esquadra i, al mateix temps, 
exigim al Conseller d’Interior, Sr. Jordi Jané,  que ordeni als Mossos d’Esquadra que 
deixin de dirigir-se als Ajuntaments i s’abstinguin d’obeir qualsevol altre requeriment 
que els arribi per part de l’Audiència Nacional en relació a la criminalització de 
l’activitat democràtica dels nostres ajuntaments. 
 
Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes (AMI, ACM 
i FMC), al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, 
i als governs de l’estat espanyol i francès. 
 
Defensa : 
 
El portaveu del grup polític CUP, senyor Joan  Pizà i Font diu que potser amb una 
moció hagués pogut englobar les dues darreres mocions, però que per la forma 
d’actuar del seu partit en que la legitimitat  de vegades sobrepassa la llei, la moció que 
s’acaba d’aprovar és en favor de la solidaritat dels encausats,  i la següent, va més 
enllà: demanar a la Conselleria d’Interior de no fer cas a l’Audiència Nacional si fan 
requeriment  per encausar a  qualsevol persona  o per investigar algun grup polític en 
concret.    
 
També defensa  la idoneïtat d’aquesta moció perquè creu que si el que es vol és la 
independència de Catalunya, cap poble  ha aconseguit la independència sense 
desobeir   a l’estat que l’oprimeix.  Per això diu que la moció és un pas més cap a la 
ruptura i un camí cap a l’alliberament nacional. 
 
Seguidament llegeix els punts de l’acord. 
 
Intervencions : 
 
La portaveu del grup polític CIU, senyora Montserrat Royes i Vila, diu : ”Moltes gràcies, 
la CUP ha engegat la campanya nacional “Sense por” per recolzar tots els càrrecs 
electes perseguits judicialment per defensar  la Declaració del 9N i per promoure la 
desobediència davant l’Estat Espanyol.  A la moció anterior ja hem manifestat que 
estàvem d’acord en defensar tots els càrrecs electes  perseguits judicialment per 
defensar la Declaració del 9N i hem explicat el perquè. Però aquesta moció va més 
enllà, i promou la desobediència davant l’Estat Espanyol.  Amb aquest punt no hi 
estem d’acord, criteri que no adoptem només nosaltres, el grup polític de 
Convergència i Unió a Matadepera, sinó que ha sigut compartit pel Parlament de 
Catalunya i també per molts altres ajuntaments catalans.  Rebutgem no fer cas al 
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Tribunal Constitucional i a l’Audiència Nacional.  No volem desobeir les ordres de 
l’autoritat, i els jutges, ho són. 
 
Cal fer les coses d’una altra manera, per tant votarem en contra de la moció 
presentada, tot i que, donem naturalment, llibertat de vot.” 
 
Com a portaveu del grup polític ERC, el senyor Santi Pavón i Fernàndez, diu : 
”Nosaltres hem aprovat la moció anterior, i aquesta també l’aprovaríem.  Simplement 
hi ha un problema amb el tercer i quart punt que pensem que crearia un conflicte 
institucional entre el Govern de La Generalitat i el mateix cos dels Mossos  d’Esquadra 
per fer la seva feina. Els requeriments judicials, perquè realment d’això no es poden 
estar, altra cosa és el que es faci.  És bàsicament per aquest motiu que ens 
abstindrem,  perquè per la resta estaríem d’acord."   
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes diu que el seu vot 
serà en contra. 
 
El senyor Pizà  afegeix : “Entenem que és difícil i que es creen complicacions  a l’hora 
de tirar endavant mocions com aquesta perquè si ens regim en el que és tot el protocol 
polític, etc, evidentment  crear conflictes entre institucions, no només ens perjudica 
sinó que crea desavinences entre nosaltres i això molt probablement durant un 
transcurs de temps el ciutadà es pot veure perjudicat.  En aquest cas nosaltres creiem 
que el poble català ha decidit que té un objectiu a seguir i ara em surto una mica del 
tema de solidaritat amb els companys i companyes i amb la resta de municipis que 
han estat encausats, però crec que hem de fer un esforç  entre tots per que la 
desobediència no sigui una qüestió molt penada, perquè la desobediència al llarg de la 
història ha aconseguit moltes coses, drets socials,  drets humans, etc.  Vostè va 
nomenar a Gandi el dia de la seva presa de possessió, i Gandi va desobeir a l’imperi 
britànic, no parlem de l’Estat Espanyol, parlem de l’imperi britànic amb colònies per tot 
el  món, una força militar gegant, i una sola persona va mobilitzar tot un poble i va 
desobeir un imperi occidental. I van aconseguir la independència  pel seu país.  Algun 
dia,  creem nosaltres,  que la situació serà tan insostenible en que per arribar a 
l’objectiu que nosaltres volem com a poble, haurem de desobeir.  I això, crec que algun 
dia ens hi veurem obligats, i bé, em refereixo als Mossos d’Esquadra, si que és veritat 
que és un organisme de la Generalitat i crearia conflictes, però simplement dir que la 
CUP no ha tingut mai simpatia amb els Mossos d’Esquadra, de fet, aquest cap de 
setmana passat han agredit un regidor de la CUP a Barcelona, la qual cosa vol dir que  
no estem en cap poder de la Conselleria d’Interior, i en aquest sentit no ens preocupa”. 
 
La senyora Solsona, es ratifica en que el seu grup vol fer les coses tal com toquen 
donant suport al Parlament de Catalunya. 
 
Votació:  practicada la votació, la moció queda rebutjada  per deu vots en contra  : 
grup polític CIU (Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes  Vila,  Quico Sala Soriano, 
M. Carme Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nuria Garcia Murcia, Nil López Crespo, 
Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roura Marmol) i grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes); 
dos abstencions : grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva) i un 
vot a favor: grup polític  CUP (Joan Pizà Font) 
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15.- MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ MIXTA DE GESTIÓ DELS 
MITJANS LOCALS I MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ. 
 
Moció que presenta el grup municipal de la CUP: 
 
Moció: És ben sabut que els mitjans de comunicació plantegen multiplicitat de 
lectures, posicionaments i debats. Ara bé, no és forassenyat afirmar que en bona 
mesura són espectacle i lleure; a la vegada que, conscients que no podem caure en 
una mena de miopia social, poden esdevenir instruments complexos de control 
ideològic i polític. No obstant, no podem perdre de vista les seves potencialitats i 
utilitats.  
 
Si s’aconsegueix explotar les seves potencialitats, els mitjans de comunicació poden 
esdevenir espais d’interrelació no tan sols entre col•lectius socials diferenciats, sinó, 
també, entre la ciutadania i l’administració pública. 
 
Aquest model de comunicació recíproca és pel qual han de vetllar els mitjans de 
comunicació públics. Els mitjans de comunicació públics, en tant que sufragats per tota 
la ciutadania, no poden estar sotmesos a les lògiques presents en el camp periodístic, 
cada cop més lligat a les exigències del mercat, ni molt menys estar lligats al partit 
governant de torn i per tant han d’articular-se sota les bases del rigor, la pluralitat i la 
transparència. En aquest sentit, els polítics han de deixar treballar als periodistes, a la 
vegada que els mateixos periodistes han de regular amb responsabilitat la seva funció. 
El mitjans públics locals - Matadepera Ràdio, Gaseta i pàgina web- no poden ser 
“fulletons” al servei d’un color polític o interessos particulars.  
 
Des d’aquesta perspectiva, els mitjans de comunicació públics han d’ésser espais de 
coherència i d’informació contrastada i de qualitat; un punt de trobada on es posin de 
manifest les diferents maneres d’entendre la “realitat” presents al nostre poble. Els 
nostres mitjans han d’afavorir una presència desacomplexada de la reflexió crítica i el 
pensament. Han d’esdevenir una àgora on s’hi parli d’educació, de globalització, 
d’interculturalitat, de conflictes i consensos, de noves tecnologies, d’estils de vida... de 
tot. Cal construir uns mitjans de comunicació públics rellevants i al servei dels veïns i 
veïnes de Matadepera. 
 
Durant l'últim any hem pogut constatar com els mitjans de comunicació locals no han 
satisfet l'objectiu d'àgora pública comentat anteriorment. I no només això, sinó que 
tampoc ha satisfet els criteris més bàsic de traspàs d'informació. A tall d'exemple: 
durant les eleccions es va manipular una notícia del nostre grup municipal, modificada 
posteriorment, o la censura que s'aplica respecte el Casal Popular Els Pins mentres 
els mitjans de la nostra comarca sí que informen sobre els esdeveniments que passen 
al poble.  
 
Per poder canviar aquestes dinàmiques i avançar cap a un model de mitjans més 
plural, participatiu i de reflexió col•lectiva, que representi a tots els matadeperencs i 
matadeperenques, proposem que el Ple Municipal aprovi els següents punts: 
 
Per tot això, el Ple municipal ACORDA: 
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1. La creació immediata d’una Comissió mixta de gestió dels mitjans locals i municipals 
de comunicació (ràdio, Gaseta i web), formada per: un regidor de cada grup municipal, 
el regidor de Comunicació de l’equip de govern, representants de les entitats de 
Matadepera i tècnics de cadascun dels mitjans. Aquesta Comissió (en espera de 
l’aprovació del seu Reglament de funcionament intern) s’encarregaria de: 
 
o Realitzar un seguiment periòdic sobre la neutralitat política i caràcter ètic dels 
continguts, la programació i la publicitat 
 
o Redactar un informe anual de seguiment dels mitjans 
 
o Revisar els pressupostos i la gestió econòmica dels mateixos 
 
o Proposar actuacions de millora en tots els àmbits 
 
o Garantir el compliment del pluralisme lingüístic i de la normativa sobre el català 
 
2. Encarregar a aquesta Comissió la redacció, abans del termini d’un any, d’una 
proposta de Llibre d’estil dels mitjans locals i municipals de comunicació de  
Matadepera, que haurà de ser aprovat en el Ple municipal, per tal d’assegurar-ne la 
neutralitat política i l’ètica professional. 
 
Defensa : 
 
El portaveu del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font exposa: ”A nosaltres ens 
agradaria veure als mitjans d’informació local que deixessin de ser merament 
informatius perquè passessin a tenir  un espai de debat públic on es pogués aprofundir  
en democràcia i portant el debat al carrer, ja sigui La Gaseta, la ràdio o la web 
municipal.  Ens agradaria veure més participació  de les entitats, que creiem que el 
seu espai és merament informatiu de la seva activitat com a entitat i ens agradaria que 
poguessin donar més la seva opinió en les columnes pel lector, etc.”  
 
A continuació llegeix els punts de la part dispositiva, tot incidint que el primer punt és 
l’objectiu que més agradaria al seu grup perquè  considera que la creació immediata 
d’una comissió mixta  de gestió dels mitjans locals de comunicació, ràdio,  Gaseta i 
web, formada per un regidor de cada grup municipal, el  regidor de Comunicació de 
l’Equip de Govern, representants de les entitats de Matadepera i tècnics de cadascun 
dels mitjans, s’encarregaria de realitzar un seguiment periòdic sobre la neutralitat 
política i caràcter ètic dels continguts de la programació de publicitat, perquè diu que 
aconseguir un organisme neutral com aquest  garantiria que governés qui governés es 
fes un periodisme i una dosificació d’informació autènticament transparent i  
democràtica. 
 
Intervencions : 
 
La portaveu del grup polític CIU,  senyora Montserrat Royes i Vila, diu : “Moltes 
gràcies.  Aquesta moció sorprèn.  M’explicaré, tan la web municipal, La Gaseta, la 
ràdio, la televisió i les xarxes socials, són mitjans de comunicació públics destinats a 
facilitar tota la informació possible de les activitats tan públiques com d’entitats locals 
registrades i que es duen a terme i afecten al municipi i als ciutadans de Matadepera. 
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A la web municipal hi ha informació institucional d’interès general i informació d’entitats 
locals, a més de l’agenda diària d’activitats puntuals.  També hi podem trobar el portal 
de la transparència, l’Oficina d’Atenció Ciutadana virtual per facilitar els tràmits a la 
ciutadania.  A la web municipal no hi ha articles d’opinió, està destinada a informar de 
la forma mes objectiva  i contrastada possible.  A La Gaseta  de publicació mensual, hi 
podem trobar  una informació similar a la de la web municipal  però més ampliada, 
com correspon a la premsa escrita, de les activitats institucionals municipals i de les 
entitats privades, però aquí, a La Gaseta,  ja hi ha articles d’opinió que queden 
reflectits en primer lloc, a les columnes d’opinió destinades a cada un dels grups 
polítics que formen el consistori de torn, i en segon lloc, en l’apartat de les cartes dels 
lectors on també,  i amb total llibertat d’expressió, els matadeperencs hi poden dir la 
seva.   
 
La ràdio municipal, escola de grans professionals, ofereix una programació que inclou: 
música, ràdio teatre, butlletins informatius, resums informatius amb entrevistes a 
personatges amb un interès general, així com a tots els càrrecs electes quan 
l’actualitat ho requereix.  I a banda de demanar entrevistes quan hi ha temes 
d’actualitat, els regidors poden, sempre que volen, demanar participar en l’informatiu 
que s’emet setmanalment, així se’ls recorda cada vegada que són entrevistats.  
També s’entrevisten els caps de l’oposició dedicant un monogràfic al final de cada 
temporada. 
 
La televisió per internet complementa tot lo abans explicat amb imatges enregistrades i 
que es poden visualitzar tantes vegades com desitgi.  Les xarxes socials  facebock i 
twiter, són elements repetidors  de totes les informacions abans esmentades, per 
poder estar alineats amb la realitat informativa actual. 
 
Respecte al punt de la moció de que es creï una comissió mixta de gestió dels mitjans  
locals i municipals de comunicació, hem de fer notar que els representants de tots els 
grups polítics poden proposar actuacions de millora en tots els àmbits a les juntes de 
portaveus que es convoquen regularment.  Allà podem interactuar i ens poden aportar 
suggeriments de millora,  i tant que si,  tot és pot millorar. 
 
Respecte a poder revisar els pressupostos, és obvi que ho poden fer, i ho poden fer 
sempre que ho desitgin.  Actuem conscients de la nostra gestió i amb total 
responsabilitat i transparència.   
 
Per últim, pel que fa referència a garantir el compliment del pluralisme lingüístic  i la 
normativa sobre el català, és evident que complim la normativa amb la seva totalitat.  
Per tot l’exposat, votarem en contra de la moció presentada, tot i que, segueix havent-
hi llibertat de vot.” 
 
A continuació, com a  portaveu del grup polític ERC, senyor Abelardo Gil Leyva, 
exposa : “Gràcies senyora alcaldessa.  Personalment estic plenament d’acord amb el 
que ha exposat la senyora Royes. Ara bé, com a grup municipal,  el nostre grup  està 
també d’acord, com diu el redactat de la moció, en que els mitjans de comunicació 
públics i tant de bo els privats, haurien d’articular-se sota les bases del rigor, la 
pluralitat i la transparència.  I també estem d’acord en que hauríen d’afavorir una 
presència desacomplexada de la reflexió crítica i el pensament com diu la moció. 
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Aquests són principis amb una gran càrrega ideològica molt democràtica i 
progressista, que el nostre grup  comparteix, però sobre tot la comparteix en el terreny 
del debat i de la teoria.  Ara bé, els mitjans de comunicació públic són responsabilitat 
de qui ostenta democràticament el poder polític, i per tant, ha de ser qui governa qui 
ha de donar comptes públicament de la gestió sigui bona o dolenta, dels mateixos. 
 
Una cosa es proposar la creació d’una comissió mixta de caràcter consultiu, la feina de 
la qual sigui fer que els mitjans estiguin cada vegada més al servei dels governats i no 
dels governants i que compleixin els principis que abans he mencionat, i una altra cosa 
de molt diferent, és la creació d’una comissió mixta de gestió i,  subratllo gestió, que a 
la pràctica no faria més que de comissariat ideològic i polític, la qual cosa no te res a 
veure ni amb la pluralitat, ni amb la transparència.  Per aquesta raó el nostre grup 
votarà en contra de la moció.” 
  
La portaveu del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes es remet a l’exposat 
pels dos grups anteriors i es ratifica en que els mitjans de comunicació del municipi 
sempre han sigut igual, on tothom pot opinar i dir la seva. 
 
Votació:  practicada la votació, la moció queda rebutjada per dotze vots en contra  : 
grup polític CIU (Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes  Vila,  Quico Sala Soriano, 
M. Carme Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nuria Garcia Murcia, Nil López Crespo, 
Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roura Marmol); grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez 
i Abelardo Gil Leyva)  i grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes); i  un vot a favor: grup 
polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
 
D) INFORMES DE GESTIÓ 
 
16.- INFORMES DE GESTIÓ 
 
La regidora de Benestar Social, Ensenyament i Festes, senyora Ma. Carme Querol i 
Badosa explica: “El passat dimecres dia 4 de maig es va portar a terme a l’escola 
Ginesta la selecció del nou director del centre.   Va haver-hi dos candidats, la senyora 
Carme Rodriguez i el senyor Jaume Roca.  Aquesta comissió està formada per dos 
membres del Departament d’Ensenyament de la Delegació de Sabadell, tres mestres 
de l’escola Ginesta, un  pare membre del Consell Escolar, dos directors d’altres 
centres, i jo mateixa.   
 
El procés va consistir  en una primera reunió on es  van presentar els mèrits dels dos 
candidats i es puntuen d’una manera totalment objectiva.  En la segona reunió, en 
primer lloc van fer  la presentació dels dos candidats, explicant com es portaria a terme 
tot el procés.   
 
Constà de tres parts, una primera part  on el Departament fa una explicació dels dos 
projectes, una segona part on cada candidat explica el seu projecte durant trenta 
minuts, i  un torn de preguntes per part dels membres de la comissió, i una tercera part 
que es fa la votació.  
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El resultat de la mateixa va resultar seleccionat el senyor Jaume Roca amb el seu 
equip format pel senyor Jordi Faro  i la senyora Roser Pallarols. 
 
En quant a les preinscripcions de l’escola bressol, es va tancar el període de 
preinscripció i el proper dia 3 de juny ja surten les llistes d’alumnes admesos per iniciar 
el dia 6,  la matrícula.  
 
P0, té 7 places i han hagut dues sol·licituds, de P1, de 21 places han hagut 20 
sol·licituds i de P2,  de 13 places, han hagut  10 sol·licituds. 
 
Les possibles vacants que hi hagin s’aniran ofertant públicament i tal com estableixen 
les actuals bases. 
 
Aprofito per comentar que el dia 3 de juny s’instal·laran els tendals i els arbres a 
l’escola bressol.   
 
A l’escola de música s’ha dut a terme el procés de preinscripció que es va acabar el 
passat divendres i ara s’està en fase de baremació.   
 
Pel que fa a les escoles públiques i l’Institut, demà al matí tindrem la última reunió de 
comissió de garantia d’escolarització amb la Delegació del Departament 
d’Ensenyament de Sabadell. 
 
En quant a Benestar Social, des del Departament de Benestar Social juntament amb el 
Consell Comarcal i el Consorci de la Gestió de Residus del Vallès Occidental, hem 
portat a terme el projecte “Recuperem a Matadepera”.  La presentació va tenir lloc el 
passat dimecres dia 9 de maig a l’escola Joan Torredemer amb la presència dels 
mitjans de comunicació municipals, TV3,  i la Televisió de Terrassa.  En aquest acte 
van estar presents la nostra alcaldessa, senyora Mireia Solsona, el senyor Ignasi 
Gimenez, president del Consell Comarcal, el senyor Ricard Torralba, president del 
Consorci de Residus, el senyor Joan Talló, director de l’Escola Joan Torredemer i el 
senyor Vicente  Montedearriba, voluntari de Càrites. 
 
Vull agrair públicament al senyor Joan Talló, director de l’escola, que ens va venir a 
presentar aquest projecte.  També a l’empresa que gestiona el menjador de l’escola 
per la seva col·laboració ja que comporta una feina i no han posat en cap moment cap 
impediment per portar-la a  terme.  Aquest projecte consisteix en aprofitar tot el menjar 
que no ha sigut servit i que normalment es llençava.  Es reparteixen en uns envasos 
per racions,  etiquetats amb totes les  dades i congelats. Un cop  cada quinze dies els 
voluntaris de Càrites els recullen i els reparteixen als usuaris. 
 
Tant des del Departament de Benestar Social com d’Ensenyament, estem molt 
orgullosos de poder dur a terme aquest projecte i a partir del mes de setembre aniran 
afegint-se a aquest projecte la resta d’escoles. 
 
Per concloure els meus informes de gestió, comentar molt ràpidament que el passat 
dia 30 d’abril es va celebrar un any mes la festa de la Gent Gran, la 26a.,  amb una 
gran participació de públic, aquest any estàvem al voltant de les 330 persones.  Un 
rècord d’assistència i tot un èxit.  Agrair al Departament de Benestar Social la tasca 
feta, i als voluntaris i voluntàries, un cop mes,  per la seva col·laboració.” 
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El regidor de Medi Ambient, senyor Marcel·lí Bosch i Muntal, informa de forma breu 
respecte de la problemàtica dels porcs senglars, dient : “Com sabeu moltes vegades 
hem parlat de la problemàtica que generen els porcs senglars en molts municipis de 
tot Catalunya, aquí Matadepera  de forma molt significativa, i hem tingut la sort de 
poder presentar aquí a Matadepera i participar, naturalment,  d’un projecte que vol 
mirar de trobar noves maneres intentar solucionar  aquest problema.  Aquest projecte 
és el que es va presentar aquí el passat dia 29 d’abril amb la presencia de Diputació, 
d’alcaldes i regidors de Matadepera, Vacarisses, Sant Cugat i Terrassa.  El projecte 
consisteix en mirar de fer viable l’efectivitat d’una vacuna inmunocontraceptiva a la 
població de senglars en vida lliure especialment en les zones periurbanes dels 
municipis, a les zones que tenen mes impacte entre la població, el trànsit, els vehicles, 
etc.   
 
Això és una prova pilot que durarà quatre anys i que s’espera poder certificar que 
realment passem de tenir una població descontrolada a una població controlada d’una 
mínima fauna.  Entenem que els animals hi seran, però si en lloc de tenir un parell de 
femelles en un punt concret que van criant, tenim dues femelles estèrils, doncs podrem 
tenir una població controlada que no vol dir no tenir animals, això vol dir tenir una 
població estable i controlada. 
 
Per presentar aquest projecte va venir la Joana Massell, una eminència mundial en 
contracepció de fauna, i ha sigut una sort poder comptar amb ella per aquest projecte 
que farà també la Facultat de Veterinària de l’Autònoma.” 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez pregunta per curiositat 
com s’aplicarà.   
 
El senyor Bosch respon que amb la instal·lació d’unes gàbies trampes distribuïdes pel 
territori.  A Matadepera, Vacarisses, Sant Cugat, Terrassa, etc. on els animals cauen, 
se’ls posa la vacuna i es fa un seguiment a fi de comprovar que la vacuna mantingui la 
seva eficàcia. 
 
El regidor d’Esports i Comunicació senyor Quico Sala i Soriano explica el programa 
“Viu l’Estiu” dient : “Un any mes, concretament avui, hem presentat el “Viu l’Estiu” 
d’enguany, 2016.  Les ofertes són de la Regidoria d’Esport, de cultura i aquest any 
incorporem una oferta nova de la Regidoria de Joventut per la franja d’edat de 14 a 16 
anys que fins ara no es feia res. 
 
La oferta comença el 27 de juny fins el 29 de juliol.  Tota la oferta de campus va 
acompanyada pels de tecnificació de hoquei i golf, cursets de natació de tarda pels 
mes menuts, que aquest anys canviarem una mica el model a seguir i en lloc de fer les 
inscripcions per edat les farem per nivell de natació perquè puguin treure mes 
rendiment a la utilització dels cursets. És evident que hi ha nanos petits que tenen mes 
nivell que alguns grans i llavors interrompia una mica la formació. 
 
Pel que respecta al Filmax, una vegada mes arribem a la setmana final de la 5a. edició 
del Filmax que també organitza la Regidoria de Joventut, des del punt jove i la 
Regidoria de Comunicació principalment Matadepera Televisió en aquest cas.  És un 
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certamen destinat a difondre la cultura de l’audiovisual, vam començar fa 5 anys tot 
tantejant el terreny per veure que podia sortir, i la veritat és que estem molt contents  
perquè crec que la resposta va sent cada any millor.  En aquesta edició  hem arribat a 
una trentena de presentació de filmets, dintre de les cinc categories que hi ha : adults, 
menors de 18 anys, centres educatius, temes locals i tema lliure per gent jove.  L’acte 
de cloenda tindrà lloc divendres a les 18h. al Casal de Cultura, ja fa un parell d’anys 
que hem hagut de canviar,  degut a l’increixendo del certamen, l’Hotel es feia petit i 
hem passat al Casal de cultura.  Evidentment esteu tots convidats, i divendres a les 
18h. farem l’entrega dels premis a les diferents categories.  
 
Si em permet, vull comentar que com que aquest cap de setmana ha estat molt prolífic 
en el tema d’esport, crec que ens ho agrairan les entitats.  Estan acabant la 
temporada, i a banda de reconèixer la tasca formativa a nivell d’escola, que això és 
evident,  i que és una premissa que pràcticament la compleixen tots, doncs sentir-me 
orgullós perquè això repercuteix en els grans que sembla que tinguin més volada i que 
crec que els mitjans de comunicació recolliran demà o demà passat. Concretament 
l’equip sènior de Matadepera Futbol ha quedat segon del seu grup i per tant jugarà la 
promoció d’ascens de categoria, això seria la 2a. Catalana.  Ja s’ha fet el sorteig i  
l’enfrontament serà contra el Martorell, una bona “perita en dulce”, però s’ha de jugar, 
si més no,  l’èxit d’assolir una bona classificació ja és important. 
 
El sènior de basquet masculí ha quedat campió de Catalunya de 3a. i puja de 
categoria, i aquest cap de setmana també el handbol veterans s’han classificat per 
jugar la final del campionat de  Catalunya  de handbol veterans que serà dissabte amb 
una jornada potent, perquè amés la Federació Catalana de Handbol ens ha donat la 
final a Matadepera.  És a dir, que a partir de les 5 de tarda hi haurà un partit previ que 
és la final de copa de handbol veterans i acte seguit la final de la lliga catalana que 
serà el handbol veterans Matadepera contra el Sant Quirze.   
 
És un bon cap de setmana potent  on destaquem els bons comportaments del Club 
Halterofília que ha tingut uns resultats molt rellevants en gent molt jove.” 
  
La regidora de Cultura i Comerç, senyora Nuria Garcia i Murcia informa d’un projecte 
molt interessant : “Liderem el camí”.  “Aquest 18 de maig s’ha iniciat el projecte que es 
diu “Liderem el Camí” impulsat pel servei local d’ocupació, juntament amb la Regidoria   
de Comerç i el Consell Comarcal del Vallès Occidental  i han fet una sessió.  Aquesta 
setmana es farà la 2a. i aquest projecte va dirigit a les dones aturades de llarga 
duració,  usuàries del servei de Benestar Social. Per tant  hi ha  una bona col·laboració 
entre les dues regidories i es tracta d’intentar donar a aquestes persones una mica 
d’autoestima, eines perquè puguin reincorporar-se al mercat laboral i generar entre 
elles aquesta bona reacció a aquests contactes perquè puguin tornar a incorporar-se 
amb la dificultat que això representa a aquestes edats, però s’ha intentat que així sigui 
i està funcionant molt be.”        
 
El regidor d’Urbanisme, senyor Nil López Crespo, informa : “En aquest cas són bones 
notícies ja que les obres són les que es fan per construir una vorera d’accés a la 
Urbanització de Roques Blanques, també la construcció d’un pas de vianants i la 
construcció de noves bandes reductores de velocitat, que ja estan arribant a la recta 
final i que aquesta setmana s’està procedint a l’asfaltat de la via.  Quedarà pendent la 
construcció de la nova vorera del c. Joan Camps, que això és una intervenció 
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proposada pels tècnics municipals i aprofitarem aquest moment en que les obres estan 
obertes per finalitzar-ho. 
 
Cal dir que un cop asfaltat, caldrà pintar la via i que a finals de setmana es procedirà a 
l’obertura del trànsit per tant la restitució de la normalitat viària, quedant pendent 
aquesta petita afectació del c. Joan Camps. 
 
Aprofito per dir que properament podrem anunciar-vos noves millores en aquesta via, 
la BV-1221, entre el punt quilomètric 5 i el 6, l’àmbit del Club Terrassa de cara a 
millorar la seguretat de les persones que estacionen en aquest club i també d’alguna 
activitat entres els vianants de Les Pedritxes i Cavall Bernat.   
 
Com a última novetat dir que la Diputació s’ha ofert per fer un estudi de la perioditat de 
la via, conjuntament amb unes propostes d’actuació i millora entre els punts 
quilomètrics 0 i 7, que vindria a ser a escassos metres de l’entrada dels Rourets, amb 
lo qual aquest estudi projectarà millores i inversions en la carretera, en un futur 
immediat.” 
 
A continuació la senyora Solsona  explica l’estat de la transparència a Matadepera : 
“La Llei 19/2013, de 10 de desembre, la Llei de Transparència d’accés a la informació 
pública i de bon govern, estableix el principi de publicitat activa i quina informació cal 
de forma obligada, incloure la corresponent portal de transparència.  La Llei estatal va 
entrar en vigor al desembre 2014, i el 29 de desembre es va publicar la Llei d’àmbit 
autonòmic que desenvolupa l’estatal.  Amb el mateix nom, però això si,  amb una 
major exigència respecte la informació que es considera publicitat activa. 
 
El capítol II de la Llei, centrat en la transparència va entrar en vigor l’1 de gener del 
2016, per tant aquest any.  El Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, en 
col·laboració amb La Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci 
Localred, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, 
van presentar  una solució de portal transparència oberta a tots aquells ajuntaments 
que ho sol·licitessin.  L’Ajuntament de  Matadepera es va acollir a aquesta opció.  
Aquesta opció es podia sol·licitar a partir del 15 d’octubre del 2015 i així ho vam fer.  
 
A més,  durant aquests mesos, l’Ajuntament vam rebre el suport de la Diputació de 
Barcelona, la qual ens va realitzar una auditoria sobre la transparència.  Amb aquesta 
auditoria volíem conèixer la situació en la que ens trobàvem i com planificar les 
mesures correctores per complir la llei, l’any 2016.  Amb tot això ens trobem que el 
diari La Torre, en data 24 d’abril de 2016, publica una notícia referent al mapa  de 
transparència “Info Participa” i el suspens en transparència per part de Matadepera.  
Seguidament, el 10 de maig, la mateixa notícia  va ser publicada per part del Diari de 
Terrassa, tot i que en el primer cas es pot llegir “Info Participa 2015”, en cap cas es fa 
constar expressament que el resultat de l’estudi impulsat per La universitat Autònoma 
de Barcelona i que premia els ajuntaments més transparents segons 52 indicadors, no 
deia que es basava en dades del 2015. 
 
La publicació a l’abril i  al maig que he comentat, no reflecteixen els avenços que s’han 
fet al portal de transparència del nostre Ajuntament.  Ara mateix hi ha 82 indicadors 
informats de 117,  segons la Llei 19/2014.  Aquests indicadors que tant l’auditoria de la 
Diputació, aquella que he comentat que ens van fer, com per part del Consorci 
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d’Administració Oberta de Catalunya, consideren que són de major prioritat.  A curt 
termini evidentment,  s’informarà de la resta d’indicadors.   
 
Per altra part, també es constata que es compleixen més dels 16 indicadors d’“Info 
Participa” que constava al 2015.  Ara estem a una xifra superior als 90 indicadors que 
ens situarien prop del 70%.  La xifra del 2015 era d’un 30%.  Per tant, en menys de 
mig any hem pujat un 40%.  Voldria manifestar a la vegada,  que la transparència està 
plenament integrada en el funcionament d’aquesta casa, s’està treballant, i molt de 
valent.  I recordar que qualsevol ciutadà pot exercir el dret d’accés a la informació 
pública a través del portal de la transparència.   
 
Hem volgut comentar aquests punts aquí, perquè es clar, si són les notícies del 2016 
que es basen en dades del 2015 quan encara no era d’aplicació la llei catalana aquí, 
són noticies que no s’ajustaven a la realitat.  Però aquí afegiríem un altre punt que ens 
va sorprendre molt i que comento aquí.  Ens va arribar que per part de la CUP de 
Matadepera posaven en el seu facebock en data 23 de maig, un anunci en el qual 
deia: l’Ajuntament ha decidit informar, informar “entre cometes” a la seva web,  del 
suspens en transparència un mes després.  I més que una notícia sembla una 
justificació, un exemple més que els mitjans de comunicació  local són utilitzats com a 
propaganda de l’Equip de Govern. 
 
Jo ho comento aquí perquè realment vam sentir una pena, pena en primer lloc  perquè 
des de la CUP no es contrastés aquesta informació.  Perquè sabent que és un tema 
important, que és ja filosofia d’ajuntament, i amés, amés la llei ens obliga a fer-ho, 
sàpiga que des d’aquí la casa, nosaltres donem la cara, però al darrere molta gent hi 
està treballant.  Llavors, jo demanaria que abans de donar per suposat coses que 
surten a la premsa, es contrastin aquí.  Perquè ho dic?  Perquè no tant sols els 
regidors i  regidores que estem al servei fem suport quan convé, sinó que els equips 
tècnics, tots, estan a disposició de tots nosaltres.  Per tant, hem de sentir-nos 
orgullosos del nostre Ajuntament, no sé quin favor fem entenent que aquestes notícies 
que apareixen en cert lloc no són contrastades.  Altres vegades,  i ho ha comentat 
també la senyora Royes, en aquestes juntes de portaveus és on comentem les coses.  
Vostè senyor Pizà, recordarà que un dia li deia : “home, heu posat unes dades 
equivocades del pressupost del 2016 quan parleu de 40.000 euros en dietes de l’Equip 
de Govern, que no era així”.  O quan parleu de la celebració del “Dia de la Dona” que 
es celebren tres activitats, doncs no, si de tretze en trien tres, és una informació a 
mitges, per tant, haurien d’aprendre, jo entenc que és el primer any que estan a 
l’Ajuntament, però intentar enfocar les coses d’una altra manera.  Aquí estem tots amb 
un nom, ara som partits polítics, penso que hem d’entendre que el  nostre municipi ens 
l’estimem i volem que millori cada dia i si es fan coses malament, que se’n fan, perquè 
quan es governa es fan coses equivocades, agrairem moltíssim que fem pinya i que 
ens ho diguem.  Perquè fixeu-vos quin mal estar ha portat un tema com aquest,  que la 
premsa de vegades distorsiona temes. Jo ho comento perquè ens ha sabut greu a 
nivell polític i tècnic, perquè jo de vegades marxava de l’Ajuntament a mig dia i encara 
es quedava personal per afegir items d’aquests, per dir : ...ens estem sortint.  Per això 
penso que si podem canviar aquesta filosofia i, evidentment informar  perquè hi ha 
llibertat d’expressió, però que la llibertat d’expressió s’ajusti a la realitat.   
 
Per això vull explicar-los-hi, estem en nota d’aprovar, ho volem fer millor, a curt termini, 
aquesta resta d’indicadors pendents es faran.  Ara,  els mes importants  estan indicats.  
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Per exemple, perquè es demanava el currículum a tots vostès? Per tant, tot això es va 
fent, el 100% és impossible fer-ho, partíem d’aquella auditoria perquè voliem saber 
que teníem malament i volíem caminar per fer-ho be, altres municipis es possible que 
hagin contractat una empresa per dur-lo a terme, nosaltres, amb la gent de la casa, 
perquè així ho hem manifestat,  ho farem nosaltres, perquè amés pot passar una cosa, 
tens una empresa durant una època has treballat molt en ferm, però la resta, ens 
oblidem, aquí no, l’esperit és dir : “aquí hi ha un bon equip de gent a nivell tècnic que 
ens hi comprometem perquè volem que tot sigui transparent”. 
 
Per tant  jo penso, confiança per saber que caminem per bon camí i sobre tot, jo 
entenc que l’oposició, ha de ser així,  que demani rigor a l’Equip de Govern, però a la 
vegada l’Equip de Govern també demanem rigor als grups de l’oposició.   
 
Mireu, el pati ja està prou liat, només falta que liem a la població.  Són noticies que no 
agraden.  Si fos veritat ens ho hauríem d’empassar, però com que no es veritat...  El 
problema és que hi ha gent que no llegirà la rèplica i així queda.  Jo demanaria, i crec 
que ho tenen fàcil,  el contrastar opinions.” 
 
E) CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
17.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN 
 
No se’n presenten. 
 
 
18.- PRECS I PREGUNTES 
 
En primer lloc el regidor del grup polític ERC, senyor Abelardo Gil Leiva, formula una 
pregunta que és més un aclariment : 
 
- “Conèixer l’apreciació i conclusions de la biblioteca Àngel Guimerà, tot suposant 

que s’han llegit  amb atenció la memòria del 2015. 
 
A continuació, el regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, aprofita el torn 
de paraula per fer una rèplica a la intervenció de la senyora Solsona, dient : “Nosaltres, 
com vostè ha dit, és el primer any i som un grup molt jove i potser en algunes coses 
fallem. En cap moment, i poder no vam mostrar-ho en segons quines publicacions, la 
nostra intenció era desacreditar a l'equip tècnic de l’Ajuntament.  A nosaltres també 
ens sorprenia una cosa, que era que quan nosaltres anàvem a treure  el tema de la 
transparència formativa en el debat de la presentació de la moció, vostès van ser quan 
van comunicar que aquell estudi s’havia fet, i que no era favorable.  Si que és veritat 
que eren dades d’un any enrere, però un any enrere tampoc ho van comunicar al 
municipi, i crec que és  l’UAB qui va fer l’estudi, crec que la Universitat Autònoma és 
un organisme suficientment creïble.  Llavors, que nosaltres poder ens estem saltant 
algun ritme polític, de que s’hauria d’haver parlat en altres sessions que ja estan 
pensades per això,  doncs en aquest cas,  error meu, i ho reconec.  Però vostès,  quan 
hi hagi alguna cosa, algun informe que no sigui favorable per vostès, que evidentment 
tothom és humà, i no tenim perquè fer-ho tot perfecte, i sobre tot que aquestes coses  
serveixen per millorar, i a sobre vostès tenen la voluntat d’adaptar-se a tot això, doncs 
en el moment en que es fa l’informe, perquè no ho fan públic? Perquè  fa un any quan 
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es va fer aquest informe  no es va fer públic i esperar que la premsa escrita ho 
publiqui, amb sorpresa de tothom.   
 
El que parlàvem de la transparència, potser ens fa por  que passin filtres de quan hi ha 
alguna cosa no favorable a vostès i que no es faci públic i el poble no s’assabenti.  
Llavors, públicament des de aquí, demano perdó per no haver fet  les coses com deu 
mana i intentaré que això no passi,  però crec que la humilitat té que ser una cosa de 
tots  i en aquest sentit coses com el suspens  en transparència, en el seu moment 
hauria d’haver-se fet públic”. 
 
La senyora Solsona, respon: “Estem parlant de la Llei que va entrar en vigor l’1 de 
gener del 2016, per tant el 2015 era actuar a títol informatiu, i el que compta és 
l’auditoria que va fer la Diputació de Barcelona per saber com estàvem i que és el que 
hauríem de fer per arribar al 2016 de la millor manera possible.  Evidentment aquest 
pas  al 100% no es podia fer.” 
 
El senyor Pizà  es ratifica en que aquesta auditoria no es va fer pública en el seu 
moment, i pregunta si l’auditoria la va fer la Universitat de Barcelona. 
 
La senyora Solsona diu que no, que l’auditoria la van fer per saber les coses que 
faltaven, i l’estudi, igual que a la resta d’ajuntaments, a fi de marcar uns items que 
l’Autonoma valorava, com per exemple : “Se da información básica sobre el alcalde o 
alcaldesa, nombre y apellidos, foto y partido político?  Se da información básica sobre 
los representantes que forman parte del gobierno, nombre y apellidos, foto y partido 
político? Se da información básica sobre los representantes que no forman parte del 
gobierno, nombre y apellidos, foto y partido político? Se publican las retribuciones 
mensuales y/o anuales de los representantes políticos? Se publican las declaraciones 
de actividades y bienes de los cargos públicos? Diu que abans del 2016 no es 
publicaven, i que ara si, perquè la llei  obliga a fer-ho.   
 
Se publica la agenda institucional del alcalde o alcaldesa? Abans no, ara si. Se publica 
en la web datos de contacto de los miembros del gobierno? Si, abans i ara.  Se publica 
en la web  datos de contacto de los miembros de la oposición? No, ara si.  I això és el 
que deia l’Autònoma. 
 
El senyor Pizà diu que el que es reflecteix és que en tema de transparència s’actua  
únicament pel que marca la llei.  No hi ha una voluntat d’anar més enllà, per això diu 
que l’estudi fa unes consideracions fora del que la llei estableix.  Creen un model  de 
política transparent i es basen en la llei tot afegint allò que consideren que hauria de 
tenir un ajuntament per ser un aprovat.   
 
És per això que afegeix que si únicament s’ha d’actuar pel que diu la llei, mai 
s’avançarà, només cal complir la llei sota mínims. 
 
La senyora Solsona diu que la llei autonòmica és la mes exigent de totes, que no es 
preocupi perquè sortirà tot.  
 
El senyor Pizà pregunta si no li donen cap legitimitat a l’estudi només perquè és 
anterior a la llei? 
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La senyora Solsona respon que donen legitimitat a complir la llei, és per això que 
l’estudi està bé com a informació però no és d’estricte compliment.   I afegeix que a 
partir de que s’aprova la normativa de l’1 de gener, és   treballa, per complir-la. 
 
El senyor Pizà diu que no dubta que compleixen normativa però assegura que es fan 
les coses en funció del que exigeix la llei, mentre la normativa no exigeix, no es fa res, 
i això és el que diu que hauria de canviar. 
 
A continuació la regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, 
pregunta quan penjaran la fotografia del rei. 
 
- La Senyora Solsona, respon que està demanada. 
 
Respecte la pregunta del senyor Gil, la senyora Solsona diu que un cop es va llegir la 
memòria de la biblioteca va tenir la sensació que no es parlava de Matadepera, i  
manifesta que va parlar directament amb la senyora Ma. Àngels per comentar-li que no 
s’ajustava a la realitat. 
 
Relata a tall d’exemple que hi havia algunes dades com la quantitat de vivendes  de 62 
a 90 m2 que deia que no hi havia,  dels equipaments esportius tampoc eren certes, etc. 
Després va observar que les dades errònies es van esmenar. 
 
Afegeix que es donava molta importància  a les instal·lacions esportives  obviant 
qualsevol actuació que s’ha fet a la biblioteca, com per exemple la instal·lació de 
cortines per resoldre  el tema d’enlluernament, un tancat per independitzar als 
estudiants que en època d’exàmens acudeixen a la biblioteca a preparar-se, es va 
canviar el mobiliari, es va cedir una aula del Casal  de Cultura per tenir un despatx 
mes ampli, etc, però a dia d’avui és impossible pensar en una biblioteca nova.   
 
El senyor Gil remarca que la impressió que desprèn la memòria  és de pessimisme, no 
només en un futur sinó el present. És per això que volia conèixer la valoració 
d’aquesta, sobre tot en el conjunt, perquè la correcció de dades no té massa 
importància perquè al final es corregeix el que no és cert. 
 
La senyora Solsona diu que aquesta actitud pessimista pot respondre a cert descens 
d’afluència, però cal remarcar que això són situacions naturals, que hi ha alts i baixos, i 
que tot són moments particulars, a banda que és una mica la tònica d’altres 
biblioteques. 
 
I sense res més a tractar per la Presidència s'alça la sessió a les  21,20 hores, de la qual 
s'estén la present acta que signa l'alcaldessa presidenta, amb mi, la Secretària de la 
Corporació, que en dono fe. 
 
 
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,   LA SECRETÀRIA, 
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Mireia Solsona i Garriga    Rosa Castellà i Mata 
 
 
 


