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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE  
 celebrat en data  29 de març de 2016 
 
 
 
 
Matadepera, 29 de març 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 ORDINARIA, convocada per al 
dia d'avui a aquesta hora. 
 
- Senyora Montserrat Royes i Vila, primera tinent d’alcalde i regidora delegat de  
  Governació, i Participació i Atenció Ciutadana (CIU) 
- Senyor Quico Sala i Soriano, segon tinent d’alcalde i regidor delegat d’Esports, i  
  Comunicació (CIU)   
- Senyora M. Carme Querol i Badosa, tercera tinent d’alcalde i regidora delegada  
  d’Ensenyament, Benestar Social, i Festes (CIU)  
- Senyor Albert García i Font, quart tinent d’alcalde i regidor delegat d’Economia i  
  Finances, i Noves Tecnologies(CIU)  
- Senyor Nil López Crespo, regidor delegat d’Urbanisme, i Obres (CIU)   
- Senyora Núria Garcia i Murcia, regidora delegada de Cultura, i Comerç (CIU)  
- Senyor Marcel·lí Bosch i Muntal, regidor delegat de Medi Ambient i Protecció Civil,  
  Joventut, i Salut Pública (CIU)  
- Senyor Pol Roura 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 secretària 
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 27 DE GENER 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 
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l’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local se sotmet a votació 
l’acta de la sessió ordinària del Ple realitzat el dia 27 de gener 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. 
 
No se’n formula cap. 
 
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. 
 
 
B) DECRETS ALCALDIA I REGIDORIES 
 
2.- DONAR COMPTES DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA I PER LES 
REGIDORIES 
 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’Alcaldia i Regidories durant els mesos de 
gener i febrer de 2016. 
 

- Alcaldia: Del núm. 1 de data 05/01/2016, al núm. 103 de data 29/02/2016 
 

- Governació: Del núm. 1, de data 12/01/2016, al núm. 58 de data 29/02/2016 
 

- Ensenyament: Del núm. 1 de data 13/01/2016, al núm. 4 de data 12/02/2016 
 

- Cultura: Del núm. 1 de data 20/01/2016, al núm. 10 de data 22/02/2016 
 

- Esports: Del núm. 1, de data 08/01/2016, al núm. 13 de data 29/02/2016 
 

- Benestar Social: Del núm. 61 de data 02/11/2015, al núm. 86 de data 
31/12/2015 
 

- Urbanisme: Del núm. 1 de data 26/01/2016, al núm. 2 de data 03/02/2016 
 

- Comunicació: Del núm. 1 de data 01/02/2016, al núm. 3 de data 19/02/2016 
 

- Economia i Hisenda: Núm. 1 de data 18/02/2016 
 

- Festes: Núm. 1 de data 17/02/2016 
 

- Benestar Social: Del núm. 1 de data 12/01/2016, al núm. 20 de data 29/02/2016 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.  
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C) DICTAMENS 
 
ALCALDIA 

3.- RENOVACIO DEL CARREC DE JUTGE/SSA DE PAU SUBSTITUT DE 
MATADEPERA. 

 
Dictamen: La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), 
en sessió de data 13 de març de 2012, va nomenar al senyor Francesc Duch i Vives, 
amb DNI núm. 39014436L, pel càrrec de jutge de pau substitut de Matadepera. 
 
Aquest nomenament es va publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de 
Barcelona de data 30 de març de 2012. 
 
L’alcaldessa, el dia 7 de gener de 2016, va dictar el  Decret número 2 ordenant la 
incoació de l’expedient administratiu pel nomenament  del càrrec de jutge/essa de pau 
substitut. 
 
D’aquest acord se’n va donar trasllat al TSJC mitjançant escrit amb el número de 
registre de sortida 23 de data 11 de gener de 2016. 
 
El TSJC ha tramés escrit a l’Ajuntament, el dia 25 de gener de 2016, demanant l’inici 
dels tràmits corresponents per a la proposta de nomenament de jutge/essa de pau 
substitut per estar pròxim a finalitzar el termini de 4 anys per al qual va ser nomenat 
l’actual jutge de pau substitut. 
 
La convocatòria pública per a la provisió de la vacant es va publicar al BOP de 
Barcelona, de data 21 de gener de 2016; al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament 
des del dia 11 de gener de 2016 al 4 de febrer de 2016, tauler d’anuncis del Jutjat de 
pau i al tauler d’anuncis del Jutjat Degà de Terrassa.  
 
El termini per a presentar sol·licituds, computat des de la darrera informació pública  
que correspon al Jutjat Degà de Terrassa, va finalitzar el dia 25 de febrer de 2016. 
 
Dins d’aquest termini s’han presentat les sol·licituds següents: 
 
- Sr. Francesc Duch i Vives amb DNI núm. 39014436L, NRE:636 de data 25.01.2016 
- Sr. Ricard Royo Manent amb DNI núm. 39015414P, NRE: 1455 de 5.02.2016 
- Sra. Alicia Cabanas Oltra amb DNI núm. 37729729T, NRE: 1578 de data 10.02.2016 
-Sra. Esther Termens Cañabate amb DNI núm. 45646167E, NRE:1590 de data 
10.02.2016 
 
La secretària de l’Ajuntament en data  2 de març de 2016 ha emès informe jurídic. 
 
Verificats els aspectes previstos als articles 102, 301, 302, 370, 389, 393 i 395 de la 
LOPJ i articles 13 al 16 del Reglament núm. 3/1995 de 7 de juny, dels Jutges de Pau, 
dictat pel Consell General del Poder Judicial, que fan referència  als requisits de 
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capacitats i compatibilitat que han de reunir els Jutges de pau, titular i substitut, en 
relació a les sol·licituds presentades es constata que  les persones que es relacionen a 
continuació, reuneixen els requisits de capacitat i concurrència de cap causa 
d’incompatibilitat ni prohibicions que puguin afectar als Jutges de pau: 
 

- Sr. Francesc Duch i Vives amb DNI núm. 39014436L. 
- Sr. Ricard Royo Manent amb DNI núm. 39015414P. 
- Sra. Alicia Cabanas Oltra amb DNI núm. 37729729T. 

Pel que fa a la senyora Esther Termens Cañabate, amb DNI núm. 45646167E, 
l’exercici actual de l’advocacia és causa d’incompatibilitat per al càrrec de Jutge de 
Pau tal i com ho preveu expressament 389 de la LOPJ i l’article 14 del Reglament 
núm. 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, dictat pel Consell General del Poder 
Judicial . 
 
El senyor Francesc Duch i Vives, amb DNI núm. 39014436L, es considera la persona 
més idònia per a desenvolupar el càrrec.  
 
L’òrgan competent per a la vàlida adopció d’aquest acord és el Ple de l’Ajuntament 
amb el quòrum de majoria absoluta tal i com disposa l’article 101.2 de la LOPJ i 
l’article 6 del Reglament núm. 3/1995. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,  
 
Es proposa l’adopció dels següents ACORD: 
 
Primer.- Proposar al Jutge Degà de Terrassa, perquè a la vegada elevi a la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el nomenament del senyor  Sr. 
Francesc Duch i Vives amb DNI núm. 39014436L com a Jutge de pau de Matadepera, 
substitut. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Jutge Degà de Terrassa perquè en doni 
compte al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes que correspongui. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Jutjat de Pau de Matadepera, al senyor Francesc 
Duch i Vives, al senyor Ricard Royo Manent, a la senyora Alicia Cabanas Oltra i a la 
senyora Esther Termens Cañabate. 
 
Defensa : 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona explica que la renovació del càrrec de Jutge  de pau 
substitut, s’ha de fer cada quatre anys i s’ha de passar pel Ple.   Afegeix que el passat 
dia 25 de gener,  el Tribunal  Superior de Justícia va emetre un escrit a l’Ajuntament  
demanant  l’inici dels tràmits corresponents  pel nomenament del jutge de pau substitut 
al finalitzar el mandat, i per això s’ha posat  en marxa la maquinaria de l’Ajuntament, 
convocant-se públicament la provisió de la vacant al BOP de Barcelona en data 21 de 
gener del 2016, en el tauler d’edictes electrònics de l’Ajuntament des de l’11 de gener 
fins al 4 de febrer del 2016, i al tauler d’anuncis del Jutjat de Pau i  del Jutjat Degà de 
Terrassa. 
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El termini per presentar  les sol·licituds computat des de la darrera informació pública 
que correspon al Jutge Degà de Terrassa va finalitzar el 25 de de febrer, hi va haver-hi 
4 propostes,  que un cop consensuades,  creu que la figura mes idònia  era seguir amb 
el Jutge de Pau substitut actual, senyor Francesc Duch. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernandez es mostra d’acord 
amb la proposta de l’actual Jutge de Pau substitut, i agraeix que es fes per consens de 
tots els grups. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font,  diu que al ser un càrrec 
sense cap mena de rellevància polític, el seu vot serà favorable. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, expressa la voluntat 
de votar favorablement perquè diu que la persona proposada  porta molt temps al 
càrrec  i ho té tot per mà. 
 
 
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 HABITATGE 
 
4.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 98 DE DATA 29.2.2016 
D’ADJUDICACIÓ DE LA TERCERA I DARRERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE 
D’ARRENDAMENT DE L’HABITATGE NUMERO 14 DE L’AVINGUDA DEL MAS 
SOT 3-9 DE MATADEPERA, EXCLOSA LA PLAÇA D’APARCAMENT, AL 
SENYOR/A AMB DNI 39014953F PEL PERIODE D’UN ANY. 
 
Dictamen: L’alcaldessa, en data 29.2.2016, va dictar el Decret número 98 que transcrit 
literalment és com segueix: 
 
“Decret núm. 98 
 
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. 
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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. 
 
La Junta de Govern Local de data 28.10.2009 va aprovar 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. 

 
Les vigents Bases reguladores per l’adjudicació en règim de lloguer dels habitatges 
municipals situats a l’Avinguda Mas Sot, 3-9, aprovades mitjançant el Decret d’Alcaldia 
número 96 de data 4.3.2015, preveuen (disposició transitòria primera) que els 
arrendataris que hagin formalitzat contractes d’arrendament amb anterioritat a la 
entrada en vigor d’aquestes bases, en el moment de la seva finalització podran ser 
novament adjudicataris directament sense necessitat d’obrir una convocatòria 
expressa a tal efecte, sempre i quan es compleixin els requisits previstos en aquestes 
bases i presentin en el termini de 10 dies des del seu requeriment la documentació 
exigida en l’apartat 8. No obstant, no els hi seran d’aplicació els requisits següents: 
 

- Ràtio d’ocupació mínima i màxima establert en l’apartat 7 c). 
- Ingressos mínims establert en l’apartat 7 e). 

 
En data 1.3.2009 l’Ajuntament de Matadepera va subscriure un contracte 
d’arrendament de 5 anys de durada de l’habitatge número 14 de titularitat municipal 
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amb plaça d’aparcament, a l’avinguda Mas Sot 3-9 amb el senyor/a amb DNI 
39014953F. 
 
En data 28.2.2014 es produeix el venciment de dit contracte, però donat que no 
complia els requisits exigits a les Bases reguladores per a l’adjudicació en règim de 
lloguer dels habitatges municipals situats a l’avinguda Mas Sot 3-9, entre l’1.3.2014 i 
posteriorment, l’1.3.2015, es formalitzen dues pròrrogues d’un any cada una d’elles de 
l’esmentat contracte. 
 
En data 5.2.2016 es posa en coneixement del llogater/a que el dia 29.2.2016 finalitza 
el termini de vigència de la segona pròrroga del contracte i se li comunica que ha 
d’aportar la documentació prevista a les Bases reguladores per a l’adjudicació en 
règim de lloguer dels habitatges situats a l’Avinguda Mas Sot 3-9, aprovades el 
4.3.2015. Se li notifica també, que serà condició indispensable la liquidació el deute 
pendent contret amb aquest Ajuntament per poder portar a terme la renovació de dit 
contracte.  
 
En data 10.2.2016, Registre General d’entrada 1585,  el senyor/a amb DNI  
39014953F presenta la documentació requerida, sense fer efectiva però, la liquidació 
del total del deute existent. 
 
Consten a l’expedient informes de la tresorera municipal i del cap de l’Oficina de 
Matadepera de l’Organisme de Gestió Tributària, de dates 15.2.2016 i 28.1.2016, 
respectivament, que constaten que en aquelles dates l’arrendatari/ària de l’habitatge 
número 14 de l’Avinguda Mas Sot 3-9 té un deute de lloguer pendent per import de 
13.957,63 euros. 
 
S’ha donat compte a la Comissió Especial d’Habitatge creada per acord de Ple de 
l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 7.11.2011, reunida a tal efecte 
en dates 19.2.2016. 
 
L’informe dels serveis tècnics de data 26.2.2016, que consta a l’expedient, proposa 
que no escau la renovació del contracte d’arrendament de l’habitatge número 14 de 
titularitat municipal de l’avinguda Mas Sot 3-9 al senyor/a amb DNI 39014953F, degut 
al deute existent. 
 
L’adopció de l’acord d’adjudicació del contracte d’arrendament i, per tant, de les seves 
pròrrogues és competència del Ple, d’acord amb el previst a la disposició addicional 
segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, per superar el termini dels quatre 
anys. No obstant, la urgència en justifica la seva adopció mitjançant Decret d’alcaldia a 
ratificar en la propera sessió del Ple.  
 
Per tot això, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar una tercera i darrera pròrroga del contracte d’arrendament de 
l’habitatge número 14 de propietat municipal situat a l’avinguda Mas Sot 3-9 de 
Matadepera, exempta la plaça d’aparcament, al senyor/a amb DNI 39014953F, pel 
període d’un any que va des del dia 1.3.2016 al dia 28.2.2017 i per una renda mensual 
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inicial de 433,70 euros, amb el compromís de pagar el deute acumulat durant aquest 
termini de pròrroga. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al senyor/a amb DNI 39014953F pel seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
Tercer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 98 de data 29.2.2016 en tot el seu contingut a la 
propera sessió del Ple” 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció del següent ACORD : 
 
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia 98 de data 29.2.2016 en tot el seu contingut. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’Habitatge, senyor Pol Roura i Marmol  explica que és un contracte antic de 
cinc anys més tres possibles prorrogues anuals, i donat que per renovar contracte es 
necessita estar al corrent de pagament i aquesta persona té un dubte important, i 
havent-se esgotat les dues prorrogues anteriors, es proposa aprovar la tercera i última 
pròrroga. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, Santi Pavón i Fernàndez, el sorprèn el deute d’aquest 
habitatge i al respecte diu que no sap com però s’hauria de fer un altre sistema perquè 
dubta que durant la pròrroga pugui fer front a les despeses mensuals i saldar tot el 
deute a fi de que se li pugui renovar el contracte un cop exhaurides les tres 
pròrrogues.  D’altra banda entén que es tracta d’un cas d’urgència social i per això la 
voluntat de concedir-li la tercera pròrroga. Potser s’hauria pogut fer un aplaçament del 
deute fins que pugui pagar. 
 
El senyor Roura diu que les prorrogues no van condicionades al deute, només 
l’aprovació del nou  contracte té a veure amb el deute pendent.  És, arribat el cas 
quan, de manera personalitzada,  s’estudia l’opció d’un aplaçament del deute. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font diu que actualment es donen 
situacions insòlites de gent que fa uns anys podien pagar sense cap dificultat el lloguer 
d’un habitatge. 
 
Diu que aprovarà la prorroga tot confiant que l’Ajuntament de Matadepera treballarà 
per garantir una vivenda en condicions per les persones amb dificultats. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes també està sorpresa 
pel deute i espera que durant la tercera pròrroga  hi pugui fer front. 
 
 
Votació:  practicada la votació, el Decret queda ratificat  per unanimitat : grup polític 
CIU (Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes  Vila,  Quico Sala Soriano, M. Carme 
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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). 
 
 
REGIDORA D’ECONOMIA I HISENDA 
 
5.- DONAR COMPTE DE L’ACORD D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DELS 
PRESSUPOSTOS DE L’AJUNTAMENT, EXERCICI 2015. 
 
Dictamen: L’Alcaldessa, en data 29 de febrer de 2016, va dictar el decret número 103 
aprovant la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Matadepera corresponent a 
l’exercici de 2015. 
 
L’article 193.4 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, disposa que de la liquidació dels 
pressupostos aprovats es donarà compte al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que es celebri.  
 
La transcripció literal del decret número 103  és com segueix: 
 
“Aprovació  de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Matadepera 
corresponent a l’exercici 2015 
 
La Intervenció Municipal elabora la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, exercici 
2015. 
 
L’interventor de l’Ajuntament  emet els corresponents informes (números  3 i 4/2016). 
 
La tresorera de l’Ajuntament emet informe. 
 
L’article 191 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la  Llei  reguladora de les hisendes locals, els articles  89 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 les bases 69 i ss.  de les Bases d’execució del vigent Pressupost,  
regulen el tancament i liquidació dels pressupostos. 
 
L’òrgan competent per a  l’aprovació de la present modificació pressupostària és 
l’alcaldessa d’acord amb l’art. 191.3  del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la  Llei  reguladora de les hisendes locals  i l’article 
21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local. 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides 
 
RESOLC, 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici 
de 2015, d’acord amb les següents dades: 
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ROMANENT DE TRESORERIA 2015 

    

     

1. (+) Fons líquids  3.860.793,65 

     

2. (+) Drets pendents de cobrament  2.637.716,49 

 (+) del Pressupost corrent 1.090.775,91  

 (+) de Pressupostos tancats 1.516.645,42  

 (+) d'operacions no pressupostàries 30.295,16  

     

3. (-) Obligacions pendents de pagament  2.446.003,83 

 (+) del Pressupost corrent 1.355.244,57  

 (+) de Pressupostos tancats 0,00  

 (+) d'operacions no pressupostàries 1.090.759,26  

     

4 (+) Partides pendents d’aplicació  3.596,19 

 (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 30,70  

 (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 3.626,91  

     

     

I  Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)  4.056.102,50 

     

II  Saldos de dubtós cobrament  948.174,06 

     

III  Excés de finançament afectat  342.195,69 

     

IV Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)  2.765.732,75 

     
 
RESULTAT  PRESSUPOSTARI 2015 

  
  

   

CONCEPTES 
DRETS 

RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUD. 

NETES 
AJUSTOS 

RESULTAT 
PRESSUPOSTA

RI 

   a) Operacions corrents 
12.636.550,54 9.988.204,40 

 
2.648.346,14 

   b) Operacions de capital 
904.880,30 1.557.031,64 

 
-652.151,34 

1. Total operacions no financeres (a+b) 
13.541.430,84 11.545.236,04 

 
1.996.194,80 

   c) Actius financers 
12.698,52 12.600,00 

 
98,52 

   d) Passius financers 
380.782,99 552.258,25 

 
-171.475,26 

2. Total operacions financeres (c+d) 
393.481,51 564.858,25 

 
-171.376,74 
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I.RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 
(I=1+2) 

13.934.912,35 12.110.094,29 
 

1.824.818,06 

AJUSTOS  

   

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals  
100.722,47 

 

4.Desv.de finançament negatives de l’exercici 
  630.957,81 

 

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici 
     

758.770,65 
 

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5) 
  -27.090,37 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)  1.797.727,69 

 
 

RESUM PER CAPITOLS LIQUIDATS EXERCICI 2015 

     

  CAPITOL OBLIGACIONS RECONEGUDES 2015   

        

1 Personal 4.632.202,07   

2 Bens corrents 5.031.625,19   

3 Desp.financeres 15.570,38   

4 Transf.corrents 308.806,76   

6 Inversions 1.557.031,64   

7 Transf.capital 0,00   

8 Actius financers 12.600,00   

9 Passius financers 552.258,25   

  TOTAL 12.110.094,29   

     

  CAPITOL DRETS RECONEGUTS 2015   

        

1 Impostos directes 6.989.137,77   

2 Impostos indirec. 377.710,21   

3 Taxes i altres ing. 2.469.167,43   

4 Transf.corrents 2.599.766,29   

5 Ingressos patrim. 200.768,84   

6 Venda inversions 0,00   

7 Transf.capital 904.880,30   

8 Actius financers 12.698,52   

9 Passius financers 380.782,99   

  TOTAL 13.934.912,35   

 

 
Segon.- Donar compte al Ple de la liquidació aprovada.” 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, el Ple de l’Ajuntament es 
dóna per assabentat. 
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Defensa : 
 
El regidor d’Hisenda, senyor Albert Garcia Font diu : “Ens trobem en el primer Ple 
ordinari després de la liquidació dels pressupostos del 2015, i em pertoca fer un breu 
resum dels indicadors de les xifres mes importants d’aquest tancament de 
pressupostos.    
 
Si els hi sembla, començaré  parlant de les dues magnituds mes importants que és el 
romanent de tresoreria i el resultat pressupostari, després passaré a analitzar  els 
objectius de la Llei d’estabilitat pressupostària. 
 
Pel que fa al resultat pressupostari, tanquem l’exercici 2015 amb 1.797.727,69 euros, 
això és degut bàsicament a que els drets reconeguts a l’exercici han superat a les 
obligacions reconegudes al mateix període, uns drets que han sigut majors que els 
ingressos pressupostats i unes obligacions que han sigut menors de les despeses   
que teníem previstes. 
 
Això ve donat bàsicament per dos motius, dos motius en els que aquest Equip de 
Govern hem estat centrats.  Per una banda,  al capítol de despeses,  una feina  a 
consciència de tots i cadascun dels regidors d’aquest Equip de Govern i de l’anterior 
Equip de Govern perquè els números del 2015 són resultat i mèrit compartits.  Una 
feina destinada a centrar-se amb el control de la despesa i amb la fiscalització 
d’aquesta,  per tal de fer més eficients els recursos de l’Ajuntament.  
 
Si entrem en el detall, veiem que en el capítol 2 hem aconseguit un estalvi d’un 8,5% 
provocant un romanent de mes de 738.000 euros, capítol 2, béns i serveis.  I aquí 
m’agradaria aturar-me i comentar la dinàmica positiva que aquest Ajuntament està 
dotant en tot el que fa referència a la contractació pública.  Sabem que és una feina 
que és farregosa, que s’han de fer uns esforços i una feina addicional, però que al final 
el resultat per l’Ajuntament és inqüestionable, en temps de competitivitat i també 
d’estalvi econòmic. 
 
Per altra banda, aquest resultat positiu ve donat pel criteri moderat seguint el principi 
de tolerància que s’ha seguit a l’hora de preveure els ingressos en el seu moment 
futur, que tindria l’Ajuntament.  Si entrem a analitzar els capítols veiem  dos  que 
agafen importància, per una banda el capítol 1 els impostos directes, ha tingut un bon 
comportament l’IBI, sobretot les plusvàlues, fent que recaptéssim un 13% més del que 
teníem previst, això suposa 800.000 euros aproximadament, una xifra prou important. 
 
Al capítol 2, d’impostos indirectes, l’ICIO, ho comentàvem al darrer ple de 
pressupostos, que en aquelles alçades al mes de novembre ja havíem superat  els 
200.000 euros que s’havien previst d’ingressar per aquest concepte, en el tancament a 
31 de desembre del 2015 la quantitat total que es va ingressar va ser de 377.000 
euros.  Vol dir que hem superat en 89% els ingressos previstos. 
 
Això pel que fa al resultat pressupostari.  Sobre el romanent de tresoreria aquest 2015 
ha pujat a 2.765.732,75 euros, una xifra que posa de manifest la capacitat que te 
l’Ajuntament per poder fer front sense complicacions a les seves obligacions a curt 
termini.    
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No pot semblar una xifra  elevada però si agafem una mica de perspectiva i agafem la 
perspectiva que ens dona   el pressupost tant ordinari com d’inversions, veiem que és 
una xifra saludable, positiva, no fa falta que comenti les conseqüències negatives que 
tindria el fet de tancar l’any amb un romanent de tresoreria negatiu.  Entre d’altres 
coses  per començar, avui al Ple estaríem parlant d’aprovar un nou pressupost amb 
una retallada  de les despeses de la mateixa xifra que el dèficit que s’hagués provocat. 
 
El resultat que quedi de restar el superàvit del romanent de tresoreria com vostès 
sabent, seran un recursos que podrem utilitzar per finançar noves despeses i noves 
inversions i saben que aquest Equip de govern ja estem treballant per poder presentar-
los-hi un nou pla d’inversions.  Segurament al Ple d’aquí a dos mesos els hi podrem 
exposar. 
 
I això per un cantó.  Per  tant tenim, resultat pressupostari positiu i mes que suficient. 
 
Anem a tractar la Llei d’Estabilitat Pressupostària, que és la Llei que persegueix que 
els ajuntaments puguin tenir una situació d’equilibri o superàvit.  Pretenem limitar 
l’augment de l’endeutament per sobre de la quantitat que normalment hem 
d’amortitzar.  Aquesta llei fixa   als ajuntaments tres objectius.  Tres objectius  que 
l’Ajuntament de Matadepera compleix aquest 2015.  El primer objectiu és tancar 
l’exercici en superàvit, no fer-ho amb dèficit.  Com hem comentat, hem tingut un 
resultat pressupostari en positiu per tant un superàvit positiu que després de calcular-
ho podem afirmar que ha sigut d’1.679.600,94 euros, per tant, primer objectiu de la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària, superat.   
 
El segon és el que té a veure amb el compliment de la regla de despesa.  Aquesta llei 
el que obliga als ajuntaments és no gastar més d’un percentatge determinat en 
referencia a les  despeses computables en l’exercici anterior.  Es a dir, en aquest 2015 
aquest Ajuntament no podia gastar mes d’1.3% més de les despeses computables al 
2014.  I aquest objectiu també s’ha resol satisfactòriament.  I el darrer objectiu de la 
Llei d’Estabilitat Pressupostària  és el del compliment del límit del deute que 
persegueix que es respecti el principi de sostenibilitat financera.  Aquí les dues 
magnituds que han de dir si anem per bon camí o no, són positives, i per tant  amb els 
ingressos corrents aquest Ajuntament pot fer front a les despeses corrents mes a les 
amortitzacions del capital dels préstecs.  Aquestes dues magnituds són , l’estalvi net 
amb 2.071.000 euros i el volum d’endeutament net que és només d’un 21% respecte 
als ingressos corrents.  Podem agafar com a referència el 75% o el màxim del 75% 
que s’entén que un ajuntament té un volum d’endeutament sostenible i aquesta xifra 
tan reduïda entre d’altres coses fa que en aquest present exercici del 2016  tinguem la 
capacitat d’endeutar-nos, de demanar nous préstecs  sense haver de recórrer a 
sol·licitar-ho a cap administració, ni que ens hagi de fiscalitzar ningú, ni el Ministeri 
d’Hisenda, ni cap altra administració.  Únicament el que farem serà notificar-ho al 
Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.” 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Abelardo Gil Leyva, diu : “Moltes gràcies 
senyora alcaldessa, moltes gràcies senyor Garcia per les seves explicacions.  Els que 
no som experts,  la comptabilitat a l’Administració Pública, és extraordinàriament 
complicada, i les seves explicacions i els informes d’intervenció, són fonamentals. 
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Abans d’expressar la nostra opinió vull dir-li al senyor Garcia que en aquesta ocasió no 
faré cap aspitx ni cap intervenció de caire filosòfic, tot i que com que aquest és el foro   
democràtic, cadascun pot dir la seva sempre que es respecti les regles del joc i les 
persones. 
 
Nosaltres hem estat  analitzant la liquidació del pressupost i veiem el següent: Les 
dades resultants de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, són clares i 
concloents.  És per això que el nostre grup  no veu la necessitat de fer cap crítica sinó 
que pel contrari, fer una valoració positiva des del punt de vista de la gestió econòmica 
del consistori.  Gestió que amés s’ajusta a la legalitat vigent i dona com a resultat uns 
comptes sanejats amb un volum d’endeutament i una liquiditat que ja els voldrien per 
sí altres municipis. 
 
Ara bé, com que no volem fer, ni s’ha de fer, una lectura partidista d’aquest tema, i no 
volem creure que hi hagi una intencionalitat partidista en la gestió econòmica en el 
sentit de forçar una liquidació de pressupostos amb romanent de tresoreria  positiu per 
tal d’afavorir  la imatge de qui governa,  i com que estic convençut de que el que volem 
tots els presents de   que l’acció de govern beneficiï sempre la població i a la millora 
del seu model de vida, ens agradaria traslladar al Ple un parell de petites reflexions. 
 
Donat el bon comportament en general dels ingressos i de les despeses i donat també 
la notable diferencia entre allò que es pressuposta i allò que es liquida, no seria millor 
afinar una mica mes en l’elaboració dels pressupostos per tal d’ajustar-los a la realitat 
econòmica del municipi i a la vegada per tal de disminuir la desviació pressupostària? I 
la segona, si es fessin uns pressupostos més afinats, es a dir, mes realistes, ja que  
tenim una econòmia tan sòlida i còmoda, no es podien destinar mes recursos a aquells 
àmbits en els quals per dir-ho d’alguna manera, se és menys generós, com és el cas 
de cultura i em refereixo sobre tot en el cas de cultura  a les inversions  que s’estan 
pendents en infraestructures, comerç i sobretot a Benestar Social? 
 
Abans hem aprovat una pròrroga d’un contracte d’arrendament d’una família que té 
dificultats econòmiques.  Això és una bona manera d’ajudar al sector de la població 
menys afavorit.   
 
Al Ple que es van aprovar els pressupostos del 2016, vam fer esment la nostra posició 
en relació a la lluita contra la pobresa extrema.  Creiem que aprofitant una mica la 
bonança econòmica, i aquesta posició còmoda des del punt de vista de liquiditat que té 
el consistori, es podria incrementar la lluita contra les desigualtats socials i la pobresa 
que una mica en contra del que va opinar vostè, senyor Garcia, no és una qüestió de 
competències sinó de voluntat política. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, diu que partint de la base que 
als pressupostos del 2015 no eren presents al consistori i no van participar a la seva 
aprovació, felicita a la Regidoria d’Economia i als tècnics de la casa per aconseguir un 
tancament d’un exercici fiscal pressupostari en positiu i per complir els objectius de la 
llei i  argumenta que segurament el seu grup hagués  fet altres destinacions de fons 
com ajuts a l’habitatge pels joves, etc. 
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El fet de tancar en positiu els fa  pensar en que podran revertir per a les generacions 
posteriors. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes  felicita a la Regidoria 
d’Hisenda pel sanejament aconseguit al municipi, tot i que també creu que s’haurien 
de destinar mes recursos a aquelles persones que ho necessitin. 
 
El senyor Garcia, suggereix que els canvis de destinació d’unes partides a altres que 
han argumentat els tres grups de l’oposició en les seves intervencions, se les facin 
arribar i s’estudiaran conjuntament. 
 
En resposta  al senyor Gil, comenta que el fet d’ajustar millor les previsions d’ingressos 
respon a un criteri de prudència que té l’Equip de Govern i s’ha de ser molt moderat a 
l’hora de preveure els ingressos de l’Ajuntament, perquè si que hi ha ingressos que 
són fàcil de determinar, però hi ha d’altres que són en funció de l’economia, les 
transaccions de plusvàlues que hagin hagut, la construcció, etc. però el que no es pot 
permetre  ser extremadament optimistes a l’hora de  veure ingressos que després no 
es produiran. 
 
El regidor d’ERC, senyor Santi Pavon i Fernandez,  es referma en el comentari  que es 
bo un superàvit en positiu sempre i quan aquest es faci servir per invertir en els temes 
pendents, que serveixi per ajudar a finançar els projectes pendents. 
 
Malgrat això reconeix que li ha agradat  la declaració d’intencions que ha fet el senyor 
Garcia i el pla de possibles inversions mes properes. 
 
El senyor Garcia diu que el pla d’inversions que s’haurà d’actualitzar,  es finançarà 
amb el romanent de tresoreria que quedi després d’haver restat  el superàvit creat.  
 
 
6.- FIXACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL CASAL D’ESTIU JOVE 
ORGANITZAT PER LA REGIDORIA DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT DE 
MATADEPERA 
 
Dictamen: L’article 41 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei d’hisendes locals, estableix que les entitats locals poden establir preus 
públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de 
l’entitat local, sempre que no es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 
20.1.B) d’aquesta llei que provoquen que l’activitat o servei estigui subjecte a una 
contraprestació mitjançant una taxa: 
 
“La prestació d’un servei públic o la realització d’una activitat administrativa en règim 
de dret públic de competència local que es refereixi de manera particular al subjecte 
passiu, l’afecti o el beneficiï està quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies 
següents: 
a) Que els administrats no les hagin de sol·licitar o rebre de manera voluntària. A 
aquests efectes no es considera voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels 
administrats: 

Quan estigui imposada per disposicions legals o reglamentàries. 
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Quan els béns, els serveis o les activitats requerits siguin imprescindibles 
per a la vida privada o social del sol·licitant. 

b) Que no les presti o realitzi el sector privat, n’estigui o no establerta la reserva a favor 
del sector públic de conformitat amb la normativa vigent.” 
 
L’objecte d’aquesta ordenança es regular els preus públics per a la prestació del servei 
de Casal d’estiu Jove organitzat per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de 
Matadepera, serveis en els que no concorren les circumstancies a dalt esmentades i 
per tant no han de ser considerades la prestació de un servei remunerat mitjançant 
una taxa. 
 
Consta en l’expedient l’informe de la Tècnica de Joventut de l’Ajuntament que justifica 
la prestació del servei per sota del cost en aplicació de l’article 44.2 del Reial decret 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’hisendes locals: “Quan 
hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, 
l’entitat pot fixar preus públics per sota del límit del cost del servei o activitat. En 
aquests casos s’han de consignar als pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes 
per cobrir la diferència resultant si n’hi ha.” 
 
En el mateix informe es relacionen els costos directes de cadascú dels serveis prestats 
per a la determinació del preu públic. Consta, així mateix, informe econòmic i de 
fiscalització de la intervenció municipal. 
 
L’Ordenança fiscal de l’Ajuntament de Matadepera núm. 4.1. reguladora del preu 
públic per la prestació de serveis en les instal·lacions esportives i culturals municipals, 
és la norma que contempla els preus públics per a la prestació dels serveis dels 
campus d’estiu organitzats per la Regidoria d’Esports i de Cultura. Es considera adient, 
incorporar a aquesta norma existent, la previsió dels preus públics per la prestació del 
servei de campus d’estiu dirigit als joves del municipi. 
 
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 i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals, aplicable a la fixació d’un preu públic. 
 
L’establiment o la modificació dels preus públics correspon al ple de la corporació en 
virtut de lo disposat en l’article 47.1 de Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei d’hisendes locals i 22.2 e) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Acordar la fixació dels preus públics per la prestació del servei de Casal 
d’estiu Jove organitzat per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Matadepera. 
 
Segon.- Aprovar inicialment la ordenació dels preus públics per la prestació del servei 
de Casal d’estiu Jove organitzat per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de 
Matadepera mitjançant l’aprovació provisional de la tarifa 3.11 de l’article 4.3 de 
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l’Ordenança fiscal núm. 4.1 reguladora del preu públic per la prestació de serveis en 
les instal·lacions esportives i culturals municipals amb el següent tenor literal: 
 
3.11 Casal d’estiu Jove organitzat per la Regidoria de Joventut  

CASALS D’ESTIU JOVE Quantia setmanal Quantia casal complert 

General 64,05 € 269,07 € 

Abonats IEM 48,07 € 201,81 € 

Família nombrosa o monoparental 48,07 € 201,81 € 

 
Tercer.- Exposar al públic els acords precedents, així com els texts de les ordenances 
modificades i aprovades,  per un període de 30 dies hàbils , comptats a partir del 
següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB). En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i 
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
 
Quart.- Disposar que 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 la ordenança aprovada, que entrarà en vigor el dia següent 
de la seva publicació i regira mentre no se n'aprovi la modificació o derogació 
expressa. 
 
Defensa : 
 
El regidor de joventut, senyor Marcel·lí Bosch i Muntal, informa de la creació d’un casal 
per joves de 12 a 17 anys que fins aleshores no existia  i diu que  des de la seva 
regidoria s’ha treballat molt a fi que sigui amb un preu accessible i semblants als altres 
casals d’esports, cultura, etc., però enfocat a una franja d’edat que no tenien 
possibilitat de gaudir d’un casal a l’estiu. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez, li sembla be la 
iniciativa  i es mostra d’acord amb el preu fixat.  Espera que sigui tot un èxit.  
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, li sembla bé que es tingui en 
compte al jovent, que hi hagi activitats, etc. No obstant això diu que és llàstima que per 
part del consistori no es doni tot el suport a algunes de les iniciatives  populars 
empreses des de fa temps i amb bona acceptació per part del jovent com a col·lectiu.  
És per aquest motiu que diu que no recolzarà la proposta però tampoc posarà pal a les 
rodes.  Per això diu que el seu vot serà d’abstenció. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes,  diu que és una bona 
iniciativa, que aquesta franja d’edat  és especialment conflictiva i els pares no saben 
molt bé  que poden fer. 
 
Votació:  practicada la votació, s’aprova l’acord  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 
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Abelardo Gil Leyva); grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes) i  una abstenció : grup 
polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
 
7.- RECTIFICACIÓ, PER ERROR MATERIAL I ARITMÉTIC, DE L’ACORD DE 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.10 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTIRI 
 
Dictamen: El Ple de la Corporació en sessió celebrada el 28 d’octubre de 2015 va 
adoptar l’acord de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016, acord 
que va quedar definitivament aprovat en data 28 de desembre de 2015. 
 
En l’esmentada resolució s’incloïa una nova redacció del text de l’Ordenança Fiscal 
núm. 3.10 reguladora de la taxa per la prestació de serveis de cementiri per adequar-la 
al Reglament regulador del servei del cementiri municipal de Matadepera aprovat 
mitjançant acord de Ple de data 30.03.2015 (BOPB 09.07.2015) sense modificació de 
tarifes tal i com justificava la part expositiva de l’acord: 
 
“L’última data publicada per l’Institut Nacional de Estadística de 14 de octubre de 2015 
situa la taxa de variació anual de l’IPC en el mes de setembre de -0.9%. Amb aquest 
indicador, l’equip de govern no considera justificada una pujada en les quotes 
tributàries del les taxes i quanties dels preus públics, i per tant, el ciutadà 
matadeperenc abonarà les mateixes quantitats en 2016 per rebre els serveis públics 
municipals.” 
 
Amb el nou redactat, es varen eliminar les tarifes corresponents  la concessió de drets 
funeraris per a restes i cendres per no adequar-se a la normativa reguladora del 
servei, no obstant es va consignar la quota d’aquest dret suprimit per durada de 5 anys 
a la concessió del dret funerari per 5 anys en els nínxols de tercera fila per un import 
de 81,60€. Així mateix, s’ha advertit un error aritmètic en la conversió de la quota de la 
concessió del dret de columbari per 5 anys, ja que l’anterior redactat de l’ordenança 
consignava un import anual. La quota 4.3 de l’article 6 es va aprovar amb el següent 
tenor literal: 
 
“Article 6.- Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 
 
(…) 

             4.3 Durada de 5 anys   

                  Nínxol Quarta fila 197,35 

                  Nínxol Tercera fila 81,60 

                  Columbaris  53,00 

(...)” 
 
Advertits aquests errors material i aritmètic en l’adopció de l’acord, es fa necessari 
procedir a la seva esmena en aplicació de l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
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administratiu comú, amb la redacció introduïda per la llei 4/1999, de 13 de gener, que 
preveu que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, 
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents 
en els seus actes. 
 
Consta en l’expedient informe favorable de la intervenció municipal. 
 
L’adopció d’aquest acord correspon al Ple de l’Ajuntament en compliment de l’article 
22.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en 
concordança amb l’article 52.2 f) del Decret legislatiu 2/2003 de 27 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Rectificar, per error material i aritmètic, l’acord de modificació de l’Ordenança 
Fiscal núm. 3.10 reguladora de la taxa per la prestació del servei de cementiris 
aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 28 d’octubre de 
2015 pel que respecta a la quota 4.3 de l’article 6, el redactat correcte del qual es el 
següent: 
 
“Article 6.- Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 
 
(…) 

             4.3 Durada de 5 anys   

                  Nínxol Quarta fila 197,35 

                  Nínxol Tercera fila 217,5 

                  Columbaris  50,03 

(...)” 
 
Segon.- Exposar al públic els acords precedents, així com el text de l’ordenança 
rectificada, per un període de 30 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la 
publicació del corresponent anunci en el BOP. 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 BOP del text 
modificat de l’ordenança aprovada, i regiran mentre no se n’aprovi la modificació o 
derogació expressa.  
 
 
Defensa : 
 
És l’interventor municipal, senyor Santiago Vaamonde Juanatey, qui diu : “En el Pleno 
celebrado el 28 d’octubre del 2015, se incluia la modificación de la Ordenanza Fiscal 
3.10, si bien en la explicación del dictamen se dejaba claro que no se modificava el 
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importe sinó que solamente se adecuaba la ordenança al reglamento que regulaba el 
servicio, en la tarifa 4.3 por un baile en la transcripción de números, en los nichos de 
tercera fila y columbarios  hubo un error en el importe. 
 
Advertido el error en este Pleno se propone la rectificación del error para que quede el 
importe que es el que estaba en la ordenança del 2014.” 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez, no fa cap comentari, 
únicament diu que si és un error que s’ha de subsanar, s’ha de fer. 
 
Tant el regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font com la regidora del grup 
polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, coincideixen en que és un error, i que no 
té cap importància.  
 
 
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). 
 
 
 
 
8.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT NUM. 4 DE MODIFICACIÓ 
DEL CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA, 
EXERCICI 2016 
 
Dictamen: Constatada la necessitat  d’atendre determinades despeses específiques i 
determinades, la realització de les quals no pot demorar-se fins l’exercici següent,  i 
per a les quals no existeix crèdit suficient, es genera la següent modificació 
pressupostària. 
 
El regidor d’hisenda emet la providència d’incoació d’expedient  de la modificació 
pressupostària número 4 per crèdits extraordinaris finançats amb baixes de despeses 
no compromeses. 
 
L’article 177 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la  Llei  reguladora de les hisendes locals, els articles  35 i ss. del Real 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. 
 
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 
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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 
 
Consta l’informe de la tècnica d’ensenyament, del tècnic de comunicació i de la tècnica 
de cultura. 
 
L’interventor de l’Ajuntament  ha emès els  informes número  8 i 9 /2016. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, 
 
Es proposa que s'adopti el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient número 4 de modificació de crèdits del Pressupost de 
l'Ajuntament de Matadepera de l'any 2016 per un import total de 57.500,00 €: 
 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 

   
Aplicació Descripció Import 

      

9 323 62210 Climatització edifici escola bressol mpal. Ralet Ralet 17.500,00 

12 491 64001 Renovació  Web municipal 30.000,00 

04 342 62523 Cortines pavelló municipal 10.000,00 

  TOTAL 57.500,00 

   Total Crèdits extraordinaris  57.500,00 

   

 
FINANÇAMENT 

 

   

 

 BAIXES DE DESPESES NO COMPROMESES 
 

 
      

Aplicació Descripció Import 

19 491 20602 Arrendament panells informàtics 57.500,00 

  TOTAL 57.500,00 

   TOTAL INCREMENT  PRESSUPOST DESPESES 0,00 

TOTAL INCREMENT PRESSUPOST INGRESSOS 0,00 

 
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/EN/1 
Climatització edifici escola 
bressol mpal. Ralet Ralet 2016/2016 17.500,00 17.500,00 Ingressos 

En si 
mateixos 

          corrents 
excepte 8ª.2 
d) 

           
Bases 
D´Execució 



 22 

            Pressupost 

              

2016/C/1 Renovació  Web municipal 2016/2016 30.000,00 30.000,00 Ingressos 
En si 
mateixos 

  
 

      corrents 
excepte 8ª.2 
d) 

        
 

 
Bases 
D´Execució 

           Pressupost 

              

2016/CU/1 Cortines pavelló municipal 2016/2016 10.000,00   10.000,00   Ingressos 
En si 
mateixos 

          corrents 
excepte 8ª.2 
d) 

           
Bases 
D´Execució 

            Pressupost 

              

 
Tercer.- Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del 
Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la  Llei  
reguladora de les hisendes locals. 

 
Quart.- El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en les termes d’exposició 
pública no es presenta cap reclamació contra el mateix. 
 
 
Defensa : 
 
El regidor d’Hisenda, senyor Albert Garcia Font  explica : “Presentem aquesta 
modificació de crèdit per crear tres partides pressupostaries noves, i començaré a 
explicar d’on traurem els fons, de quina partida.  Serà de la partida de 68.000 euros 
que teníem destinats al pressupost per la inversió i instal·lació dels panells informatius 
que com saben havien d’anar a les tres entrades del poble i una a la plaça del frontó. 
 
A mesura que hem anat avançant en aquest projecte hem anat trobant-nos  dificultats i 
inputs   que ens han fet repensant-nos-ho i creure que el més convenient que podíem 
fer  era apartar al menys en aquest exercici, el projecte dels panells informatius.  Per 
tant, s’allibera la partida de 68.000 euros i presentem tres noves partides que la suma 
de les tres són 57.700 euros.  La primera d’elles de 10.000 euros  es per poder pagar 
unes noves cortines al pavelló.  La regidora, senyora Carme Querol i Badosa ho 
explicarà amb més detall.” 
 
La senyora Querol diu que les cortines que tapen l’escenari estaven malmeses  i tot 
que en un principi creien que les podrien fer durar un temps més, va ser durant la 
festivitat de Reis que es van adonar que estaven molt deteriorades, i per les activitats 
que es desenvolupen s’han acabat d’estripar. 
 
Aprofitant aquesta alliberació de partida,  s’ha decidit canviar-les amb unes petites 
diferencies, d’un material potser més senzill, però més pràctiques. 
 
El senyor Garcia continua explicant : “En casos com aquest en que una cortina ha dit 
“prou” no es podia preveure mesos enrere.  La segona partida que hem de crear és 
per tal de poder fer una inversió a l’escola bressol ja que els darrer mesos la Diputació 
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de Barcelona va fer un estudi de climatització de l’escola, del qual es desprèn que els 
mesos d’estiu els nanos passen moltíssima calor, de fet l’escola està orientada a sud, i 
fa que durant moltes hores del dia tinguin un impacte de de sol a les aules plenes de 
vidrieres. 
 
Hi ha diverses opcions plantejades en l’estudi de la Diputació.  En principi instal·larem 
dos aires condicionats a la sala més  gran de l’escola bressol, que és la sala on es fan 
diverses activitats i instal·laríem  una pèrgola  a la part més allargada del patí 
orientació sud, que evitaria que entrés més durant les hores que mes calor fa.”   
 
La senyora Querol, com a regidora d’Ensenyament afegeix  que  l’aire condicionat  
s’ubicarà a la sala multifuncional, un altre més petit a la sala on dormen, la pèrgola al 
sorral, i que segurament la partida donarà per plantar uns arbres que aquesta tardor 
encara no farien efecte, però que de cara al curs vinent donarien ombra.  
 
El senyor Garcia finalitza la seva intervenció dient : “En concret la partida per la 
climatització de l’escola bressol és de 17.500 euros.  La darrera partida de 30.000 
euros, d’entrada pensem que potser serà menor import, però per cobrir-nos, de cara a 
possibles projectes, per crear una nova pàgina web per l’Ajuntament.  Al final pensem 
que l’ús de les noves tecnologies cada vegada va a més, els mitjans per informar-se el 
ciutadà a través de la pàgina web nostra,  cada vegada deixa de ser més d’ordinador 
per passar a ser de tauletes o dispositius mòbils  i la pàgina actual no es pot llegir 
d’una manera còmoda des dels mòbils o tauletes i això dificulta la informació de cara al 
ciutadà.  Creiem que això és un punt important.  Això ja ho sabíem abans de fer els 
pressupostos però ara que podem tenir alguna partida per poder fer anar les 
inversions, creiem  que és important. 
 
Tenim un repte important en aquest sentit i és tot el que ens presenta el portal de 
transparència, que tenim accés des de la pàgina web.  La senyora alcaldessa ens 
donarà dades de les visites que hem rebut des que s’ha inaugurat el portal de 
transparència.  Hem de fer una pàgina web que sigui fàcil pel ciutadà per poder 
accedir a totes les dades que li siguin necessàries.” 
 
El regidor de comunicació, senyor Quico Sala i Soriano, agraeix que hagin pensat en 
comunicació amb aquesta modificació i remarca que efectivament és adaptar la pàgina 
web que té una història de 10-12 anys,  que s’ha anat quedant obsoleta, i no permet 
desenvolupar  totes les funciones reals que permeten les noves tecnologies.  
Actualment la web té aproximadament 50.000 visites mensuals, ja es pensava fer la 
renovació en els darrers pressupostos però ara amb aquesta modificació, es dona el 
pas que mereix la web municipal en benefici a la població tant del municipi com 
externa. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Abelardo Gil Leyva, manifesta que habitualment 
el seu grup és bastant crític davant les modificacions de crèdit, però en aquesta ocasió 
no ho serà perquè creu que és una modificació justificada i justificable.  L’escola 
bressol, la pàgina web, les cortines del pavelló, etc.  
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De totes maneres,  dubta de la necessitat o no dels panells informàtics.  Si realment es 
tracta d’aparcar el tema com ha dit el senyor Garcia, no té res a dir.  Diu que ell mira la 
necessitat dels panells sobre tot a la part de la ciutadania que no utilitzen les noves 
tecnologies, ni mòbil, ni ordinador, ni tablet, etc. i que oferiria la informació que no 
disposen aquest sector de població. 
 
El seu vot serà favorable. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, entén que l’elaboració dels 
pressupostos és una tasca feixuga i que la modificació de crèdit és una eina  vàlida per 
poder-se anar adaptant a les necessitats que poden aparèixer al llarg de la legislatura. 
Aquesta figura dona flexibilitat al pressupost.   
 
Manifesta que el qué no es fa és aprovar una modificació pressupostària d’uns 
pressupostos que directament no es van aprovar, però en aquest cas, igual que ha fet 
el grup d’ERC,  farà una excepció perquè dintre del paquet de la modificació hi ha la 
millora de l’escola bressol per al benestar dels nens. 
 
Una vegada més valora l’elaboració dels pressupostos sobre tot quan hi ha moltes 
mancances a cobrir i que ja hi eren abans d’aprovar-se els pressupostos per això, es 
referma en dir que aprovaran la present modificació de crèdit però demanant que es 
tingui en compte i que siguin sensibles en algunes prioritats dels poble, que tot el que 
sigui en matèria d’escoles, gent gran, rebin un tracte prioritari. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes,  manifesta la 
intenció de vot favorable perquè creu que les tres accions a realitzar son temes 
prioritaris. 
 
El senyor Garcia  fa un apunt al respecte de deixar de banda un sector de la població 
que no utilitzen les noves tecnologies, que precisament per això està convivint la 
informació digital i la tradicional.  La Gaseta es reparteix porta a porta de manera 
mensual, impressions en tríptics informatius que es poden trobar tant a Cultura com a 
l’OAC de l’Ajuntament, que amés hi ha una pantalla tàctil que es pot fer servir, etc. 
 
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 DE GOVERNACIÓ 
 
9.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR OTAP B152/000002/2015 PER 
INFRACCIÓ DEL TEXT REFÓS DE L’ORDENANÇA GENERAL MUNICIPAL DE 
TINENÇA I CONTROL D’ANIMALS DE MATADEPERA. 
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Dictamen: En data 30.10.2015 es va notificar a la persona amb DNI núm. 49828419T, 
la proposta de resolució de l’expedient sancionador OTAP B152/000002/2015 emesa 
per l’instructor en data 21.10.2015.  
 
Es va concedir a la persona amb DNI núm. 49828419T un termini d’audiència de 10 
dies hàbils per aportar les al·legacions que cregués adients. Aquest termini, comptat a 
partir del dia 31.10.2015, dia següent a la notificació de la proposta de resolució, va 
finalitzar el passat 11.11.2015, sense que s’hagi rebut cap al·legació. 
 
L’òrgan competent per a sancionar els fets tipificats com a infracció lleu al Text refós 
de l’Ordenança general municipal de tinença i control d’animals de Matadepera 
(TROAM), per gossos potencialment perillosos, és l’Alcaldia, d’acord amb el previst a 
l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos (LTGP), i als articles  64.3 del TROAM, 21.1.n) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 53.1. n) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC). No obstant, aquesta competència 
fou delegada a la regidora de Governació mitjançant el Decret d’Alcaldia número 446 
de data 9.7.2015, publicat al Butlletí Oficial de la província de Barcelona amb número 
de registre 022015018773 de data 27.7.2015. 
 
L’òrgan competent per a sancionar els fets tipificats com a infracció greu i molt greu al 
TROAM, per gossos potencialment perillosos, és el Ple, d’acord amb el previst a 
l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos (LTGP). 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Imposar a la persona amb DNI núm. 49828419T la sanció mínima exigible, 
consistent en una multa de 60,10 euros, per cadascun dels animals, fent un total de 
120,20 euros, per la comissió d’una infracció administrativa de caràcter lleu, tipificada 
a l’article 61.6 del Text refós de l’Ordenança general municipal de tinença i control 
d’animals de Matadepera. 
 
“61.6. Infraccions lleus. No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que 
s’hagin d’identificar d’acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts la Llei 
de protecció dels animals i la normativa que la desenvolupa amb relació a aquesta 
identificació.” 
 
Segon.- Imposar a la persona amb DNI núm. 49828419T la sanció mínima exigible, 
consistent en una multa de 60,10 euros, per cadascun dels animals, fent un total de 
120,20 euros, per la comissió d’una infracció administrativa de caràcter lleu, tipificada 
a l’article 61.22 del Text refós de l’Ordenança general municipal de tinença i control 
d’animals de Matadepera. 
 
“61.22. Infraccions lleus. No inscriure el gos potencialment perillós en el Registre 
específic del municipi.” 
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Tercer.- Imposar a la persona amb DNI núm. 49828419T la sanció mínima exigible, 
consistent en una multa de 1.502,53 euros, per cadascun dels animals, fent un total de 
3.005,06 euros, per la comissió d’una infracció administrativa de caràcter molt greu, 
tipificada a l’article 62.28 del Text refós de l’Ordenança general municipal de tinença i 
control d’animals de Matadepera. 

 
“63.14. Infraccions molt greus. Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense 
llicència.” 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la persona amb DNI núm. 49828419T, pel seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
Defensa . 
 
La regidora de Governació, senyora Montserrat Royes Vila, explica que aquest 
expedient es conseqüència d’un acte de tinença de gossos considerats perillosos.  El 
propietari és el mateix i els gossos haurien d’haver estat xipats, censats i tenir llicència 
especial.  Només la  multa per la falta de llicència puja 1.502,53 euros i pels altres 
conceptes multes catalogades com a lleus per un import de 60,10 euros per gos, per 
això s’ha de passar per Ple. 
 
Afegeix que  abans d’arribar al Ple s’han fet tots els requeriments pertinents.  No ha fet 
cap al·legació durant el termini establert per fer-les  i a banda de complir amb cada un 
dels requisits formals per escrit, es va fer una gestió personalitzada telefònicament 
indicant-li que si regularitzava la situació es podrien rebaixar les multes.  A hores d’ara, 
no ha fet cap acció,  i finalment es posen les sancions corresponents. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavon i Fernàndez,  expressa el seu 
acord amb la proposta perque segueixi el curs pertinent i com ja s’ha dit, 
dissortadament, fa no gaires anys ja es va tenir un ensurt amb un animal de 
característiques semblants.  
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font,  diu que es mostra a favor 
perquè és una qüestió de seguretat ciutadana.  
 
No obstant això, a títol personal manifesta el seu rebuig a la normativa que regula les 
races de gossos perillosos, de la mateixa manera que en els humans,  no es pot dir 
que una raça és més agressiva que altra, tampoc es podria dir quina raça de gos és 
mes perillós que altra, perquè és qüestió d’individus. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, està a favor donat 
que a aquesta persona se l’ha avisat de totes maneres possibles i sembla que el que 
no vol és complir amb la normativa.    
 
La senyora Royes apunta al senyor Pizà que l’ordenança municipal segueix 
escrupolosament la normativa autonòmica i aquesta està aprovada com a 
conseqüència d’uns informes veterinaris que concloïen respecte els potencials 
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perillosos de determinats animals.  Només per això s’han de complimentar uns 
requisits, no es prohibeix que ningú tingui animals potencialment perillosos.  
 
El senyor Pizà recalca que el seu comentari  ho ha fet només de manera personal, al 
contrari, es mostra a favor d’una llei que reguli i previngui els atacs d’animals a 
persones.  Simplement no li agrada que es satanitzi segons quines races de gossos.  
 
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 DE CULTURA 
 
 
10.- CANVI DE NOM DE LA PLAÇA ALFONS SALA PER PLAÇA DE CAL 
BALDIRÓ. 
 
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 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 escau, s’aprovi pel Ple de 
l’Ajuntament.  
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L’article 6 del mateix Reglament estableix que la Comissió del Nomenclàtor podrà 
actuar d’ofici. En sessió ordinària, s’acorda proposar la modificació de la denominació 
de la plaça d’Alfons Sala per la de plaça de Cal Baldirò. 
 
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: 
 
“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. La lletra f) diu que s’han 
d’excloure aquelles denominacions que, per si mateixes, siguin referències 
commemoratives al sollevament militar, la guerra civil espanyola o la repressió 
franquista, així com altres possibles repressions polítiques.  
 
Alfons Sala és representant de dues dictadures, que recolzà políticament de manera 
proactiva, com són la dictadura de Primo de Rivera i la franquista. És innegable, 
doncs, que denominar una plaça com Alfons Sala és commemorar una figura clau en 
un context polític i social de repressió i dictadura, en contra del que diu aquest 
Reglament i l’article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es 
reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui patiren 
persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura.  
 
Per altre part, Cal Baldiró és una denominació que recupera la toponímia tradicional 
local. Al referir-se a l’antiga fonda, i no a una persona concreta, es tendeix (o com a 
mínim no s’afavoreix el contrari) a la paritat de gèneres. Finalment, es constata que 
existeix un ús ampli popular de la denominació plaça de Cal Baldiró.  
 
Practicada la votació, aquesta és unànime a favor de modificar la denominació plaça 
d’Alfons Sala per plaça de Cal Baldiró, 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 plaça d’Alfons Sala per plaça de Cal Baldiró, amb el vot 
unànime de tots els seus membres: Montserrat Royes, Maria Rosa Boix, Xavier Font, 
Joaquim Fontboté, Núria Garcia, Jaume Munuera, Albert Turu, Àngels Ventayol, 
Montserrat Santamaria.  
 
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 Comerciants, representada 
pel Sr. Lluís Val, a l’Associació de Veïns del nucli antic i eixample de Matadepera, 
representada pel Sr. Josep Antoni Forte, ambdós el dia 7 de març  i a la Federació 
d’Associacions de Veïns de Matadepera, representada pel Sr. Joaquim Esquius, el dia 
11 de març de 2016. 
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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, en els termes de l’informe de data 17 de febrer de 2016 de la 
Comissió del Nomenclàtor de Matadepera, la modificació de la denominació de la 
plaça Alfons Sala per la de plaça de Cal Baldiró.  
 
Segon. Disposar que aquest acord entrarà en vigor transcorreguts 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. 
 
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. 
 
Defensa : 
 
La regidora de Cultura, senyora Núria Garcia Murcia, fa un resum atès que tots els 
grups municipals tenen representació a la Comissió de Nomenclàtor i ja resten 
assabentats: “La primera de les propostes el canvi de plaça Alfons Sala per plaça de 
Cal Baldiró. La raó és que Alfons Sala era representant de dues dictadures a les que 
donà suport de manera pro-activa com són les de Primo de Rivera i la franquista, i és 
innegable que denominar així una plaça, és commemorar una figura clau en un context 
polític i social de repressió i dictadura, en contra del que diu aquest Reglament de 
nomenclàtor i l’article 15 de la Llei 52/20007, per la qual es reconeixen i amplien els 
drets i s’estableixen mesures a favor dels qui patiren persecució i violència durant la 
guerra civil o dictadura.  D’altra banda Cal Baldiró és una denominació que recupera la 
toponímia tradicional local i té un ús ampli i popular com a tal. 
 
La Comissió de nomenclàtor reunida en data 8 de febrer va votar unànimement a favor 
de modificar la denominació de plaça d’Alfons Sala  per plaça de Cal Baldiró.” 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez,  reconeix la tasca feta 
per la Comissió de Nomenclàtor  i es mostra a favor amb la proposta, tot i que diu que 
arriba 40 anys tard.  Anima a la comissió a que continuï fent  la seva feina i 
desapareguin tots els noms relacionats amb la dictadura franquista. 
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El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, diu que més val tard que mai i 
ressalta que era una vergonya que una plaça tan popular del municipi portés el nom 
d’Alfons Sala, un reconegut monàrquic, conservador i lliberal, va rebutjat l’Estatut 
d’Autonomia al 1919  que donava garantia a bastantes llibertats al poble en aquells 
moments, col·laborador del regim de Primo de Rivera, i va ser nomenat president de la 
Mancomunitat de Catalunya.  
 
Bàsicament, pels motius que ha detallat i per molts altres d’una llista interminable, i 
perquè creu que els carrers i les places han de rebre el nom pel qual popularment es 
coneixen, donarà el seu suport. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, també es mostra 
d’acord perquè  popularment ja s’ha dit sempre Cal Baldiró, i molt poca gent sap que 
es deia Alfons Sala.  
 
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). 
 
 
 
 
11.- RESTITUCIÓ DE LA DENOMINACIÓ JOAQUIM SERRA I COROMINAS AL 
NOMENCLÀTOR. 
 
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 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. 
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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 escau, s’aprovi pel Ple de 
l’Ajuntament.  
 
L’Agrupació Sardanista La Mola, representada pel Sr. Jordi Simó i Sanahuja, presentà 
sol·licitud de restitució de la denominació de l’anomenada plaça de Joaquim Serra i 
Corominas, en data 09/10/2015 i número de registre 9867. La sol·licitud no 
especificava un espai concret. 
 
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: 
 
“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. En aquest cas, ens trobem 
amb una petició que demana la restitució d’una denominació prèviament existent, per 
la qual cosa els criteris emprats no es troben directament inclosos en el Reglament. 
 
Davant la inexistència de l’espai antigament ocupat per la plaça Joaquim Serra i 
Corominas, i una petició per part de l’Agrupació Sardanista La Mola que no especifica 
l’espai, la Comissió proposa que aquest espai sigui el que es troba entre les pistes 
esportives i l’Escola de Música. Aquest espai presenta un parc infantil i una part de 
terra, amb bancs, i un desnivell en forma de petita zona enjardinada. És, a més, proper 
al lloc original i permet la restitució física, parcialment, de l’emplaçament original.  
 
En segon lloc, s’informa que la figura més adequada per anomenar aquest espai no 
pot ser plaça, per no adequar-se a la definició del mot, ja que no hi ha una confluència 
de carrers, ni és un espai ampli i espaiós. Per aquest motiu, la Comissió proposa que 
l’espai sigui denominat com a parc. 
 
En aquest mateix sentit, la Comissió considera que l’Ajuntament de Matadepera haurà 
d’adequar l’espai amb l’objectiu de donar-li l’entitat que mereix i dotar-lo d’aquells 
elements que siguin tècnicament necessaris, en virtut de la seva qualificació com a 
parc.  
 
Per últim, es destaca el fet que la proposta esdevé un acte de restitució i de fidelitat als 
compromisos institucionals. 
 
Practicada la votació, aquesta és unànime a favor d’anomenar l’espai entre les pistes 
esportives i l’Escola de Música (veure fotografies) com a parc de Joaquim Serra i 
Corominas, 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 
denominació del parc de Joaquim Serra i Corominas, amb el vot unànime de tots els 
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seus membres Montserrat Royes, Maria Rosa Boix, Xavier Font, Joaquim Fontboté, 
Núria Garcia, Jaume Munuera, Albert Turu, Àngels Ventayol, Montserrat Santamaria.  
 
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 Comerciants, representada 
pel Sr. Lluís Val, a l’Associació de Veïns del nucli antic i eixample de Matadepera, 
representada pel Sr. Josep Antoni Forte, ambdós el dia 7 de març  i a la Federació 
d’Associacions de Veïns de Matadepera, representada pel Sr. Joaquim Esquius, el dia 
11 de març de 2016. 
 
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, en els termes de l’informe de data 17 de febrer de 2016 de la 
Comissió del Nomenclàtor de Matadepera, la denominació parc de Joaquim Serra i 
Corominas. 
 
Segon. Disposar que aquest acord entrarà en vigor transcorreguts 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. 
 
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, i a totes les seccions i departaments municipals. 
 
Sisè. Notificar el present acord al Sr. Jordi Simó i Sanahuja com a representant de 
l’Agrupació Sardanista La Mola. 
 
Defensa : 
 
La regidora de Cultura, senyora Núria Garcia Murcia, explica : “En aquest cas ens 
trobem en un  cas diferent  perquès és una petició d’una entitat del poble, “Agrupació 
Sardanista La Mola”, que demana la restitució de la denominació prèviament existent 
per anomenar la plaça Joaquim Serra i Corominas que ara no existeix com a tal l’espai 
que existia abans. 
 
S’acorda  amb la comissió restituir aquest nom a l’espai comprès entre les pistes  
poliesportives i l’escola de música que actualment és un parc infantil amb una part 
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enjardinada i  uns bancs per seure, que és un lloc molt proper a l’original i que permet 
la restitució física encara que sigui parcialment, de l’emplaçament original.    En segon 
lloc s’acorda que aquest espai sigui denominat com a parc ja que no és ben bé una 
plaça sinó una cruïlla de carrers, una altra mena d’espai, s’adequa molt més a les 
seves característiques i passi per tant a  denominar-se parc de Joaquim Serra i 
Corominas.  
 
De tot això tant d’un cas com de l’altre, s’ha anat informant degudament a l’Associació 
de Veïns del nucli antic i Eixample de Matadepera, a l’Associació de Comerciants i a la 
Federació d’Associacions de Veïns de Matadepera.” 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez diu que votaran 
favorablement i valora el bon criteri de la comissió al suggerir la restitució del nom. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font li sembla bé que es recuperi el 
nom i manifesta el punt romàntic al recordar la seva infància  en l’espai que duia 
aquest nom. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, també manifesta el 
seu suport a la proposta. 
 
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). 
 
 
 
C) INFORMES DE GESTIÓ 
 
12.- INFORMES DE GESTIÓ 
 
El regidor d’Obres, senyor Pol Roura i Marmol, comenta el tema del bus llençadera. 
Manifesta que respon a una iniciativa sorgida fa temps,  a fi d’unir la plaça Sant Jordi 
fins a les dues estacions, Nacions Unides i Nord.  Per una qüestió purament de 
fiabilitat al no estar segur que el bus pogués fer tota la ruta i no arribes a l’hora,  en el 
moment d’inaugurar, es va decidir que es quedés només a Nacions Unides. 
 
A hores d’ara diu que  s’ha modificat un altre cop el recorregut quedant de manera 
definitiva Plaça Sant Jordi, Nacions Unides, Estació del Nord, amb parades a la Plaça 
de l’Aigua i a la rotonda de la ctra. de Terrassa, sortint del poble i incorporant un servei 
mes a la franja horària del migdia que es quan hi ha mes demanda. 
 
El regidor de Joventut i Medi Ambient, senyor Marcel·lí Bosch Muntal, ressalta la feina 
a l’Àrea de Joventut com a regidoria engrescadora on hi tenen cabuda moltes coses.  
En concret, diu que s’ha obert el filmat, i ja es poden anar presentant films de diverses 
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categories.   Diu que el primer any va tenir èxit, l’any passat, molt èxit, i enguany 
també s’espera força participació. 
 
Informa que s’ha engegat la nova temporada de “Dijous a l’Hotel” amb un bon 
començament, que s’ha inaugurat un aula d’estudi a l’Hotel, que ha tingut més èxit del 
que s’esperava i de la que es farà difusió  a la biblioteca a fi que tothom ho conegui. 
 
Respecte del teatre,  diu que  va començar amb 30 alumnes i està preparant unes 
funcions per finals de juny que es preveuen força positives, s’ha modificat el “Quan 
Cau la Nit” preparat per l’estiu, amb part de la programació contractada, i en el mateix 
espai s’han fet algunes adequacions posant algunes portes noves de manera que 
s’opti per una major eficiència energètica. 
 
S’ha posat en marxa l’aula d’estudi al Casal de la Gent Gran i es tornarà a fer de cara 
al maig-juny per  facilitar un lloc a  tots aquells que vulguin estudiar cada dia des de les 
8 del matí fins les 12/1h. de la nit,  si es sumen els dos espais, Gent Gran i Hotel. 
 
Ressalta la novetat del casal d’estiu jove i valora la feina feta de l’empresa que ha fet 
la dinamització de l’Hotel pel bon “feedback”.  Alguns dels treballs conjunts ha sigut fer 
una enquesta als joves de l’institut, que han contestat 90 joves, responent sobres les 
seves inquietuds, el que els agradaria fer, etc.  
 
S’ha posat en marxa, amb moltes ganes i il·lusió perquè l’Hotel sigui un espai de 
referència pels joves de la franja dels 12 als 17 anys per qüestions de mobilitat, 
d’iniciatives empresarials, formació, etc. 
 
El senyor Bosch afegeix que s’ha   anat al Saló  de l’Ensenyament i s’ha programat del 
4 al 8 d’abril una setmana d’acadèmics itinerants a l’Hotel que es creu que pot anar be 
per als joves, i també s’ha programat una xerrada de “Treballar a l’Estiu” al Consell 
Comarcal del Vallès Occidental lligat amb la iniciativa de mobilitat internacional. 
 
De cara a la propera jornada de reciclatge, juntament amb la Germandat de Sant 
Sebastià, s’està programant un intercanvi amb Itàlia, per unes jornades de mobilitat i 
d’energia. 
 
Finalment, en concret de Medi Ambient, ressalta el fòrum climàtic que es va fer a l’IES 
Matadepera, amb molt èxit de participació, molts pares que van poder assistir-hi a 
l’acte amb unes ponències d’altíssim nivell com l’Artur Martinez, cuiner del restaurant 
Capritx de Terrassa,  Joan Comasólives, director de l’Arxiu Històric de Sabadell, Ingrid 
Ballester, professora de secundària associada al moviment “Masa Crítica”, l’Enric Agut 
meteoròleg de la televisió, el Joan Fresno, del Consorci de Residus del Vallès 
Occidental i la Maria Mas, tècnica de la casa. 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona té un record especial  pel Mossén Ballarin, al qual fa sis 
anys, concretament el 20 gener del 2010 (per Junta de Govern i ratificat l’acord al Ple 
ordinari del 26 de gener del mateix any), se li va atorgar la clau de Matadepera a 
iniciativa d’un grup de veïns  amb motiu del 90è aniversari del seu naixement.  
 
Afegeix que Mossén Ballarin va nàixer a Barcelona a l’any 1920, va formar part de la 
“Lleva del Biberon” i acabada la guerra va estar tancat amb un camp de concentració 
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on va patir una greu malaltia.  Per curar-se d’aquesta greu malaltia va anar a viure a 
Matadepera on passaria sis anys.  En paraules seves va comentar que hi ha moments 
a la vida on realment un es pregunta quin és de debò el seu poble, perquè segons 
deia: “He nascut a Barcelona, he voltat bastant, hi fa llargues anyades que visc arrelat 
a la beneïda cima de Queralt, però el meu poble, és Matadepera”. 
 
La senyora Solsona, diu que aleshores Matadepera era un poble petit on tothom es 
coneixia i on va trobar la salut, la pau, va viure la seva joventut i va fer unes amistats 
que va mantenir fins els últims dies de la seva vida.  Manifesta el record tan especial 
perquè va ser la primera persona a la qual se li va fer entrega de la clau de la població 
de Matadepera.  
 
L’alcaldessa  diu que s’ha rebut del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
un manifest, el qual demana als ajuntaments que  facin ressò.  El manifest es titula : 
“El món local en contra de l’acord entre la Unió Europea i l’Estat de Turquia”.   
 
Afegeix que amb el Fons Català de Cooperació,  Matadepera està associada, i cada 
any hi ha una part del pressupost destinat a ajuts en les seves actuacions.  En aquest 
cas, la darrera aportació econòmica per part de l’Ajuntament ha sigut de suport al 
trànsit dels refugiats. 
 
A continuació llegeix un comunicat del Fons de Cooperació : 
 
“El passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la legislació 
que protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans. El Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament, que aglutina els municipis catalans i institucions 
supramunicipals que treballen conjuntament per la solidaritat, la pau i els drets 
humans, rebutja aquest acord que no respecta el Dret Internacional.  
 
Lluny d’aquesta decisió presa pels caps d’estat, els ajuntaments estan donant suport a 
les persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons Català i estan 
treballant per a la seva integració quan arribin als municipis catalans, com expressa el 
president de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la 
seva carta al comissari de Migracions de la UE del passat 15 de març, en la qual 
afirma que Catalunya està preparada per acollir al voltant de 4.500 refugiats. 
  
Un cop més veiem com la UE parteix d’una premissa falsa: blindar les fronteres 
d'Europa acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones 
refugiades i migrants a un estat tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó 
expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions de control i seguretat en 
lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic 
d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, cal voluntat política garantint vies 
segures i legals: visats humanitaris, possibilitat de sol·licitar l’asil en ambaixades i 
consolats europeus en els països d’origen i trànsit, etc. 
 
Les mesures adoptades són un despropòsit, una mostra més del paper vergonyós que 
tenen els estats i les institucions europees des de l’inici d’aquesta crisi que xoca 
frontalment amb l’obligat compliment de la Convenció de Ginebra i amb l’article 19.1 
de la Carta de Drets Fonamentals de la UE, segons el qual es prohibeixen 
explícitament les expulsions col·lectives. 
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Davant d'una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint condicions 
dignes a totes les persones dins del territori propi comunitari, com veiem a Calais, a 
Ceuta i Melilla, a Dunkerque o a Idomeni, avui ens torna a tocar dir prou a nosaltres, al 
món local, a la societat civil organitzada, i a les ciutadanes i ciutadans d’aquesta 
Europa que ens fa vergonya. 
 
Per tant, es demana :  
 

 Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i 

segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva 

responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i 

reassentades que li corresponen. 

 Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i 

l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia.   

 Donarem suport i col·laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que 

treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.” 

Un cop llegit aquest manifest, la senyora Solsona diu que després de tot el que està 
passant i com s’està actuant, és com per tenir la bandera europea  a mig pal. 
 
A continuació, enllaça amb el punt  de modificació de crèdit que ha comentat el senyor 
Garcia, pel que fa a la modificació de la pàgina web de l’Ajuntament.  Ressalta que un 
dels punts forts és el portal de la transparència i com a dada curiosa  s’observa que el 
municipi de Matadepera ha tingut al mes de febrer 483 visites,  que és un municipi 
integrat a la primera part de la llista de municipis, del que es deriva que és un municipi 
que fa bé les coses i fetes amb personal propi que han dotat de contingut la pàgina 
web.  
 
La senyora Solsona posa de manifest una dada important : el suport a Plans Locals 
d’Ocupació que es fa amb el suport del Consell Comarcal del Vallès occidental  i  de la 
Diputació de Barcelona que és qui ha tirat endavant uns programes complementaris 
que han ajudat a diferents municipis, entre els quals està Matadepera.  
 
Finalitza dient que el passat 10 de març del 2016 a la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona es van assignar per Matadepera, 86.000 euros en aquest programa 
complementari d’ocupació, una quantitat molt ben rebuda i que,  sens dubta, ajudarà a 
donar feina a gent que està a l’atur i a la vegada  serà una millora pel municipi.  
 
 
 
D) CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
13.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN 
 
No se’n presenten. 
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14.- PRECS I PREGUNTES 
 
A continuació  el regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón  Fernàndez, 
pregunta: 
 
Primera.- Arran d’un article aparegut a la premsa de Terrassa, del mal estat en que es 
troba la masia de Can Robert, si s’ha pres alguna iniciativa per posar-se en contacte 
amb el propietari, i conèixer el punt de deteriorament que pateix.  
 
Segona.- Tot i que l’alcaldessa ha parlat del tema dels refugiats, vol saber  com està el 
pla d’acolliment. 
 
Tercera.- Era una pregunta que gairebé ha quedat contestada amb l’explicació del senyor  
Bosch sobre el fòrum climàtic celebrat a l’IES Matadepera.  Simplement vol saber si de la 
jornada ha sorgit algun projecte en ferm? 
 
Quarta.- Com està el tema de les orugues? 
 
Cinquena.- A partir de la visita del Síndic de Greuges, si hi ha alguna actuació o 
pronunciament a destacar i que sigui d’interès?  
 
Sisena.- Sobre l’estat actual de la titularitat de Sant Llorenç dels Pins pendent de fer 
l’escriptura. 
 
Setena.- Sobre la instal·lació de serveis  al parc infantil  de l’escola Joan Torredemer. 
 
Vuitena.- El canvi de sentit del carrer Sant Antoni a la sortida de la Ctra. de Talamanca. 
 
Seguidament és el regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, qui pregunta : 
 
Primera.- No es ben bé una pregunta.  És una consideració per tal que,  davant de 
campanyes de civisme al municipi, és normal que es  trobi el cotxe de la policia nacional 
aparcat al pas de vianants davant de l’Ajuntament?  
 
Segona.- Fa un recordatori del dia 28 de març de dos anys abans, es van alliberar els 
terrenys dels equipaments de l’antic Club Esportiu de Sant Llorenç dels Pins,  i dona 
gràcies a l’Ajuntament per les vies de diàleg que ha obert, al regidor de joventut senyor 
Marcel·lí Bosch Muntal per la seva voluntat de trobar-hi solucions i consens entre 
l’Assemblea Popular i el Govern Municipal. 
 
Diu que  passat dos anys els terrenys estan rehabilitats, gaudeixen d’una bona salut 
estructural i d’un activisme molt saludable. 
 
Recorda que el dissabte dia 2 d’abril es celebrarà els dos anys amb una jornada festiva a 
la qual queda tothom convidat. 
 
Tercera.- Agraeix a la senyora Solsona que hagi tret el tema de la Unió Europea, i felicita 
a l’Equip de Govern per la iniciativa de deixar a mig pal la bandera europea.   Reconeix 
que potser ell hagués anat a més, potser incorrent en alguna irregularitat, però 
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directament hagués tret la bandera.  Remarca que encara que fossin europeistes, cosa 
que no ho són, diu que els faria vergonya  el comportament que està tenint la Unió 
Europea perquè ha perdut tots els valors pels quals es va crear.  Afegeix que es va 
fundar per la pau, per la unió entre els pobles d’Europa, per la col·laboració i ajut entre 
ells, etc.   Avui en dia, diu, és un tractat mercantil, una liberalització dels mercats entre 
ells, i com s’està observant actualment, una entitat deshumanitzada perquè  s’està 
arraconant cap a orient uns refugiats que fugen d’una guerra. 
 
Concretament els catalans i els espanyols haurien de ser l’estat bandera de la recepció 
de refugiats de guerra perquè van ser els únics europeus que a principi del segle XX van 
fugir d’una guerra i van ser tancats a camps de  refugiats on proliferaven tota mena de 
malalties  i violació de drets humans.  No van rebre un bon tracte. 
 
Es ratifica en donar l’enhorabona a l’Equip de Govern  i els encoratja a continuar treballar  
per solucionar la situació dels refugiats. 
 
Finalment,  la regidora del grup polític PP, pregunta : 
 
Primera.- Vol saber si hi ha una previsió de neteja de boscos a l’estiu per tal d’evitar 
incendis. 
 
Segona.- Pregunta si el carrer Rellinars ja està operatiu. 
 
Respostes : 
 
Referint-se  a la masia de Can Robert el  regidor d’Urbanisme senyor Nil Lopez Crespo 
informa  que el manteniment dels edificis  és un deure urbanístic que tenen els 
propietaris.  Des de l’Ajuntament, els tècnics d’Urbanisme ja han redactat un informe per 
conservar aquesta masia que forma part del catàleg de béns protegits municipals, perque 
es mantinguin les condicions  de seguretat i salubritat de l’edifici. 
 
El regidor de Medi Ambient, senyor Marcelí Bosch i Muntal, respon  al  regidor del grup 
polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez,  que el  Fòrum Climàtic és un fòrum que va 
iniciar l’escola arran d’una sèrie de cicles sorgits de premsa, i els joves van exposar 
projectes que es podien fer des de qualsevol casa,  amb la fi de que el poble pogués fer-
ne ús.   
 
Ara, l’Ajuntament ha d’estudiar aquestes iniciatives, que algunes d’elles són extrapolables 
al municipi.  No obstant això el que sí que farà l’Ajuntament serà tirar endavant el projecte 
de la setmana de l’energia, una iniciativa de la Diputació de Barcelona amb la intenció 
d’incloure moltes de les iniciatives del fòrum climàtic.  
 
Respecte el tema de la biomassa, diu el senyor Bosch,  que el que s’està fent és aportar 
més informació a la Diputació perquè retornin els projectes i tirar endavant. 
 
L’alcaldessa senyora Solsona,  afegeix que el fòrum climàtic va ser especialment positiu 
pels propis alumnes perquè ells mateixos van poder reflexionar de que  tot es podia 
millorar.  Petites coses com no passar massa estona sota la dutxa, mobilitat amb 
bicicletes, etc. 
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El senyor Bosch manifesta sobre  el problema de les orugues,   que es va fer una primera 
gestió de cronologia de les actuacions que s’havien fet i sembla que estaria controlat pel 
que fa als espais municipals.  Assenyala que enllaçant amb la neteja de boscos, ajudaria 
molt,  fer una gestió forestal dels espais del municipi, tant privats com municipals.   
 
Al respecte diu que des de la regidoria de Medi Ambient es va fer un estudi de tot el 
parcel·lari del poble (3700 parcel·les), de com fer que els veïns les netegin, tot 
començant amb uns criteris de seguretat, empenyent  sobre tot a les parcel·les de la 
franja de seguretat del poble, amb la idea de finalitzar amb un criteri purament  estètic. 
 
De les actuacions del Síndic de Greuges,  la senyora Solsona pregunta a la secretària de 
la Corporació senyora Rosa Castellà i Mata  si s’ha rebut la memòria de les actuacions 
del Síndic.  La senyora Castellà diu que no, que potser es massa aviat. 
 
De l’estat actual de Sant Llorenç dels Pins, diu la senyora Castellà que s’està pendent de 
formalitzar l’escriptura, s’ha parlat amb el notari, hi ha algun petit tema per acabar de 
lligar.  En principi  assegura que no hi ha cap problema.  
 
De la demanda de posar uns serveis al parc al costat de l’escola Joan Torredemer, la 
senyora Solsona diu que encara no s’ha fet res al respecte. 
 
El senyor Pavón insisteix que quan arribi el bon temps, el problema s’incrementarà, i 
ressalta que es tracta d’una mínima despesa. 
 
Del canvi de sentit del carrer Sant Antoni  respon el regidor d’Obres i Serveis senyor Pol 
Roura Màrmol,  dient que s’havia pensat en una  proposta diferent de la presentada pel 
senyor Pavón  per un tema de seguretat,  perquè com que totes les entrades estan 
controlades per càmeres, si s’afegís  el carrer d’entrada quedaria un punt cec a les 
càmeres,  per això, es va pensar que la incorporació  fos només de pujada amb la 
reducció del perill en un tant per cent important.  D’altra banda, diu  que també hi ha  
reticència d’alguns veïns que estan acostumats a sortir per aquell punt i col·lapsaria l’Av. 
de les Arenes. 
 
El senyor Pavón ressalta la importància de la seguretat viària davant el criteri dels veïns 
que s’han manifestat en contra. 
 
La senyora Solsona, es compromet en estudiar el tema a nivell tècnic, i la regidora de 
Governació, senyora Montserrat Royes Vila, posa èmfasi en les càmeres, en el sentit de 
que aquell punt quedaria descobert, en contra de lo que es fa actualment que és protegir 
les entrades i sortides del poble.  
 
La senyora Solsona finalitza dient que del tema de refugiats i des de l’Associació 
Catalana de Municipis, el seu president Sr. Buch, ha fet èmfasis en dotar de major 
autonomia als 900 municipis de Catalunya justament perquè s’estigui al costat de la 
població més desfavorida, com és el cas que ens ocupa. 
 
Del carrer Rellinars, diu el senyor López,  que és una obra en curs,  que està en fase 
d’acabament però que encara s’estan fent certificacions dels treballs realitzats. D’altra 
banda hi ha un tema més complex  del subministrament elèctric.  S’ha de connectar a la 
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xarxa general de distribució, però Endesa per poder fer l’obra de la connexió a la xarxa 
planifica  amb molta antelació i encara no es disposa de la data definitiva de l’obra.   
 
El cap de nous subministraments d’Endesa de la zona de Catalunya, senyor Toni Gatell 
Molina, es va comprometre en accelerar el procés amb la fi que un cop estigui el carrer 
connectat, els tècnics de la casa ja podrien fer les certificacions pertinents i per tant obrir 
el carrer a vianants i trànsit.  
 
I sense res més a tractar per la Presidència s'alça la sessió a les 21,32 hores, de la qual 
s'estén la present acta que signa l'alcaldessa presidenta, amb mi, la secretària de la 
Corporació, que en dono fe. 
 
 
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,   LA SECRETÀRIA, 
 
 
 
 
 
Mireia Solsona i Garriga    Rosa Castellà i Mata 
 
 
 


