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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE  
celebrat en data  28 de novembre de 2016 

 
 
 
 
Matadepera, 28 de novembre de 2016 
 
Essent les nou hores i vint-i-cinc minuts del  matí, a la sala de sessions de la Casa de la 
Vila, sota la presidència de l'alcaldessa, senyora  Mireia Solsona i Garriga, assistida de la 
secretària general de la Corporació senyora Rosa Castellà i Mata, que dóna fe de l’acte, 
i de l’interventor senyor Santiago Vaamonde Juanatey,  es reuní, prèvia citació en forma, 
el Ple de l'Ajuntament amb l'objecte de celebrar la sessió ordinària convocada per al dia 
d'avui a aquesta hora. 
 
- Senyora Montserrat Royes i Vila, primera tinent d’alcalde i regidora delegat de  
  Governació, i Participació i Atenció Ciutadana (CIU) 
- Senyor Quico Sala i Soriano, segon tinent d’alcalde i regidor delegat d’Esports, i  
  Comunicació (CIU)   
- Senyora M. Carme Querol i Badosa, tercera tinent d’alcalde i regidora delegada  
  d’Ensenyament, Benestar Social, i Festes (CIU)  
- Senyor Albert García i Font, quart tinent d’alcalde i regidor delegat d’Economia i  
  Finances, i Noves Tecnologies(CIU)  
- Senyor Nil López Crespo, regidor delegat d’Urbanisme, i Obres (CIU)   
- Senyora Núria Garcia i Murcia, regidora delegada de Cultura, i Comerç (CIU)  
- Senyor Marcel·lí Bosch i Muntal, regidor delegat de Medi Ambient i Protecció Civil,  
  Joventut, i Salut Pública (CIU)  
- Senyor Pol Moure i Marmol, regidor delega de Serveis, i Habitatge (CIU) 
- Senyor Santi Pavón i Fernández, regidor (ERC)  
- Senyor Abelardo Gil Leyva, regidor  (ERC)  
- Senyor Joan Pizà i Font, regidor (CUP) 
- Senyora M. Rosa Boix i Solanes, regidora (PP)  
 
 
Vist que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal de membres que formen la 
Corporació municipal, 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 continuació, l’alcaldessa, senyora Solsona demana la votació per a la inclusió 
d’urgència del  següent punt : 
 
“Aprovació inicial del projecte executiu d’obra municipal ordinària titulada “Reforma 
de l’escala exterior del Casal de la Gent Gran de Matadepera”” 
 
Votació:  practicada la votació, s’aprova la inclusió d’urgència  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, 
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Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roure Marmol);  grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez 
i Abelardo Gil Leyva); grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes) i   grup polític  CUP 
(Joan Pizà Font). 
 
 
A) ACTES SESSIONS ANTERIORS: 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 3 DE NOVEMBRE .DE 2016 
 
D’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb 
l’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local se sotmet a votació 
l’acta de la sessió extraordinària del Ple realitzat el dia 3 de novembre 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. 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Abelardo Gil Leyva, diu que al sisè paràgraf de 
la seva intervenció al punt cinquè d’”Aprovació de les modificacions de les ordenances 
fiscals reguladores dels tributs i dels preus públics municipals, on diu : “...un projecte 
que nosaltres hem reubicat sempre, com és el tema de l’auditori..., ha de dir : “...un 
projecte que nosaltres hem reivindicat sempre, com és el tema de l’auditori...” 
 
La regidora de cultura, senyora Núria Garcia i Murcia, diu que al punt tercer “Delegació 
de competències del Ple a la Junta de Govern Local per a l’establiment o modificació 
del preu públic “entrades espectacles Liceu”, a la seva exposició es repeteix en 
diverses ocasions la paraula “Liceo” prega que es corregeixi i es transcrigui “Liceu”.   
 
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 per les Regidories durant els 
mesos de setembre i octubre  de 2016. 
 

- Alcaldia: Del núm. 446 de data 06/09/2016, al núm. 560 de data 31/10/2016. 
 

- Governació: Del núm. 169 de data 07/09/2016, al núm. 225 de data 27/10/2016 
 

- Urbanisme: Del núm. 67 de data 13/09/2016, al núm. 110 de data 26/10/2016 
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- Serveis: Del núm. 6 de data 06/09/2016, al núm. 10 de data 13/10/2016 

 
- Benestar Social: Del núm. 101 de data 01/09/2016, al núm. 130 de data 

28/10/2016. 
 

- Ensenyament: Del núm. 19 de data 01/09/2016, al núm. 26 de data 18/10/2016. 
 

- Esports: Del núm. 56 de data 06/09/2016, al núm. 69 de data 26/10/2016.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Economia i Hisenda: Del núm. 16 de data 28/09/2016, al núm. 19 de data 
21/10/2016. 
 

- Cultura: Del núm. 32 de data 06/09/2016, al núm. 44 de data 24/10/2016 
 

- Regidoria de Noves Tecnologies: Decret núm. 2 de 12/07/2016 
 

- Comunicació: Del núm. 10 de data 20/09/2016, al núm. 12 de data 21/10/2016. 
 

- Festes: El núm. 4 de data 12/09/2016 
 

- Obres: Del núm. 2 de data 12/09/2016, al núm. 3 de data 24/10/2016 
 
 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.  
 
 
 
C) DICTAMENS 
 
REGIDORIA HABITATGE 
 
3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 563 DE DATA 3.11.2016 
D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE 
L’HABITATGE NÚMERO 20 DE L’AVINGUDA MAS SOT 3-9 AMB EL SENYOR/A 
AMB DNI 52146706W. 
 
Dictamen: L’alcaldessa ha dictat en data 3.11.2016 el Decret número 563 que 
transcrit literalment és com segueix: 
 
“Decret núm. 563 
 
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. 
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2. L’arrendament,  i qualsevol altra forma de cessió d’ús dels béns patrimonials, 
s’ha de fer mitjançant subhasta pública o, excepcionalment, per concurs. 
 
3. No obstant el que preveu l’apartat anterior, els ens locals poden valorar 
motivacions de prestació de serveis socials, promoció, i reinserció socials, 
activitats culturals i esportives, promoció econòmica, foment del turisme, 
ocupació del temps lliure, o altres anàlogues, que facin prevaler una rendibilitat 
social per damunt de la rendibilitat econòmica.” 

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

7.7.2010 que va aprovar el seu Text refós. 
- Decret d’alcaldia  347 de 14.9.2011. 
- Decret d’Alcaldia número 34 de data 12.2.2013. 
- Decret d’Alcaldia número 143 de data 24.4.2014. 
- Decret d’Alcaldia número 327 de data 17.9.2014. 
- Decret d’Alcaldia número 96 de data 4.3.2015. 
- Decret d’Alcaldia número 283 de data 8.6.2016. 
 
Les recents bases vigents preveuen que la renda efectiva a pagar es determinarà 
segons els següents trams de nivell de renda de la unitat de convivència:  
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Amb 
plaça de 
parking 

Sense 
plaça 

de 
parking 

1. 1 
2. A partir de 

4 IPREM 
a partir de 
39.760,75 

a partir de 
40.990,46 

a partir de 
42.753,49 

a partir de 
44.178,61 

a partir de 
45.182,67 

a partir de 
48.488,72 

a partir de 
53.014,33 

a partir de 
59.344,40 

100% = 
595,20€  

100% = 
570,40€  

3. 2 
4. De 3,5 a 

menys de 4 
IPREM 

de 
34.790,65 a 
39.760,74 

de 
35.866,65 a 
40.990,45 

de 
37.409,30 a 
42.753,48 

de 
38.656,28 a 
44.178,60 

de 
39.534,83 a 
45.182,66 

de 
42.427,63 a 
48.488,71 

de 
46.387,54 a 
53.014,32 

de 
51.926,35 a 
59.344,39 

95% = 
565,44€ 

95% = 
541,88€ 
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5. 3 
6. De 3 a 

menys de 
3,5 IPREM 

de 
29.820,56 a 
34.790,64 

de 
30.742,85 a 
35.866,64 

de 
32.065,12 a 
37.409,29 

de 
33.133,96 a 
38.656,27 

de 
33.887,00 a 
39.534,82 

de 
36.366,54 a 
42.427,62 

de 
39.760,75 a 
46.387,53 

de 
44.508,30 a 
51.926,34 

90% = 
535,68€ 

90% = 
513,36€ 

7. 4 
8. De 2,5 a 

menys de 3 
IPREM 

de 
24.850,47 a 
29.820,55 

de 
25.619,04 a 
30.742,84 

de 
26.720,93 a 
32.065,11 

de 
27.611,63 a 
33.133,95 

de 
28.239,17 a 
33.886,99 

de 
30.305,45 a 
36.366,53 

de 
33.133,96 a 
39.760,74 

de 
37.090,25 a 
44.508,29 

85% = 
505,92€ 

85% = 
484,84€ 

9. 5 
10. De 2 a 

menys de 
2,5 IPREM 

de 
19.880,37 a 
24.850,46 

de 
20.495,23 a 
25.619,03 

de 
21.376,75 a 
26.720,92 

de 
22.089,30 a 
27.611,62 

de 
22.591,33 a 
28.239,16 

de 
24.244,36 a 
30.305,44 

de 
26.507,16 a 
33.133,95 

de 
29.672,20 a 
37.090,24 

80% = 
476,16€ 

80% = 
456,32€ 

6 
De 1,5 a 
menys de 2 
IPREM 

de 
14.910,28 a 
19.880,36 

de 
15.371,42 a 
20.495,22 

de 
16.032,56 a 
21.376,74 

de 
16.566,98 a 
22.089,29 

de 
16.943,50 a 
22.591,32 

de 
18.183,27 a 
24.244,35 

de 
19.880,37 a 
26.507,15 

de 
22.254,15 a 
29.672,19 

70% = 
416,64€ 

70% = 
399,28€ 

7 
De 1 a 
menys de 
1,5 IPREM 

de 9.940,19 
a 14.910,27 

de 
10.247,62 a 
15.371,41 

de 
10.688,37 a 
16.032,55 

de 
11.044,64 a 
16.566,97 

de 
11.295,67 a 
16.943,49 

de 
12.122,18 a 
18.183,26 

de 
13.253,58 a 
19.880,36 

de 
14.836,10 a 
14.836,09 

60% = 
357,12€ 

60% = 
342,24€ 

8 
Inferior a 1 
IPREM 

Inferior a 
9.940,19 

Inferior a 
10.247,62 

Inferior a 
10.688,37 

Inferior a 
11.044,64 

Inferior a 
11.295,67 

Inferior a 
12.122,18 

Inferior a 
13.253,58 

Inferior a 
14.836,10 

50% = 
297,60€ 

50% = 
285,20€ 

 
Per altra banda, també preveuen que l’adjudicació d’un dels habitatges de la promoció 
obliga de manera vinculant a l’adjudicació de la plaça d’aparcament del mateix 
número, llevat que la plaça d’aparcament ja es trobi arrendada. 
 
En data 1.4.2013, té inici la vigència del contracte d’arrendament de durada 5 anys 
amb plaça d’aparcament, signat entre l’Ajuntament de Matadepera i el/la senyor/a amb 
DNI 52146706W, de l’habitatge número 20 de l’avinguda Mas Sot 3-9 de Matadepera, 
per una renda mensual inicial de 519,10 euros. Aquest contracte finalitza en data 
31.3.2018.  
 
La Comissió Especial d’Habitatge, reunida en sessió de data 26.10.2016, va acordar 
que, donat que aquests habitatges es destinen a règim de lloguer per a persones amb 
escassos recursos econòmics i, per tant, no s’administren d’acord amb els criteris de 
màxima rendibilitat, es considera convenient que es procedeixi per iniciativa del propi 
Ajuntament a la modificació del vigent contracte d’arrendament sobre l’habitatge 
número 20 de l’avinguda Mas Sot 3-9 amb el senyor/a amb DNI 52146706W per tal 
d’aplicar les vigents bases reguladores. Aquest fet suposa que la part de renda a 
pagar passarà a ser de 357,12 euros. 
 
Consta a l’expedient la revisió del nivell de renda de la unitat de convivència del 
senyor/a amb DNI 52146706W. El resultat implica que, li correspondria una renda a 
pagar de 357,12 euros d’acord amb les vigents bases reguladores. 
 
L’adopció de l’acord d’aprovació del contracte d’arrendament i, per tant, les seves 
modificacions, és competència del Ple, d’acord amb el previst a la disposició 
addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, per superar el termini 
dels quatre anys. No obstant, la urgència justifica la seva adopció mitjançant Decret 
d’Alcaldia a ratificar a la propera sessió del Ple municipal. 
 
Per tot això, ES RESOLD: 
 
Primer.- Modificar el contracte d’arrendament de l’habitatge número 20 de l’avinguda 
Mas Sot 3-9 de data 1.4.2013, formalitzat amb el senyor/a amb DNI 52146706W per 
tal d’adequar-lo a les previsions de les vigents Bases reguladores per a l’adjudicació 
en règim de lloguer dels habitatges municipals situats a l’avinguda Mas Sot 3-9, 
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aprovades mitjançant el Decret d’Alcaldia número 283 de data 8.6.2016, de manera 
que la nova renda a pagar sigui de 357,12 euros. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al senyor/a amb DNI 52146706W pel seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
Tercer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 563 de data 3.11.2016 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 número 563 de data 3.11.2016 en tot el seu 
contingut. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’habitatge, senyor Pol Roure i Màrmol,  explica que es tracta d’una 
modificació del Mas Sot, a l’haver canviat substancialment el nivell de renda, per 
rebaixar el lloguer. 
 
Intervencions : 
 
El regidor  del grup polític ERC, senyor Santi Pavón  i Fernández, no te res a dir ja que 
en el seu moment han estat informats  i són coneixedors del tema en qüestió. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font i la regidora del grup polític PP, 
senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, no fan cap comentari i de la mateixa manera que el 
senyor Pavón, diuen que han estat degudament informats. 
 
Votació:  practicada la votació, es ratifica el Decret   per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga,  Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme 
Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí 
Bosch Muntal i Pol Roure Marmol);  grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i 
Abelardo Gil Leyva); grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes) i   grup polític  CUP (Joan 
Pizà Font). 
 
 
REGIDORA D’ECONOMIA I HISENDA 
 
4.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ, EXERCICI 
2017. 
 
El projecte del Pressupost General d’aquest Ajuntament està integrat exclusivament 
pel de la pròpia Corporació Municipal. 
 
Dels documents i informes que l’integren es desprèn que s’ha tingut en compte la 
normativa vigent per a la confecció de pressupostos, segons el Real decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora d’hisendes 
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locals, i el Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, que desenvolupa aquella Llei en la part 
que fa referència a pressupostos. 
 
Les consignacions incloses en l’Estat de Despeses cobreixen  totes les necessitats 
corresponents a obligacions exigibles al municipi per l’exercici de les competències 
que legalment té encomanades. 
 
L’estat d’Ingressos conté les estimacions de tots els recursos econòmics que es 
calculen obtenir durant l’exercici del 2017, d’acord amb les ordenances fiscals vigents i 
la normativa reguladora dels ingressos dels ens locals. 
 
El projecte del pressupost no conté crèdits destinats a obligacions de caràcter ordinari 
que excedeixin de l’import dels ingressos de la mateixa condició. 
 
Es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, segons allò que  es disposa al Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. i al 
Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s´aprova el reglament de 
desenvolupament de la llei 18/2001, de 12 de desembre, de estabilitat pressupostària, 
en la seva aplicació a les entitats locals i que els pressupostos estan en situació 
d’equilibri, essent les previsions dels capítols 1 al 7 del pressupost d’ingressos iguals o 
superiors a les previsions dels capítols 1 al 7 de l’estat de despeses, desprès de 
practicar els corresponents ajustos en termes de comptabilitat nacional. 
  
Així mateix es compleix lo disposat en l’article 12 de la disposa al Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera sobre la 
regla de despesa,  la  variació de la despesa computable respecte al pressupost del 
2013, no supera la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de mig 
termini de l'economia espanyola. Aquesta taxa es conté en Acord del Govern de data  
10 de juliol de 2015, pel qual, conforme a l'establert en l'article 15 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es fixen els 
objectius d'estabilitat pressupostària i de Deute  Públic per al conjunt d'Administracions 
Públiques i de cadascun de les seves subsectors per al període 2016-2018 i el límit de 
despesa no financera del Pressupost de l'Estat per 2016. 
 
L’article 30 de l’esmentada llei disposa que Estat, les Comunitats Autònomes i les 
Corporacions Locals aprovaran, en els seus respectius àmbits, un límit màxim de 
despesa no financera, coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la regla de 
despesa, que marcarà el sostre d'assignació de recursos dels seus Pressupostos. 
 
Les Bases d’Execució del Pressupost contenen les adaptacions necessàries a les 
disposicions generals en matèria pressupostària a que ja s’ha fet esment, així com a 
l’organització i circumstàncies del propi Ajuntament, de manera que es possibiliti una 
millor gestió, establint les prevencions oportunes per a la millor realització de les 
despeses i recaptació dels recursos econòmics. 
 
Els articles  162 i següents  del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei reguladora d’hisendes locals, i el Reial decret 500/90, de 
20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, 
regulen l’aprovació de pressupostos. 
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Els pressupostos s’adapten a l’estructura, normes i codis que disposa l’Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de 
març. 
 
L’interventor emet els informes preceptius sobre el projecte de pressupost 2017 i 
l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
S’adjunten als pressupostos tots els annexos i documentació complementària: l’annex 
d’inversions,  l’annex de personal i plantilla de la Corporació, la previsió de moviments i 
situació dels deutes i  altres documents preceptius. 
 
L’alcaldessa presenta la memòria del pressupost 2017. 
 
L’aprovació del pressupost és competència del Ple de la Corporació  segons l’article 
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 
52.2.f) de Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i el quorum necessari per la vàlida adopció 
d’aquest acord és el vot favorable de la majoria simple dels  membres presents de la 
Corporació a la sessió plenària. 
 
Es proposa  que s’adopti el següent ACORD: 
 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació de l’exercici 
2017 d’acord amb el següent desglossament i resum per capítols: 
 
ESTAT DE DESPESES 

 

     CAPITOL AJUNTAMENT 

      

1 Personal 4.803.267,42 

2 Béns corrents 6.176.021,76 

3 Despeses financeres 0,00 

4 Transferències corrents 382.922,78 

6 Inversions 1.074.089,03 

7 Transferències de capital 0,00 

8 Actius financers 20.000,00 

9 Passius financers 24.492,82 

  TOTAL 12.480.793,81 

   

   ESTAT D'INGRESSOS 
 

   

     CAPITOL AJUNTAMENT 

      

1 Impostos directes 6.516.068,75 

2 Impostos indirectes 386.197,32 
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3 Taxes i altres ingressos 2.443.205,27 

4 Transferències corrents 2.697.808,82 

5 Ingressos patrimonials 171.130,83 

6 Alienació inversions 0,00 

7 Transferències de capital 71.382,82 

8 Actius financers 20.000,00 

9 Passius financers 175.000,00 

  TOTAL 12.480.793,81 

 
 
 
SEGON.- Aprovar l’annex d’inversions 2017. 
 
TERCER.- Aprovar la plantilla orgànica (funcionaris i laborals) i la relació de llocs de 
treball. 
 
QUART.- Aprovar les despeses de personal, segons  les relacions on hi figuren, de 
forma detallada, les remuneracions bàsiques i complementàries, d’acord amb la relació 
de llocs de treball aprovades per aquest Ajuntament.  
 
CINQUÈ.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost. 
 
SISÈ.- Exposar al públic els presents acords per un  termini de quinze dies hàbils a 
efectes de presentació de reclamacions i al·legacions, amb l’advertiment  que, en cas 
que no se’n presentin , els presents acords seran considerats definitius sense més 
tràmit. 
 
Defensa : 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona presenta el pressupost com el punt que marcarà el futur 
per l’any 2017.    
 
Assegura que l’Equip de Govern ha estat obert a totes les propostes  i  assenyala que 
d’aquests  pressupostos que seran el número 10,  que s’aprovin, mai com aquest cop 
s’han pogut recollir tantes peticions dels diferents  departaments, tot reconeixent que  
segurament encara hi hauran  diferents opinions, és sens dubte una bona eina per 
continuar treballant i millorar Matadepera. 
 
El regidor d’Hisenda, senyor Albert Garcia i Font, diu : “Entrem en el punt de debat 
dels pressupostos en la clàusula de gestió d’aquest Ajuntament de cara al 2017, que 
com diu l’alcaldessa són ambiciosos i hem pogut recollir  un increment substancial en 
gairebé totes les àrees tant d’ordinari com de pla d’inversions, prou potent. 
 
Si els sembla començaré parlant de les novetats de cara als ingressos, després 
parlaré  de les despeses, principalment documentar els capítols que tenen més 
incidència en els pressupost i després detallaré cadascuna de les diferències en totes 
les àrees.  Ho faré per regidories perquè sigui més entenedor, i finalment detallaré 
punt per punt  totes les actuacions previstes de cara al pla d’inversions.  
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Pel que fa als ingressos treballem un augment  de la xifra  per aquest 2017 no perquè 
s’hagi incrementat la pressió fiscal, que com saben, i si recordem l’últim ple en que es 
van aprovar les ordenances fiscals manteniem el tipus impositiu  i també congelàvem 
totes les taxes i preus públics.  Però el bon comportament que han tingut principalment 
els impostos lligats a activitats econòmiques del poble com  l’impost de construcció i 
l’impost sobre l’increment del valor de terreny de naturalesa urbana que popularment 
coneixem com les plusvàlues. 
 
Aquest últim,  les plusvàlues,  serà el quart aquest 2016, que la xifra recaptada va 
incrementant. Per tant podem dir que estem en una tendència clarament positiva  i 
això fa que de cara a l’any 2017 la xifra també s’incrementi respecte de la que hem 
previst pel 2016. 
 
Per ser prudents,  la xifra recaptada amb la qual treballem de cara a l’any que ve  
direm que és la recaptada fins a 30 de setembre d’enguany, 1.246.592,34 euros. 
 
Respecte a l’ICIO, l’Impost de Construcció d’Obres, aquest any és el cinquè any que 
va augmentant, per tant tendència clarament positiva. I en aquest sentit sense ser 
extremadament optimistes, preveiem l’ingrés de cara a l’any vinent  386.197,32 euros.  
La major recaptació d’aquest tipus d’impostos compensarà amb escreix la mala 
recaptació que tindrem per part de l’Impost de Bens Immobles, que com saben aquest 
any 2017 serà el primer any en que no tindrem ingressos extraordinaris, simplement 
tindrem l’ingrés fruit de  liquidar totes les bases liquidables.  Esperem que, com que  
des del 2011 fins al 2015 vam estar cobrant el 0,6% mes en els rebuts  de la meitat 
d’immobles de major valor cadastral,  i aquest 2016, el que hem estat cobrant i encara 
estem cobrant, són els rebuts no prescrits fruit de les condicions  en el cadastre i de 
cara a l’any 2017 no tindrem cap ingrés extraordinari. 
 
La resta d’impostos, l’Impost d’Activitats Econòmiques, l’Impost de vehicles, i 
 les variacions de la xifra inicialment prevista d’autofinancera en comparació amb el 
2016, les bonificacions que puguin haver-hi són fruit de bonificacions del padró i  
respecte a les taxes i preus públics recordem que vam congelar el 0% i per tant s’ha 
calculat elevant a un any la xifra recaptada a octubre del 2016. 
 
Això pel que fa als ingressos.  Pel que fa les despeses, comentar-vos capítols 
importants, capítol 1. Tenim aquí al cap de Recursos humans per si hi ha alguna 
pregunta al respecte, aquest any es deixa de preveure l’increment que ha hagut 
aquest 2016 de l’1% en els sous del personal de l’Ajuntament i per altra banda 
s’amortitza una plaça d’un agent de policia que es compensarà per la creació d’una 
nova plaça  de la policia d’un sergent i òbviament la retribució és més elevada la del 
sergent  que la de l’agent,  i també  vindrà a augmentar la partida la creació de dues 
places, una d’auxiliar administrativa i altra de tresorera. 
 
Al capítol 3 comentar que hem aconseguit un estalvi prou important.  Passem de tenir 
pressupostat tant en interessos com d’amortització de deute 438.744,32 euros per 
aquest 2016, a pressupostar de cara al 2017,  24.492,82 euros, es a dir un estalvi de 
414.251 euros, i això significa que podrem finançar molt bona part  de despesa corrent 
però sobre tot podem finançar una part important en el pressupost d’inversions. 
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Això pel que fa aquests dos capítols que volia comentar.  Passo ara a parlar de 
cadascuna de les diferències  que tenim de despesa de cara l’any vinent. 
 
A la regidoria de Governació apart de tributs d’entitats locals, tot el referent a gossos i 
gats, augmenta de 20.000 a 26.500 euros.  A Urbanisme no hi ha canvis.  A Obres es 
dota una partida de 6.000 euros per estudis i treballs tècnics pels equipaments 
culturals.  A Cultura, la partida de música, teatre i arts escèniques passaria  de 50.000 
a 55.00 euros, també augmentaria 1.253 euros l’assistència tècnica sanitària  derivada 
d’aquests espectacles, i en les partides  d’activitats de la biblioteca s’incrementaria el 
pressupost en 360 euros més. 
 
En Esports crearíem una nova partida per reparar, mantenir i conservar els tres edificis 
de Can vinyers, que pujaria 25.992 euros per pintar i fer els tractaments que correspon 
als tres edificis.  Augmentaríem una partida de subvencions a clubs i entitats 
esportives de 5.000 euros, i en aquest cas crearíem una nova partida per donar una 
subvenció nominativa al Terrassa hoquei  de 12.000 euros, i  aquí s’ha de fer una 
modificació en el dossier que els hi vam fer arribar, que inclouria aquesta modificació. 
 
Comentar que a esports hem tingut un estalvi que he cregut important  ressaltar en la 
partida de treballs  realitzats per altres empreses i professionals del sector, de 18.000 
euros, la diferència amb la regidoria  de Sanitat  és que passem de 8.273,60 euros a 
12.000 euros. Totes les actuacions que es fan de salut ambiental, bàsicament 
eliminació d’insectes, rates, mosquit tigre, etc. en tot arreu on hi hagi aigua estancada. 
En la partida de formació i manteniment de desfibril·ladors hem augmentat la partida 
en 1000 euros, estudis i treballs tècnics per la legionel·la, augmentem també 500 
euros en la partida i creem una nova de 2.000 euros  per complir amb el conveni de 
l’Agencia de Salut Pública. 
 
A Ensenyament dues noves partides corresponents a, la primera en 500 euros  pel 
desè aniversari de l’escola bressol, i la segona de 1.500 euros pel vintè aniversari de 
l’IES.  També una subvenció que se li dona a l’AMPA  de l’IES i que fins ara estava 
pressupostada en 7.356,48 euros, s’iguala en la mateixa quantitat que se li dona a 
l’AMPA de l’escola Ginesta i de Torredemer que en aquest cas són 8.309,70 euros. 
 
Amb la regidoria de Medi Ambient el senyor Marcel·lí Bosch  tindrà feina aquest any, 
que passarem la partida de treballs forestals d’autoprotecció de 85.000 a 105.000 
euros, per tant 20.000 euros més per poder treballar en aquest aspecte.  En l’actuació 
de neteja de rieres i torrents també es passarà  de 10.000 a 30.500 euros, i una nova 
partida de 3.500 euros  per poder gestionar la fauna salvatge. 
 
A Benestar Social, creem una nova partida com saben, de 25.491 euros per un 
programa de serveis a les famílies, que explicarà la regidora senyora Querol, perquè el 
segon punt que volia comentar és que introduïm una  modificació, i si els sembla 
aprovarem ja el pressupost amb aquesta modificació que és que s’incrementen 8.000 
euros en diferents partides de l’Àrea de Benestar Social.” 
 
La regidora de Benestar Social, senyora Carme Querol i Badosa, explica : “Bé, ha 
hagut un petit error humà, per entendre’ns,  i llavors han hagut algunes modificacions 
de partides.  Per exemple, serveis jurídics, “Programa dona”, de 2.235,37, desapareix  
perquè passa a la partida de serveis comunitaris.  Servei de suport socioeducatiu a 
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menors, s’augmenta de 9.611,70  a 20.000 euros.  La partida de servei psicològic, 
“Programa dona”, la baixem de 22.577 a 20.000 euros.  La partida de dinamització del 
Casal de la Gent Gran, passa de 23.557,48 a 24.000 euros.  L’Associació de la gent 
gran  tenien una subvenció que els hi donàvem de 9.861,91 euros que ho vam pujar 
amb motiu del 25è aniversari de la festa i ho hem baixat a 9.000 euros.  I, la més 
important de totes és l’ajut d’urgència social que tenia pressupostat  15.000 euros, i la 
passem a 20.000 euros. 
 
Comento que el que hem obert nou és el servei  d’atenció a les famílies, però no 
només a les famílies amb problemes socials, sinó que s’amplia a qualsevol programa 
que es pugui fer tant psicodones, joves, etc. que quedarà englobat dintre d’aquest pla.” 
 
El senyor Garcia continua la seva exposició : “Les diferències de pressupost pel que fa 
a l’Àrea de Comunicació, que puja de 1.600 a 2.140 euros la partida  de publicitat, i a 
serveis, altre regidor que tindrà feina aquest any, creem una partida nova  de 20.000 
euros per la neteja i manteniment de la servitud de la xarxa de clavegueram, una nova 
partida  de 3.000 euros per la recollida de porcs senglars, pugem  de 10.000 a 17.000 
euros la partida d’estudis i treballs tècnics pel cementiri.  Ampliem en 10.000 euros  de 
164.996 a 174.996 euros, la partida de  reparació, manteniment  i conservació de 
l’enllumenat públic,  també ho fem amb 16.000 euros fins a 236.000 euros la partida de 
reparació, manteniment i conservació de parcs i jardins, creem una nova partida de 
22.000 euros per la conservació, manteniment i neteja de parcs i jardins.  Augmentem  
de 25.000, en aquest cas fins a 32.000, no fins a 50.000 euros que és el que figurava 
al dossier dels pressupostos que vam enviar, la partida de reparació, manteniment  i 
conservació de vehicles,  perquè la diferència fins a 50.000 que teníem contemplada, 
és la que comprèn les despeses que hem comentat de subvenció al Terrassa club de 
hoquei i les partides a que ens hem referit a Benestar Social. 
 
Continuo amb serveis.  Creació d’una nova partida de 20.000 euros per l’adaptació, 
manteniment i conservació de lleres, el subministrament d’aigua passa de 27.000 a 
35.300 euros i el subministrament d’energia elèctrica per la brigada que també passa 
de 18.000 a 21.000 euros. 
 
Una nova partida a l’Àrea de Participació i Atenció Ciutadana, de 500 euros pel 
vestuari dels empleats de l’àrea, a Habitatge.  No preveiem cap modificació, en 
comerç,  dotaríem en 500 euros més fins a 8.000 euros,  la subvenció a l’Associació 
de comerciants.  A l’Àrea de Joventut creem una nova partida de 5.000 euros i aquí 
comento que hi ha un ball de partides amb la conservació i manteniment dels 
equipaments. 
 
En l’Àrea de Festes incrementem la partida pressupostada per aquest 2016  de cara a 
l’aniversari d’agermanament de Mariapfarr que era de 20.000 euros, la sumem a la 
Festa Major per poder millorar totes les activitats que es fan. 
 
A l’Àrea de Noves Tecnologies la partida de 117.539,05 euros per finançar la part  del 
primer any del software  de la gestió administrativa. 
 
Fins aquí la diferència de despeses.  Vaig a enumerar una per una les inversions de 
cara al 2017. 
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Pel que fa a Governació  13.422,53  euros de material de la Policia Local i 11.527,40 
euros per un nou vehicle de la Policia Local.  En Obres, un altre regidor que  no tindrà 
vacances aquest any, 120.000 euros per la primera part de la construcció de nínxols, 
50.000 euros per les escomeses i serveis de la zona esportiva del Mas Sot, 38.500 
euros per la reforma de la caserna dels bombers, 33.838 euros per la substitució de 
l’escala d’emergència de l’edifici del Casal de la gent gran,  129.981,10 euros per la 
segona i última fase de la reforma i ampliació de la caserna de la Policia Local.  En 
esports, 30.000 euros en millores d’instal·lacions esportives municipals, 12.000 euros 
en equipaments esportius inventariable,  12.000 euros mes  d’adquisició maquinària  
pel camp de golf.  En comunicació  14.984 per equipament tècnic comunicació, en 
serveis 80.000 euros de pavimentació de les vies públiques, 29.000 euros per 
l’ampliació de la deixalleria i tancament dels contenidors, 10.000 euros per la reposició 
i millores anuals de l’enllumenat.  Aquí comentar que tenim un estalvi de 5.000 euros. 
175.000 euros per la renovació del clavegueram, apart de la partida que tenim en 
ordinari, 115.000 euros  de renovació i paviments dels parcs infantils, 28.536 euros per 
mobiliari urbà, 9.800 per maquinària i eines Brigada Municipal d’Obres, 1.000 euros 
per la compra de faldilles punts informatius per la festa de reciclatge, i una nova 
partida també de 8.000 euros per millorar els camins. 
 
18.000 euros de millora d’edificis municipals, 16.000 euros pel subministrament 
mobiliari equipaments municipals, 6.000 euros pel subministrament dels contenidors 
del cementiri , 49.500 euros per la millora de xarxes informàtiques pel que fa a l’Àrea 
de Noves Tecnologies i 62.000 euros de subministrament d’equips de processament 
d’informació. 
 
En total, un pressupost d’inversions d’1.074.089 euros que si li sumem una partida que 
trobem a faltar la del camp de hoquei que són 164.559, sumen 1.238.648 euros.  La 
partida del camp de hoquei no entra perquè la teníem pressupostada per enguany i 
encara no s’ha començat amb les obres. 
 
Com finançarem totes les inversions? doncs amb 71.382 euros que tenim previst rebre 
de subvencions, amb 175.000 euros de préstec que és la xifra fins la qual aquest 
ajuntament ens podem endeutar  sense pagar interessos, i la resta els 827.706,21 
euros amb ingressos corrents.  D’aquí té gran importància el que comentàvem al 
principi de l’estalvi aconseguit  que ens permet finançar la major part del pla 
d’inversions amb ingressos corrents. 
 
Per tant en resum, podem dir que és un pressupost que augmenta en totes les seves 
partides, a la vegada reduïm l’endeutament, i d’això tindrem oportunitat de parlar 
segurament després de tancar l’exercici perquè segurament després de  la modificació 
extraordinària que tenim previst fer a principi de l’any que ve, després de conèixer el 
resultat que ens quedarem en deute “0”, i tot a la vegada sense incrementar la pressió 
fiscal del ciutadà.” 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez pren la paraula fent un 
prec en el sentit que un cop incorporats als pressupostos els canvis haguts a les 
partides comentades, se’ls faci arribar.  La senyora Solsona ho dona per suposat. 
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A continuació el senyor Pavón diu : “L’any passat per aquestes mateixes dates en el 
ple en el que es van aprovar els pressupostos per l’any 2016, el nostre grup municipal 
va mostrar el seu total desacord amb la proposta i va fer una intervenció molt 
argumentada i crítica al respecte per diverses raons, entre les quals s’incloïen que  
aquell no era el nostre pressupost. 
 
Aquests any ens indueix a pensar en un caràcter continuista dels pressupostos.  Això 
vol dir que no presenten des del punt de vista quantitatiu, canvis massa significatius.  
En quant als ingressos, la previsió  els situo  una mica per sota dels que es van 
preveure pel 2016.  La diferència de 71.382 entre els ingressos previstos pel 2016 i els 
d’enguany pel 2017, està condicionada sobre tot, per la menor recaptació  procedent 
de l’impost de l’IBI.   Creiem que en relació als ingressos s’aplica un criteri d’excessiva 
prudència, en el sentit que els indicadors econòmics parlen d’una tendència a l’alça pel 
que fa a la recaptació dels ICIOS i  plusvàlues.  Per tant és molt  possible que fins i tot 
els xifres previstes acabin superant-se. 
 
Pel que fa a les despeses, el continuisme és força evident en diverses àrees, per 
exemple Cultura, Medi  Ambient, Benestar Social, Comerç i Joventut experimenten 
una pujada, però una pujada minsa que en cap cas arriba globalment a l’1%.  
Concretament Comerç és un insignificant 0,01%. 
 
La resta d’àrees puja molt poc, fins i tot baixen una mica alguns casos, excepte 
Serveis que puja més de l’1,4% i Hisenda que baixa un 3% aproximadament degut a 
l’escassa càrrega financera.  D’altra banda continuen afavorint-se determinades àrees 
com  Governació que suposa un 13,59 del total, en diners són 1.696.245 euros. La 
modificació de la caserna són 129.000 euros.  
 
I l’Àrea d’Esports,  amb un 8,31%, 1.036.602 euros.  Sumades totes dues àrees, 
s’emporten quasi be un 25% del pressupost en detriment de les altres àrees.    
 
Malgrat el caràcter continuista del que parlàvem, el nostre grup fa una valoració 
positiva, tant per l‘actitud  receptiva de l’Equip de Govern  de les nostres demandes 
d’incrementar determinades partides pressupostàries,  com per la represa del projecte 
de construcció del teatre auditori, amb el compromís de fer-lo realitat sense dilatar-lo 
més en el temps. 
 
És evident que com a grups polítics no tenim ni la mateixa visió de la societat ni el 
mateix projecte exacte de poble, ara be, estem segurs que malgrat les nostres 
diferencies, l’objectiu final és el mateix, és a dir,  el benestar social, laboral i econòmic 
dels nostres conciutadans. 
 
Per això estem obligats a superar dinàmiques conjuntament i cercar punts de 
confluència.  Com a conseqüència de tot això el nostre grup municipal i el partit polític 
que representem, per responsabilitat i coherència, posa en suspens el tòpic que abans 
comentava, de “aquests no són els nostres pressupostos” i ha decidit donar un vot de 
confiança a l’Equip de Govern municipal amb la vista posada en arribar a acords  que 
permetin la consecució del nostre i comú objectiu final. 
 
Així doncs per primera vegada en molts anys d’oposició, el nostre grup votarà 
favorablement els pressupostos per aquest any 2017.”  
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A continuació és el regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font  comenta que 
no li agrada fer intervencions llargues i ressalta que veu canvis significatius en la 
política d’inversions sobre tot amb el projecte del teatre-auditori. 
 
Agraeix  els diferents esdeveniments encarats amb la joventut perquè diu que és força 
intel·ligent creure en iniciatives dels joves, i dona l’enhorabona tant al regidor senyor 
Garcia i al seu equip tècnic per deixar l’ajuntament amb un crèdit “0”, quan no gaires 
ajuntaments ho poden dir. 
 
Afegeix que les polítiques pressupostàries d’un ajuntament defineixen clarament el 
model de poble, el model de poble en referència als presents pressupostos defineixen 
un model de poble continuista.  És per això que diu que el seu grup troba a faltar 
alguna inversió pressupostària destinat a combatre una lacra com és l’accés a la 
vivenda per la gent jove o amb rendes baixes, cosa que fa que molts cops hi hagi un 
èxode  juvenil,  ja que és difícil  conviure en un poble on l’accés a l’habitatge supera 
les rendes baixes, on es un luxe aparcar, és difícil per un jove quedar-se a viure a 
Matadepera, encara que sigui el lloc on s’hagi abocat les il·lusions de veure un poble 
viu i actiu. 
 
Per tot això creu que no és lògic lluitar per un motiu com aquest i sí,  es lluita per 
mantenir viu un camp de golf municipalitzat, amb lo qual fa que els pressupostos facin 
un model de poble exclusivista i elitista, als que no pot donar el seu vot favorable. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes es manifesta a favor 
de baixar l’IBI i les plusvàlues, considera oportuna la reforma del cementiri donat les 
condicions lamentables en les que es troba i  mantenir la creu  que hi ha a la fosa. 
 
D’altra banda troba a faltar subvencions per les famílies nombroses, creu que haurien 
de tenir mes ajuts, en concret extraescolars accessibles, així com afegir una partida 
per soterrar les línies de telèfon i enllumenat. Diu que votarà en contra. 
 
El senyor Garcia no vol valorar la diferència de criteris dels regidors de l’oposició, però 
remarca respecte la intervenció del senyor Pavón  que enguany hi ha uns ingressos 
inferiors als de l’any anterior,  que no és del tot cert perquè a la part d’ingressos 
s’inclou  també el deute sol·licitat, que l’any passat  en aquesta part hi havia 550.000 
euros sol·licitats de deute que es sumen a la part d’ingressos. 
 
Votació:  practicada la votació, s’aprova el dictamen  per onze 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) i grup ERC (Santi Pavón Fernàndez i 
Abelardo Gil Leyva) i dos vots en contra  : grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes) i   
grup polític  CUP (Joan Pizà Font). 
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URGENCIA  
 
Urgència 1.- Aprovació inicial del projecte executiu d’obra municipal ordinària 
titulada “Reforma de l’escala exterior del Casal de la Gent Gran de 
Matadepera” 
 
Proposta d’acord: El projecte de l’obra municipal ordinària titulat “Reforma i 
ampliació de la caserna de la Policia Local de Matadepera” preveu que l’accés al 
Casal de la Gent Gran es farà entre els dos volums que formen la nova Caserna de 
la Policia  i el pas queda enfrontat amb l’escala d’evacuació del Casal de la Gent 
Gran.  
 
El projecte d’obra municipal ordinària titulat “Reforma de l’escala exterior del Casal 
de la Gent Gran de Matadepera”  és totalment independent del de la reforma de la 
caserna de la Policia Local de Matadepera, ja que l’escala exterior forma part de 
l’edifici del Casal de la Gent gran, no de l’edifici de la caserna de la Policia Local. 
 
El traçat de l’escala es modifica per a millorar les condicions de l’espai que queda 
entre els dos edificis, el de la caserna de la Policia Local i el del Casal de la Gent 
Gran. 
 
L’objecte del projecte de reforma de l’escala exterior del Casal de la Gent Gran de 
Matadepera és la modificació de l’escala d’evacuació del Casal de la Gent Gran. Es 
girarà 90 graus i serà un tram recte paral·lel a l’edifici per a millorar la circulació 
peatonal del pas entre el carrer Joan Paloma i el Casal de la Gent Gran. També es 
projecta una tanca de separació entre l’aparcament  de vehicles de la caserna de la 
policia i l’accés de serveis al bar del casal per evitar barreja d’usos. 
 
Per a dur a terme aquesta modificació serà necessari realitzar algunes actuacions 
addicionals per tal d’adaptar-ne les  condicions. Aquestes actuacions consistiran en 
l’enderroc de l’escala actual, moviment de terres, modificació de sortida a la 
carretera de Terrassa, ampliació de la vorera i canvi de sentit en l’obertura de la 
porta d’evacuació de la planta primera. 
 
Vist el projecte executiu d’obra municipal ordinària titulada “Reforma de l’escala 
exterior del casal de la Gent Gran de Matadepera” entrat el passat 15 de novembre 
de 2016, amb registre general d’entrada núm. 2016/11261, redactat per l’arquitecte 
Sr. Antonio Trujillo Martínez, amb núm. de col·legiat 62594-9. 
 
El termini d’execució d’aquestes obres és de 5 setmanes. 
 
El pressupost d’execució per contracte és de 30.519,76 € més IVA,  o sia 36.928,91 
€ IVA inclòs. 
 
El Cap de l’àrea d’urbanisme  ha emès informe de data 16 de novembre de 2016 
que informa favorablement aquest projecte. D’acord amb aquest informe el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona el dia 14 de maig de 2009 (DOGC núm. 569 de 
22/09/2009) i la Modificació Puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal, MP-
POUM-2013-01, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
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Barcelona el dia 02/10/2013, i pel conseller de territori i Sostenibilitat el dia 
13/12/2013 (DOGC núm. 6573 i 6579 de 03/03/2014 i 11/03/2014), qualifica la finca 
objecte del projecte com a zona d’equipaments, clau EQ. En aquest terreny 
s’emplaça l’edifici de la caserna de la policia municipal, destinat a equipament 
administratiu; i el casal de la Gent Gran, destinat a equipament sanitari/assitencial. 
 
L’article 81 de les NN.UU. del POUM determina els paràmetres d’edificabilitat, 
ocupació, alçada reguladora i nombre de plantes màxims de la zona on es troba 
ubicat, es  a dir, zona unifamiliar aïllades en parcel·la de 400 m2, clau 5a 
(edificabilitat màxima: 0,6 m2/m2, ocupació màxima: 50%, alçada reguladora 
màxima: 7 metres, i nombre màxim de plantes: PB+1PP+1SC)   
 
Vist l’informe del tècnic municipal, Sr. Fredi Pujal i Vives, que justifica la necessitat 
d’executar aquesta obra i informa favorablement  l’aprovació d’aquest projecte. 
 
D’acord amb l’article 1 del Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, que modifica el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 
per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, no és exigible la classificació de 
l’empresari atès que es tracta d’una obra amb un import inferior als 500.000 €.  
 
Vist l’informe de la secretària de l’ajuntament. 
 
El projecte conté l’estudi bàsic de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
D’acord amb l’article 122, a) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre  
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic  l’obra en 
qüestió es classifica, segons el seu objecte i naturalesa  en “obra de primer 
establiment , reforma o gran reparació”, tractant-se d’una reparació d’un bé immoble  
ja existent. 
 
Igualment, conté tota la documentació prevista a l’article 123 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
contractes del sector públic;  els articles 125 a 132 del Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de contractes i als articles 24 a 
33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya (ROAS). 
 
D’acord amb l’article 125 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic,  no és 
necessari l’informe de les oficines de supervisió de projectes  per verificar si s’han 
tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com 
la normativa tècnica en la seva elaboració, atès que la seva quantia és inferior a 
350.000 €. Tanmateix,  el tècnic municipal, Sr. Fredi Pujal i Vives, ha emès un 
informe d’acord amb el qual queda verificat que en la redacció del  projecte  s’han 
tingut en compte  les disposicions generals de caràcter legal i reglamentari, així com 
la normativa tècnica aplicable al contracte. 
 
D’acord amb l’article 126 del mateix cos legal, una vegada aprovat el projecte i 
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prèviament a la tramitació de l’expedient de contractació, s’haurà d’efectuar el 
replantejament, que consisteix en comprovar la realitat geomètrica de l’obra i la 
disponibilitat dels terrenys necessaris per a l’execució normal de l’obra. 
 
El procediment per a l’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons 
l’article 37 del ROAS la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per 
un període mínim de trenta dies, i l’aprovació definitiva. 
 
D’acord amb l’article 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
règim local, amb el redactat introduït per les Lleis 11/99,  de 21 d’abril, i 57/2003 de 16 
de desembre, estableix que l’òrgan competent per aprovar els projectes que no 
estiguin previstos en el pressupost  és el Ple. 
 
Es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte executiu d’obra municipal ordinària titulada 
“Reforma de l’escala exterior del Casal de la Gent Gran de Matadepera”, redactat 
per l’arquitecte  Antonio Trujillo Martínez, amb núm. de col·legiat 62594-9,  amb un 
pressupost d’execució per contracte de 30.519,76 € més IVA. 
 
Segon.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta 
dies  hàbils a comptar des de l’endemà de l’anunci publicat al Butlletí oficial de la 
Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública, el projecte que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la 
publicació al DOGC, al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’Urbanisme, senyor Nil López Crespo explica que s’aprova inicialment el 
projecte executiu de l’obra de la reforma de l’escala exterior del Casal de la Gent Gran 
de Matadepera.  Bàsicament és deu a la percepció d’utilitzar l’espai de la plaça del 
Casal de la gent Gran per diferents activitats amb un espai completament net.  
 
Afegeix que és una obra nova que no té res a veure amb la reforma de la caserna de 
la Policia Local.  És una aprovació inicial del projecte que passarà a informació pública 
si no hi ha cap al·legació, i posteriorment es podrà aprovar definitivament. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez, diu que és una obra 
ja prevista i no té res a dir. 
 
Ni el regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, nii la regidora del grup 
polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, tenen cap comentari a fer ja que era una 
obra que ja es preveia. 
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Votació:  practicada la votació, s’aprova el dictamen  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes  Vila,  Quico Sala Soriano, M. Carme 
Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí 
Bosch Muntal i Pol Roura Marmol), grup ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil 
Leyva), grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes) i   grup polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
D) MOCIONS 
 
5.- MOCIO DE SUPORT AL REFERENDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS 
ENS LOCALS I ELECTES INVESTINATS PER PROCESSOS RELACIONAT AMB 
LA SOBIRANIA 
 
Moció: El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre del 2016, va 
aprovar una resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculat sobre la 
independència de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li 
demana que negociï amb l’estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. 
 
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu 
el nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta 
declaració del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al 
mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir  rau en 
tot i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i 
definir així els passos que ens ha de portar cap a un nou model d’estat.  
 
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem 
estat i estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen. 
 
En els darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la 
nostra solidaritat i compromís amb el procés ca a la independència de forma 
inequívoca. Hem defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la 
democràcia, hem rebut l’atac injustificat de l’advocacia de l’estat espanyol per 
qüestions simbòliques i hem demanat, sen complexes, la materialització del dret a 
decidir com a única via política per conèixer la posta dels catalans i catalanes sobre la 
independència del nostre país. 
 
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la 
insipiència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des d’un 
actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just. 
 
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el 
seu ple exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan 
patint una persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les 
seves decisions a partir de criteris subjectius. 
 
Per tot aquests motius es proposen al Ple Municipal els següents ACORDS: 
 
1.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Matadepera a la resolució del Parlament de 
Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, 
coma molt tard, el setembre de 2017. 
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2.- Col·laborar en l’organització del debat sobre l procés constituent al nostre municipi 
de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en el 
moment que les institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una 
crida a la participació de la ciutadania al costat de les entitats local, per tal que sigui el 
màxim de transversal socialment i política. 
 
3.- Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per 
haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de 
Catalunya o per qualsevol altra expressió de les serves opinions polítiques de forma 
pacífica, lliure i democràtica. 
 
4.- Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment  
una separació real de poders com a garantia de la democràcia. 
 
5.- Comunicar quest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta 
del Parlament de Catalunya, i a l’Associació de Municipis per la Independència.  
 
Defensa : 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona explica que és una moció que presenta el seu grup 
conjuntament amb el grup Esquerra Republicana de Catalunya i  grup Candidatura 
d’Unitat Popular, i seguidament llegeix íntegrament la moció.  
 
El regidor i portaveu del grup polític ERC, Santi Pavón i Fernàndez diu que aquesta 
moció ja la tenien treballada per presentar-la al Ple anterior, i ara es ratifica  en donar 
suport legal, moral i de tot tipus als càrrecs electes que estan i que poden estar en un 
futur encausats per aquest motiu.   
 
Subscriu punt per punt  cada un dels acords exposats, i expressa la seva esperança  
en sortir del túnel. 
 
El regidor i portaveu del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, celebra la 
presentació d’aquesta moció de manera conjunta, oferint el seu suport per tot allò que 
considerin oportú, i assegura que més que  pel tema del referèndum,  que evidentment 
és complir  la voluntat del poble català, el més important és el fet de viure en un estat 
on s’instrumentalitza la justícia, quan hauria d’estar totalment apartada de la política, i 
el tracte que es dona als càrrecs electes, que no deixen de ser els representants del 
poble  escollits democràticament.  Considera que és un atac fragant  més que contra el 
procés, contra la democràcia  i la llibertat d’expressió i ideari. 
 
Remarca que no sempre les lleis estan fetes  d’una manera favorable pel que les rep, i 
en aquest cas, encara falten  molts avenços per un procés democratitzador d’una 
societat, és per això que quan la llei no és representativa ni favorable pel poble,  és 
just i legítim poder-se-la saltar. 
 
La regidora i portaveu del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes diu que no 
donarà suport  perquè creu que és en contra de la constitució espanyola. 
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Votació:  practicada la votació, s’aprova la moció  per onze vots a favor : grup polític 
CIU (Mireia Solsona  Garriga, Montserrat Royes  Vila,  Quico Sala Soriano, M. Carme 
Querol Badosa,  Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí Bosch Muntal i Pol 
Roura Marmol), grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva) i   grup 
polític  CUP (Joan Pizà Font); una abstenció : grup polític CIU (Albert Garcia Font) i un 
vot en contra  : grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes).  
 
 
 
6.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA INTERNACIONAL DE 
L’ARQUITECTURA DE “PEDRA EN SEC” COM A PATRIMONI CULTURAL 
IMMATERIAL DE LA HUMANITAT 
 
Moció: Per iniciativa de Grècia i de Xipre, i amb la incorporació de més de sis països, 
entre ells Espanya, s’ha iniciat el procés de preparació de l’expedient de la candidatura 
internacional de l’arquitectura de “Pedra en sec” a formar part de la Llista 
Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. 
 
La Generalitat de Catalunya i les comunitats autònomes de les Illes Balears, Galícia, 
Astúries, Extremadura, Aragó, Canàries, València, Andalusia i Castella i Lleó, sota la 
coordinació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, han començat a treballar en la 
redacció del formulari que s’ha de presentar a la UNESCO per demostrar que “la 
tècnica de la pedra en sec” reuneix els criteris necessaris per la seva inclusió a la 
Llista Representativa. 
 
S’entén per patrimoni cultural immaterial, segons la UNESCO, les pràctiques, les 
representacions, els coneixements i les habilitats -com també els instruments, els 
objectes i els espais culturals associats– que les comunitats, els grups i els individus 
reconeixen com a part del seu llegat cultural i d’un patrimoni que s’ha transmès de 
generació en generació i que cal conservar. 
 
La pedra en sec és un element fonamental per entendre com les persones han 
transformat el medi físic, és una tècnica ancestral i és clarament present al nostre 
territori. 
 
Des del Departament de Cultura, i en concret des de la Direcció General de Cultura 
Popular, Associacionisme i Acció Culturals s’ha obert des de ja fa anys una línia de 
treball específica sobre l’arquitectura popular, que s’ha materialitzat amb l’exposició 
itinerant “Construint el territori: arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya”, i amb la 
incorporació a l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de les quatre 
principals associacions que treballen amb aquesta arquitectura a Catalunya. 
 
En aquests mateix sentit s’ha de destacar que a Catalunya tenim inventariades més de 
12.000 construccions en pedra seca, que figuren al web de la Wikipedra: 
http://wikipedra.catpaisatge.net/ 
 
Es preveu que en el mes de setembre de 2016 es reuneixin tots els estats que tenen 
previst participar en la candidatura i que presentin la fitxa de compliment del criteris de 
cada país, finalitzar l’expedient en el mes de gener de 2017 i presentar-lo a la 
UNESCO en el mes de març de 2017 perquè l’avaluï el Comitè de l’any 2018. 

http://wikipedra.catpaisatge.net/
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Es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-  Expressar el suport de l’Ajuntament de Matadepera a la candidatura 
internacional de l'arquitectura de "Pedra en sec" com a Patrimoni Cultural Immaterial 
de la Humanitat. 
 
SEGON.-  Traslladar el present acord a la  Direcció General de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, a la Coordinadora d’Entitats de Pedra Seca. 
 
Defensa : 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona, presenta la moció de manera conjunta de tots els 
grups municipals, i explica que ve de la mà del senyor Joan Roura, un veí de Castellar, 
que ha demanat el suport del Ple de l’Ajuntament de Matadepera perquè gairebé tots 
els municipis el Vallès estan fent el mateix. 
 
La senyora Solsona creu que és una pretensió  ambiciosa  que es pot fer realitat  
perquè Matadepera és un municipi que al seu patrimoni té aquesta riquesa de “pedra 
seca”. 
 
A continuació llegeix la moció, explicant una anècdota de qui treballava  la pedra seca 
a Matadepera, que deia  que “es parla de pedra  seca però de sec no té res, perquè la 
gent s’hi deixava la pell i la suor treballant per  fer els elements arquitectònics mes 
vistosos i útils en aquell moment”. 
 
El regidor i portaveu del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez  manifesta 
el seu interès  per la moció i ofereix tot el seu suport, a banda que ressalta que aquest 
tipus de construcció és una forma de construir identitària de la  mediterrània, i una 
tècnica  suficientment complicada com per considerar-la patrimoni cultural immaterial. 
 
El regidor i portaveu del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font  creu que com a 
poble i com a cultura,  però abans que matadeperenc i català és vallesà, i això 
s’explica en l’entorn dels boscos, de la cuina, de l’entorn, etc, per això,  declarar com a 
patrimoni cultural immaterial la tècnica de treballar la pedra seca  és una proposta 
esperançadora i podria ser que en un futur es pogués aplicar aquest tipus de 
construcció al dia a dia. 
 
La regidora i portaveu del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, diu que de 
la mateixa manera que han manifestat  tots els regidors, es mostra il·lusionada amb la 
proposta i tant de bo  pugui arribar  a considerar-se com a patrimoni cultural 
immaterial. 
 
Votació:  practicada la votació, s’aprova la moció  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  CUP (Joan Pizà Font) i grup polític  PP (Rosa Ma. 
Boix Solanes).  
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E) INFORMES DE GESTIÓ 
 
6.- INFORMES DE GESTIÓ 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona,  pròxim el dia de la celebració  contra la violència de 
gènere, fa una crida a la no violència de cap tipus,   però es centra  concretament 
contra la violència a les dones per la proximitat del dia en qüestió, i  recorda els actes 
que es van fer entre els quals es va llegir un manifest consensuat per l’Institut Català 
de les Dones, la Federació de Municipis de Catalunya, les quatre Diputacions 
catalanes, etc. 
 
Llegeix  una part del manifest : 
 
“Les administracions i la societat civil, ens vam tornar a plegar per manifestar una 
vegada més el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública la nostra ferma 
voluntat  de treballa fins a eradicar-la. 
 
Un any més som aquí per fer pales que els drets de les dones  són drets humans i que 
el fet de vulnerar-los més enllà de la irracionalitat i injustícia, significa  una manca de 
reconeixement de l’autoritat  i de la llibertat de les dones. 
 
Només això per seguir manifestant una vegada més que això no pot continuar així, i 
conscienciar-nos del que tenim al darrere.” 
 
Relata actes commemoratius de la jornada com  posar un arbre dels desitjos a 
l’entrada del Casal de la gent Gran, una xerrada contra la violència de gènere a càrrec 
de la senyora Alícia Cabanes, una exposició de tècnica de flors de silicona, una 
xerrada de prevenció de la violència de gènere a través del teatre social, el divendres 
a la tarda una xocolatada popular i un espectacle infantil on es van explilcar contes  
amb el rerefons de la violència contra les dones, un taller d’autodefensa per les dones, 
i el diumenge es va passar  la pel·lícula “Irezumi”  del mateix tema contra la violència a 
les dones. 
 
Comenta  i sobre tot felicita públicament a l’Àrea de Noves Tecnologies i al seu 
regidor, pel premi recollit recentment a Mataró  per haver estat Matadepera com a 
“Administració local en un alt grau de compromís en la digitalització”. 
 
Expressa la satisfacció  per la notícia de que les noies del Terrassa han sigut 
campiones de hoquei de Catalunya. 
 
Informa de que la nova adjudicació de les ambulàncies s’ha fet a la zona dels Mossos 
d’Esquadra amb lo qual el temps de reacció i resposta serà molt més ràpid i per tant 
positiu per l’Ajuntament davant les demandes que havien hagut en aquest sentit. 
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F) CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
7.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN 
 
No se’n presenten. 
 
 
 
8.- PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez, inicia el torn de precs 
i preguntes : 
 
Primera.- De cara a les festes de nadal, pregunta si es farà algun acte de suport al 
comerç. 
 
Segona.- Com està el tema de la direcció de sortida del carrer Sant Antoni. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, pregunta perquè s’han tallat 
les moreres. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, pregunta : 
 
Quarta.- A la regidora de Governació, senyora Montserrat Royes i Vila, que al carrer 
Ramon Llull  es circula contra direcció, i que al mateix carrer, dos veïns del cap 
d’amunt,  prop  del pavelló, també van en contra direcció per entrar al seu aparcament. 
 
Cinquena.- També per la senyora Royes, pregunta per  les mesures adoptades en el 
conflicte amb la treballadora  de l‘empresa  Opciones Viales, SA senyora Maria, i si en 
cas de que es reincorpori, si es corregirà la insuficient atenció que s’ha donat a la 
treballadora. 
 
Respostes. 
 
La regidora de Festes, senyora Carme Querol i Badosa,  diu que aquests nadals a fi 
de beneficiar el comerç es farà un “maping”.  Una imatge projectada en un edifici, en 
aquest cas  durant els dies 22 i 23 de desembre, es projectaran des de la plaça del 
frontó cap a la paret de davant,  unes imatges nadalenques cada vint  minuts. 
 
Amb aquesta acció, diu la regidora,  a banda de ser una iniciativa molt bonica, espera 
que ajudi al comerç. 
 
La regidora de comerç i cultura, senyora Nuria Garcia i Múrcia,  ressalta el gran suport 
al comerç  per part de l’Ajuntament, en logística i brigada  que  reparteixen i recullen 
els arbres de nadal, encesa de llums, i la col·laboració de tots els actes que es fan al 
poble durant les festes. 
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La senyora Querol continua explicant que el dia 9 de desembre s’encendran les llums i 
el dia 16 es farà la cantada de nadales, a càrrec dels alumnes de l’escola de música, 
seguit de la coral “Endavant” i una xocolatada a la Plaça Cal Baldirò per intentar que el 
poble estigui amb gent i actiu. 
 
El pessebre s’instal·larà en una caseta  de fusta típica dels països nòrdics, que han 
adquirit  els  pessebristes  mitjançant una subvenció rebuda del ‘Ajuntament, i que a 
partir del dia 22 estarà el pessebre a la plaça del frontó per tothom que vulgui veure’l. 
 
La senyora Solsona, també informa de la jornada de portes obertes que fa 
l’Ajuntament serà el dia 21 de desembre. 
 
El regidor d’Obres i serveis, senyor Pol Roure i Marmol,  informa de la instal·lació d’un 
parc saludable  al vial de la riera, davant de l’escola Torredemer,  que formen vuit 
aparells per fer exercicis combinats, i un banc per aquells que necessitin descansar 
entre exercicis, o al finalitzar aquests. 
 
La senyora Royes respon del carrer amb direcció de sortida, que com que la Diputació 
va dir que es faria càrrec, l’Ajuntament es va  desmarcar i desconeix en quin punt es 
troba. 
 
El regidor d’urbanisme, senyor Nil López Crespo explica que efectivament la Diputació 
de Barcelona  en una visita a Matadepera va reafirmar-se en l’actuació de millora  al 
llarg de la Ctra. BV-1221, en concret el canvi de direcció que ens ocupa, tot i que es 
desconeix el termini exacte d’execució de l’actuació. 
 
La senyora Royes lamenta que en concret hi hagi un parell d’infractors al carrer 
Ramon Llull, cosa que segons interpreta, es podrà solucionar amb major presencia 
policial.  
 
De la pregunta respecte de la persona que treballa a la zona blava, contractada per 
Opciones Viales, SA,  empresa que té la concessió  tant de la zona de parquímetre 
com del pàrquing soterrat,   aquesta persona depèn única, exclusiva i directament de 
l’empresa.  Tot i així,  com que es conegut que va ser víctima d’insults  amb algun o 
alguns veïns de la població, com no pot ser d’una altra forma, la policia estarà al seu 
costat sempre que ho requereixi, de la mateixa manera que estarà al servei de 
qualsevol altre ciutadà. 
 
Malgrat això, la senyora Royes diu que pel que té coneixement, i segons es desprèn 
de les denúncies interposades en un jutjat de Terrassa,   ha estat objecte per insults 
rebuts d’un o varis ciutadans, però que davant els insults,  la policia no pot actuar 
d’ofici. 
 
Com a resum la senyora Royes  es reafirma en que és una treballadora d’una empresa 
de la qual l’Ajuntament té una concessió fins l’any 2024. 
 
El senyor Roure explica que la vorera del carrer Àngel Guimerà es va refer perquè els 
serveis tècnics van detectar que estava malmesa,  amb l’afegit que hi havia un mur 
d’un veí amb cert risc, amb lo qual es va procedir a la renovació total del tram i a partir 
d’aleshores,  tot complint la normativa de pas mínim  de la vorera,  de la problemàtica 
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de les arrels causants de que la vorera estès aixecada, i de que per allí passa la 
canonada d’aigua general del municipi  amb el perill de que les arrels la foradessin,  es 
van haver de tallar les moreres.   
 
I sense res més a tractar per la Presidència s'alça la sessió a les 10,44 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 
 
 
 


