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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE  
celebrat en data  27 de gener de 2016 

 
 
 
 
Matadepera, 27 de gener de 2016 
 
 
Essent les dinou hores trenta minuts del  vespre, a la sala de sessions de la Casa de la 
Vila, sota la presidència de l'alcaldessa, senyora  Mireia Solsona i Garriga, assistida de la 
secretària general de la Corporació senyora Rosa Castellà i Mata, que dóna fe de l’acte, 
i de l’interventor senyor Santiago Vaamonde Juanatey,  es reuní, prèvia citació en forma, 
el Ple de l'Ajuntament amb l'objecte de celebrar la sessió ORDINÀRIA, convocada per al 
dia d'avui a aquesta hora. 
 
- Senyor Quico Sala i Soriano, segon tinent d’alcalde i regidor delegat d’Esports i  
  Comunicació (CIU)   
- Senyora M. Carme Querol i Badosa, tercera tinent d’alcalde i regidora delegada  
  d’Ensenyament, Benestar Social i Festes (CIU)  
- Senyor Albert García i Font, quart tinent d’alcalde i regidor delegat d’Economia i  
  Finances,  i Noves Tecnologies(CIU)  
- Senyor Nil López Crespo, regidor delegat d’Urbanisme i Obres (CIU)   
- Senyora Núria Garcia i Murcia, regidora delegada de Cultura i Comerç (CIU)  
- Senyor Marcel·lí Bosch i Muntal, regidor delegat de Medi Ambient i Protecció Civil,  
  Joventut i Salut Pública (CIU)  
- Senyor Pol Roure i Marmol, regidor delegat 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)  
 
Excusa la seva assistència la primera tinent d'alcalde i regidora delegada de  Governació, 
i Participació i Atenció Ciutadana, senyora  Montserrat Royes i Vila. 
 
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: 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona demana la votació per a la inclusió d’urgència dels 
següents punts : 
 
Urgència 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE  BÀSIC I 
EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DEL CAMP D’HOQUEI HERBA MUNICIPAL. 
 
La senyora Solsona explica que es proposa la inclusió d’urgència  tot recordant que  
aquest projecte estava pendent d’una aprovació de l’Ajuntament de Terrassa al trobar-
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se una canonada als terrenys on s’ha de construir el camp de gespa, propietat del 
municipi de Terrassa.  Un  cop fetes les consultes tècniques, amb una resposta 
positiva per part de l’Ajuntament de Terrassa,  es proposa la inclusió al Ple d’avui. 
 
Votació:  practicada la votació, s’aprova la inclusió d’urgència  per unanimitat : grup 
polític CIU (Mireia Solsona  Garriga,  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). 
 
  
Urgència 2.- PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL PER APROVAR ELS ACORDS POSTERIORS A 
L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ 
DEL CAMP D’HOQUEI HERBA MUNICIPAL. 
 
Aquest punt va lligat amb l’anterior amb l’objectiu de dotar-lo d’una major agilitat. 
 
Votació:  practicada la votació, s’aprova la inclusió d’urgència  per unanimitat : grup 
polític CIU (Mireia Solsona  Garriga,  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). 
 
 
Urgència 3.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ 
INTERPOSAT PEL SR. LUÍS GARCÍA MULLOR CONTRA EL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
QUE REGULEN EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A 
L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE 
MATADEPERA. 
 
La senyora Solsona justifica la inclusió d’urgència perquè és un tema que en 
compliment dels terminis exigits per normativa,  cal aprovar-lo per Ple i de no fer-ho a 
data d’avui  caldria un Ple extraordinari tot tenint en compte que l’ordinari es fa cada 
dos mesos. 
 
Votació:  practicada la votació, s’aprova la inclusió d’urgència  per unanimitat : grup 
polític CIU (Mireia Solsona  Garriga,  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). 
 
 
Urgència 4.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NUM. 1 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016. 
 
La senyora Solsona recorda que la modificació respon a un canvi intern de nom 
d’entitat. 
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Votació:  practicada la votació, s’aprova la inclusió d’urgència  per unanimitat : grup 
polític CIU (Mireia Solsona  Garriga,  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). 
 
 
A) ACTES SESSIONS ANTERIORS: 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 30 DE NOVEMBRE 
 
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 ordinària del Ple realitzat el dia 30 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 Santi Pavón Fernàndez, diu que li ha semblat 
que hi havia frases poc entenedores, tot preguntant si la transcripció es fa de manera 
literal.  Al respondre-li la secretària, senyora Rosa Castellà i Mata de manera 
afirmativa, diu que en successives ocasions intentarà estructurar millor  les seves 
intervencions.  La senyora Castellà també fa el propòsit d’esmenar qualsevol errada de 
transcripció a fi d’obtenir una millor comprensió. 
 
Posada a votació l’aprovació de l’acta, queda aprovada per unanimitat. En compliment 
de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  es transcriurà al Llibre d’Actes 
signant-se per l’alcalde i la secretària. 
 
 
B) 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 Delegades 
durant els mesos de novembre i desembre, excepte els d’Alcaldia  fins el dia 15 de 
desembres del 2015. 
 

- Alcaldia: Del núm. 614 de data 02/11/2015 al núm. 710 de data 15/12/2015 
 

- Governació: Del núm. 227, de data 03/11/2015, al núm. 276 de data 
24/12/2015 
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- Ensenyament: Del núm. 29 de data 13/11/2015, al núm. 34 de data 21/12/2015 
 

- Cultura: Del núm. 41 de data 13/11/2015, al núm. 44 de data 01/12/2015 
 

- Esports: Del núm. 58, de data 03/11/2015, al núm. 71 de data 14/12/2015 
 

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

- Urbanisme: Del núm. 10 de data 23/12/2015, al núm. 13 de data 28/12/2015 
 

- Comunicació: Del núm. 11 de data 16/11/2015, al núm. 12 de data 29/12/2015 
 

- Economia i Hisenda: Del núm. 33 de data 12/11/2015 al núm. 40 de data 
22/12/2015 
 

- Serveis:  Del núm. 1 de data 15/12/2015, al núm. 2 de data 15/12/2015 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
 
C) DICTAMENS 
 
ALCALDIA 
 
3.- MODIFICACIÓ DE L’HORARI DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS 
ORDINARIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
Dictamen: Celebrades eleccions municipals l dia 24 de maig de 2015, calia organitzar 
de nou l’ajuntament en funció dels resultats obtinguts, i dictar una sèrie de resolucions 
pel correcte funcionament de la seva estructura municipal i dels seus òrgans 
col.legiats, entre ells la periodicitat i horari de les sessions del Ple i de la Junta de 
Govern Local. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 13 de juliol de 2015 va acordar,  
entre altres,  l’aprovació de la periodicitat i l’horari de les sessions del Ple i de la Junta 
de Govern Local, quin punt segon de la  seva part dispositiva, diu: 
 
“Segon. Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tindran lloc 
el dimecres, no festiu, de cada dos setmanes, a les divuit hores i trenta minuts.” 
 
Posat a la pràctica aquest horari, raons organitzatives aconsellen retardar-lo en mitja 
hora per tal de poder facilitar l’assistència de tots els seus membres a les sessions que 
es convoquin. 
 
L’article 99.1 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) estableix que correspon al 
Ple l’establiment de la periodicitat per a les sessions ordinàries de la Junta de Govern 
Local que ha d’exercir competències resolutòries. 
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De conformitat amb l’article 99.1 del TRLMC, i l’article 38 del  Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, 
 
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer. Modificar l’horari de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local 
establint que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tindran lloc el 
dimecres, no festiu, de cada dos setmanes, a les dinou hores. 

 
Segon. Notificar aquest acord a totes les regidories als efectes legals oportuns. 
 
Defensa : 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona explica que  es tracta d’incloure una petita modificació 
al calendari  de la celebració de les sessions ordinàries de les Juntes de Govern Local, 
concretament un canvi d’horari que passaria a les 19h. en comptes de les 19,30h. 
 
Intervencions : 
  
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernández, entén que és una 
qüestió purament d’organització interna  i per tant,  res a dir. 
 
De igual forma s’expressen el regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font i la 
regidora del grup polític PP, senyora  Rosa Ma. Boix i Solanes. 
 
Votació:  practicada la votació, s’aprova el dictamen  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga,  Quico Sala Soriano, M. Carme Querol Badosa, Albert Garcia 
Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roure 
Marmol);  grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva); grup polític 
PP (M. Rosa Boix Solanes) i   grup polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
 
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ CIVIL 
 
4.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 12 DE RENÚNCIA A LA 
PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE 
MATADEPERA PER A LA CESSIÓ D’ÚS DEL VEHICLE NISSAN PATROL AMB 
MATRÍCULA 6479-BHS. 
 
Dictamen: L’alcaldessa va dictar en 00data 13.1.2016 el Decret número 12 que 
transcrit literalment és com segueix: 
 

“DECRET 12 
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L’Ajuntament de Matadepera, mitjançant acord de Ple de data 30.1.2002, va 
aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Matadepera per a la cessió d’ús del 
vehicle Nissan Patrol amb matrícula 6479-BHS. El conveni es va formalitzar 
entre ambdues parts en data 19.2.2002. 
 
La clàusula cinquena preveu una durada del conveni d’un any a partir de la 
seva signatura, prorrogable automàticament per iguals períodes, llevat que hi 
hagi renúncia expressa d’una de les parts amb una antelació d’un mes abans 
de la finalització del període de vigència. 
 
Els articles 47.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local (LRBRL), i 114.3 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), exigeixen, per a l’aprovació dels acords de cessió gratuïta de béns a 
altres administracions o institucions públiques, el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la corporació, sense distingir entre 
la cessió d’ús en precari i la cessió que implica transmissió de la titularitat dels 
béns. Tampoc es fa referència a la cessió, ja sigui d’ús o no, a entitats de 
caràcter privat tot i que amb un interès i finalitats públiques. 
 
L’acord de cessió ha de ser adoptat pel Ple segons l’article 73 del RP, entenent 
que, pel fet de tractar-se d’una cessió gratuïta de béns patrimonials, encara que 
només limitada a l’ús en precari, és necessari el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
D’acord amb l’article 76 del RP el precari s’extingeix, entre altres causes, per la 
reclamació del bé feta per l’ens local, amb el requeriment previ al precarista 
amb un mes d’antelació. 
 
Consta a l’expedient escrit del cap del Parc de Bombers Voluntaris de 
Matadepera amb Registre General d’entrada número 11831 de data 7.12.2015, 
mitjançant el qual comunica a l’Ajuntament que el vehicle ja no és apte per a 
les funcions per a les quals l’Ajuntament de Matadepera va acordar la cessió i 
que l’Associació de Bombers Voluntaris de Matadepera ja no en farà ús, motiu 
pel qual consideren convenient que l’Ajuntament finalitzi la seva cessió i pugui 
utilitzar el vehicle per altres tasques que consideri convenients. 
 
Consta a l’expedient informe de data 8.1.2016, emès pel tècnic municipal 
d’Esports, que justifica la necessitat d’utilització del vehicle per tasques de la 
Regidoria d’Esports. 
 
L’adopció d’aquest acord correspon al Ple d’acord amb l’article 73 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals (RP), amb el quòrum de majoria absoluta d’acord amb el articles 
47.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL) i 114.3 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, la urgència en justifica la seva adopció mitjançant Decret d’Alcaldia a 
ratificar a la propera sessió del Ple municipal. 
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Per tot això, RESOLC: 
 
Primer.- Renunciar expressament a la pròrroga del conveni de col·laboració 
subscrit en data 19.2.2002 entre el Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Matadepera per a la cessió d’ús del vehicle Nissan 
Patrol amb matrícula 6479-BHS, per tal de destinar aquest bé a altres finalitats 
d’interès municipal. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’actual Direcció General de Prevenció, 
Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya pel seu coneixement i efectes oportuns. 
 
Tercer.- Ratificar aquesta acord a la propera sessió del Ple municipal.” 

 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Ratificar en tot el seu contingut el Decret d’Alcaldia número 12 de data 
13.1.2016 mitjançant el qual s’acorda renunciar expressament a la pròrroga del 
conveni de col·laboració subscrit en data 19.2.2002 entre el Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Matadepera per a la cessió d’ús del 
vehicle Nissan Patrol amb matrícula 6479-BHS. 
 
Defensa : 
 
El regidor delegat de Medi Ambient i Protecció Civil, senyor Marcel·lí Bosch i Muntal  
diu que es tracta de rescindir el conveni que es tenia amb el Nissan Patrol perquè 
passi a estar a disposició de l’Ajuntament i faci l’ús que mes convingui. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavon i Fernandez, es mostra a favor de 
la proposta i considera del tot normal l’aprofitament del vehicle que ja havia estat a  
disposició dels serveis municipals.   
 
Els regidors dels grups polítics CUP i  PP, Joan Pizà  Font i Rosa Ma. Boix  Solanes, 
també expressen la seva conformitat a la proposta. 
 
Votació:  practicada la votació, el decret queda ratificat  per unanimitat : grup polític 
CIU (Mireia Solsona  Garriga,  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). 
 
 
PROPOSTES D’ACORD PER URGÈNCIA 
 
REGIDORIA D’URBANISME 

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=8042
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=8042
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Urgència 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE  BÀSIC I 
EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DEL CAMP D’HOQUEI HERBA MUNICIPAL 
 
Proposta d’acord: Per Decret d’alcaldia núm. 340, de data 23 d’octubre de 2013, es 
va adjudicar a l’empresa GMG PLANS I PROJECTES SLP, el contracte de serveis per 
a la redacció del projecte bàsic i executiu de construcció d’un camp d’hoquei herba, 
que incloïa el projecte d’enllumenat i de reg d’aquest camp, el projecte ambiental, 
l’estudi de seguretat i salut, el programa de control de qualitat i l’estudi geotècnic. 
 
L’aixecament topogràfic el va subministrar l’Ajuntament de Matadepera. 
 
Aquest projecte de construcció d’un camp d’hoquei herba municipal s’emplaça en uns 
terrenys propietat municipal que el POUM qualifica d’equipament esportiu, clau EQ1. 
 
Dels antecedents obrants en aquest Ajuntament, es té constància que per aquesta 
finca discorre una canonada soterrada d’aigua potable que abasteix els habitatges de 
“La Florida”, que es troben en el TM municipal de Terrassa. 
 
El traçat d’aquesta servitud no es pot mantenir perquè el camp d’hoquei s’ha projectat 
sobre aquesta canonada, fet pel qual el projecte preveu el desplaçament d’aquesta 
canonada cap al límit oest de la finca. 
 
Pel que fa a l’abocament de les aigües pluvials al torrent situat al TM de Terrassa, 
s’ha sol·licitat autorització a l’Ajuntament de Terrassa per a l’aprovació, i posterior 
execució, de la part del projecte de construcció del camp d’hoquei en l’àmbit que 
pertany al terme de Terrassa, que correspon a la canonada d’evacuació d’aigües 
pluvials que es projecta travessant l’antic camí de Matadepera a Sant Quirze del 
Vallés. 
 
En data 19 de gener de 2016 es va presentar a l’Ajuntament de Terrassa la sol·licitud 
d’autorització de dites obres (Registre general de sortida de l’Ajuntament de 
Matadepera núm. 101, registre general d’entrada de l’Ajuntament de Terrassa núm. 
121913) 
 
El projecte se subjecte al que determina el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 14 de 
maig de 2009 (DOGC núm.5469 de 22/09/2009) i a la Modificació Puntual del POUM 
MP-2013-01, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el 2 d’octubre de 2013 i pel conseller de Territori i Sostenibilitat el dia 13 de 
desembre de 2013, publicada al DOGC núm. 6573 i 6579 dels dies 03/03/2014 i 
11/03/2014. 
 
La finca on s’emplaça el projecte llinda amb un torrent, per la qual cosa s’haurà de 
sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
L’objecte d’aquest projecte és la construcció del camp d’hoquei herba, la urbanització i 
enjardinament del carrer en el tram que confronta amb el camp, l’adequació de 
l’entorn del camp i la urbanització d’una zona d’aparcament. La superfície total 
aproximada del projecte és de 11.696 m2. 
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L’empresa GMG PLANS I PROJECTE SLP, ha entrat, en data 26 de gener de 2016, el 
projecte bàsic i executiu  de construcció d’un camp d’hoquei herba municipal (RGE 
662), amb un pressupost per contracta de 1.307.622,59 € més IVA. 
 
D’acord amb l’article 122 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic l’obra es 
classifica, pel seu objecte i naturalesa, dins l’apartat a) Obra de primer establiment, 
reforma o gran reparació, ja que dona lloc a la creació d’un bé immoble. 
 
D’acord amb l’article 25 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel qual s’aprova 
el reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, atès 
que l’import de l’obra és superior a 500.000 €, el projecte ha de determinar una 
classificació que haurà de tenir l’empresa adjudicatària, aquesta classificació és: 
 
Grup A, subgrup 2 
Grup G, subgrup 4 
Grup I, subgrup 1 
Categoria 4 
 
El termini d’execució de l’obra, d’acord amb el projecte és de 25 setmanes 
 
D’acord amb l’informe emès per l’enginyera municipal, aquest projecte inclou dues 
activitats: 
 

1. Activitat esportiva 
 

L’activitat esportiva es classifica com a activitat recreativa de tipus esportiu, amb 
presència de públic i per tant, segons l’ordenança tipus d’intervenció municipal en 
espectacles públics i activitats recreatives (OIMEPAR), aprovada inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de data 25/03/2013 i elevada a definitiva en data 15/07/2013, i 
en vigor des del  7/08/2013 per Decret d’alcaldia núm. 250, així com, segons el Decret 
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives, com a activitat recreativa de tipus esportiu davant públic, amb un 
aforament superior a 150 persones, se sotmet també a llicència recreativa. Es tracta 
d’una modificació per ampliació de l’activitat inicial. 

 
L’ampliació de l’activitat amb el camp d’hoquei es considera com una modificació 
substancial segons l’annex II de criteris de qualificació de les modificacions de 
l’ordenança tipus d’intervenció municipal ambiental de seguretat i salut pública 
(OMASS). Les modificacions substancials estan sotmeses a llicència, en compliment 
de l’article 123 de l’OIMEPAR. 

 
Tanmateix, l’article 29.7 de la Llei 11/2009, de 6 d juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i les activitats recreatives, exclou de la necessitat de llicència 
municipal  els establiments oberts al públic  que són titularitat del mateix ajuntament. 

 
En compliment de l’article 90 de l’OIMEPAR, al tractar-se d’un projecte d’obra ordinària 
d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives de 
titularitat municipal, la seva aprovació ha d’integrar-se des de la perspectiva 
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procedimental i material, la intervenció de control d’espectacles públics i activitats 
recreatives, la intervenció ambiental i la de prevenció i control en matèria d’incendis. 

 
Pel que fa a la prevenció i control en matèria d’incendis, serà suficient amb el control 
preventiu municipal i l’acta de comprovació prèvia abans de l’inici de l’activitat, ja que 
aquesta activitat  no està sotmesa al control preventiu de la Direcció General 
d’Emergències de la Generalitat, segons l’annex 1, apartat 17 de la llei 3/2010, de 18 
de febrer. 
 
Per tant, a criteri de la tècnica caldrà: 
 

 Realitzar el tràmit d’informació pública i veïnal 

 Sol·licitar informe preceptiu del Consell Comarcal com a òrgan ambiental de 
l’activitat esportiva. 

 
2.- Activitat aparcament a l’aire lliure obert al públic en general 
 
En aquest projecte s’inclou el projecte d’activitat per a un aparcament públic exterior, 
que consisteix en una activitat d’aparcament a l’aire lliure obert al públic en general, 
amb una superfície de 2.900 m2, amb 99 places, i amb una instal·lació d’enllumenat 
públic. 
 
L’activitat d’aparcament no serà en règim d’explotació. 
 
L’activitat es classifica d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats, com annex III, codi 12.46 “Activitats de garatges i 
aparcament de vehicles, amb una superfície superior a 100 m2”. Per tant, es tracta 
d’una activitat amb llicència ambiental  que cal  sotmetre-la a la prevenció i control 
ambiental, segons el règim de comunicació regulat en el títol IV de la LPCAA. 
 
L’article 57.1 de la LPCAA estableix que les activitats de l’annex II, de titularitat 
municipal subjectes a l’aprovació d’un projecte, no estan sotmeses al règim de llicència 
ambiental. L’avaluació ambiental de l’equipament o l’activitat que duu a terme l’òrgan 
tècnic municipal o comarcal s’integra en la tramitació del projecte corresponent. En la 
resolució d’aprovació del projecte s’hi ha d’incorporar les determinacions fixades en 
l’avaluació ambiental. 
 
Per tant, l’informe ambiental de l’activitat d’aparcament municipal a l’aire lliure s’ha 
d’integrar en la tramitació del projecte corresponent. 
 
Pel que fa al tràmit de  la informació veïnal , vist que l’activitat pel que fa a la incidència 
ambiental, s’hauria de sotmetre únicament al règim de comunicació prèvia, on no 
existeix el tràmit d’informació veïnal, en els casos d’activitats municipals classificades 
com annex II de la LPCAA no és necessari el tràmit d’informació veïnal, sent suficient 
el tràmit d’informació pública corresponent a l’aprovació del projecte municipal. 
 
Pel que fa a la prevenció i control en matèria d’incendis, vist que la superfície de 
l’establiment dedicat a l’aparcament té una superfície superior a 2.000 m2, cal un 
control preventiu de l’Administració de  la Generalitat i per tant cal sol·licitar un informe 
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perceptiu a la Direcció General d’Emergències de la Generalitat segons disposa 
l’annex 1, apartat 17 de la llei 3/2010, de 18 de febrer. 
 
El document de l’activitat de l’aparcament descriu l’activitat, emissions, protecció 
contra incendis, mesures de seguretat i les instal·lacions d’enllumenat amb tecnologia 
Led, per una zona E3. 
 
Per tant, segons el criteri de la tècnica caldrà: 
 

 Sol·licitar informe preceptiu a la Direcció General d’Emergències de la 
generalitat , d’acord amb l’annex 1, apartat 19 de la llei 3/2010, de 18 de febrer, 
per als aparcaments de més de 2.000 m2 

 
El pressupost d’execució per contracta de les obres contingudes en aquest projecte és 
de 1.307.622,59 € més IVA (1.582.223.33 € IVA inclòs) 
 
Vist l’informe del Cap de l’àrea d’urbanisme i obres particulars que informa 
favorablement aquest projecte des del punt de vista urbanístic. 
 
Vist l’informe de la secretària de l’Ajuntament. 
 
El projecte conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
Igualment, conté tota la documentació prevista a l’article 123 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
contractes del sector públic;  els articles 125 a 132 del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de contractes i als articles 24 a 33 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals de Catalunya (ROAS). 
 
D’acord amb l’article 125 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic,   és necessari 
l’informe de l’oficina de supervisió de projectes  per verificar si s’han tingut en compte 
les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa 
tècnica en la seva elaboració, atès que la seva quantia és superior a 350.000 €. Per 
això, el tècnic municipal de l’Ajuntament de Matadepera, encarregat de la supervisió 
de projectes, 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 
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 hàbils, i l’aprovació definitiva. 
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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 el Ple és competent  per a l’aprovació dels projectes 
d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva  contractació i quan encara no 
estiguin previstos al pressupost municipal . 
 
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  
disposa que   la competència per a contractar correspon al Ple, quan l’import del 
contracte superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o, en qualsevol cas, els 
sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual  quan la seva durada  sigui 
superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats 
superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris  del pressupost del primer 
exercici, o la quantia assenyalada. 
 
Per tant, l’adopció d’aquest acord és competència del Ple de l’Ajuntament, atès que 
l’import del projecte supera el 10 per cent dels recursos ordinaris  del pressupost 
municipal corresponent a l’any 2016. 
 
 Es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de construcció del camp 
d’hoquei herba municipal, redactat pels arquitectes Sr. Enric Garcés Iborra i Sr. Toni 
Mas Ballester, amb un pressupost d’execució per contracte de 1.307.622,59 € més IVA 
(1.582.223,33 € IVA inclòs) 
 
Segon.- Condicionar l’aprovació d’aquest projecte a la formalització de l’autorització 
per a l’aprovació i posterior execució del projecte en la part de l’àmbit de titularitat de 
l’Ajuntament de Terrassa per fer l’abocament d’aigües pluvials al torrent travessant 
l’antic camí de Matadepera a Sant Quirze del Vallès. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Sotmetre l’expedient administratiu que l’Ajuntament de Matadepera està 
tramitant amb la finalitat de poder desenvolupar l’activitat esportiva de camp  d’hoquei 
a informació veïnal per un període de trenta dies hàbils, trametent per correu o de 
forma personal l’anunci d’obertura del tràmit d’informació veïnal als veïns immediats de 
l’emplaçament proposat i amb la inserció de l’anunci d’informació veïnal en el tauler 
d’anuncis de la corporació. 
 
Cinquè.-  Sol·licitar informe a les administracions que s’enumeren tot seguit: 
 

- Informe a l’Agència Catalana de l’Aigua, atès que la finca on s’emplaça el 
projecte llinda amb un torrent 

- Informe al Consell Comarcal com a òrgan ambiental de l’activitat esportiva 
- Informe de la Direcció General d’emergències de la Generalitat de Catalunya 

pel que fa a la prevenció i control d’incendis  
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Sisè. - Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i veïnal 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 : 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona diu que es tracta d’un projecte molt esperat i estimat i 
recorda com vuit anys enrere a la mateixa sala, es va aprovar una moció com ben 
poques vegades s’ha fet, amb la complicitat de les AMPA’s de l’escola Ginesta de 
l’escola Torredemer, de l’escola de música, de l’Institut, la Junta del futbol, la Junta de 
Matadepera 88, tots els partits polítics d’aleshores, tant del govern com de l’oposició, i 
com en aquesta sessió es va acordar un full de ruta pel municipi, començant per poder 
recuperar els espais  del camp de pràctiques del camp de golf on es construiria en 
primer lloc el camp de futbol, tot recuperant l’antic camp de futbol de sorra que no 
reunia les condicions bàsiques i poder construir en aquell espai, l’escola de música 
que en aquells moments es feien servir uns barracons. 
 
Seguint amb aquest full de ruta i des de fa mesos,  es treballa amb Matadepera 88 i 
s’inicia el projecte d’un camp de hoquei.  Cert és però, que durant aquests darrers vuit 
anys, han hagut moments complicats.  No obstant això,  ha arribat el dia en el que es 
parla del projecte amb cara i ulls, i apunt d’aprovar-lo. 
 
A continuació dona la paraula al regidor d’Urbanisme senyor Nil Lopez Crespo, que diu : 
 
“Efectivament aquesta proposta d’acord correspon al que és l’aprovació inicial del 
projecte bàsic i executiu de construcció d’aquest camp de hoquei herba municipal, un 
projecte que com la senyora alcaldessa ha recordat,  és fruit d’un gran acord que es 
visualitzà a la moció aprovada en aquesta corporació el dia 14 de maig de 2007, en que 
tots els grups que en el seu dia formaven el consistori municipal, van donar suport a la 
construcció d’aquest camp. Moció que també comptava amb el recolzament de la 
majoria d’entitats esportives, educatives i culturals del nostre municipi, algunes d’elles 
presents en aquesta sala de plens, a les qui aprofitem per agrair la seva assistència. 
 
Si em permeten començaré per l’explicació del què és el projecte. Un projecte que es 
situa a l’Av. del Mas Sot a tocar dels habitatges de La Florida i l’escola bressol municipal 
Ralet-Ralet, i que concretament està dins del recinte de la zona esportiva municipal i en 
paral·lel a l’actual camp de futbol.   Els terrenys que ocuparà aquest futur camp de 
hoquei són de titularitat municipal, i el nostre Pla d’Ordenació Urbanística Municipal els 
qualifica com a equipament esportiu.  
 
L’objecte d’aquest designi contempla la construcció de l’esmentat camp de hoquei 
reglamentari amb una superfície de joc de 5.746,60 m2, i segons les directrius de la 
normativa d’instal·lacions esportives i esbarjos, també complim les condicions 
reglamentàries de disseny fixades pel PIEC (Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments 
Esportius Esportius de Catalunya).  També a nivell urbanístic i amb informes favorables 
dels tècnics, la instal·lació  compleix amb el pla d’ordenació urbanística municipal.  
 
També incorporarem, apart del camp de hoquei, l’adequació i enjardinament dels 
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accessos al mateix camp, i la urbanització d’una zona d’aparcament que no serà 
d’explotació,  i que tindrà una capacitat de 99 vehicles.  Aquesta zona tindrà una 
superfície de 2.900 m2, i per tant la superfície total de l’àmbit si sumem el camp de 
hoquei i l’aparcament, estarem parlant d’11.696 m2. 
 
A nivell pressupostari  el pressupost d’execució per contracte (PEC) d’aquest projecte, 
és d’1.582.233 euros amb IVA inclòs.  Aquesta quantitat estarà subvencionada en la 
seva major part per la Diputació de Barcelona i situa aquesta obra tan de superfície com 
de partida econòmica, en una de les mes rellevants d’aquesta legislatura.  És una 
aposta decidida i si em permeten, adoptarem el lema, “per fer de Matadepera un territori 
per l’esport”. 
 
Cal remarcar l’esforç realitzat per l’equip  redactor del projecte,  GMG Plans i Projecte 
SLP, i pels tècnics de la corporació que han treballat conjuntament considerant diferents 
paràmetres de sostenibilitat i eficiència energètica.  D’aquesta manera s’ha minimitzat 
tot el  possible els moviments de terres, s’ha reduït el consum d’aigua escollint un tipus 
de gespa  artificial homologada per la Federació Internacional de Hoquei del tipus 
Niugras  C6, que no necessita ser regada tan sovint, i la proposta també aprofita les 
instal·lacions preexistents, les quals també donaran servei el nou camp de hoquei, i pel 
que fa als consums  energètics, la il·luminació del camp i la zona d’aparcament, es 
realitzarà amb làmpades d’alta eficiència energètica amb esquemes d’instal·lació 
sectorizats i regulables de manera que es podrà adequar la il·luminació segons el tipus 
d’activitat que es realitzi. 
 
Finalment vull resumir breument la proposta d’acord que contempla l’aprovació inicial 
del projecte a condicionar aquesta aprovació a la part de l’àmbit del projecte  que es de 
titularitat de l’Ajuntament de Terrassa.  En aquest cas es tracta  de l’abocament d’aigües 
pluvials, i sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de 30 dies 
hàbils.  També es sotmetrà a  exposició veïnal, i després s’haurà de sol·licitar informes a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, al Consell Comarcal, a la Direcció General d’Emergències 
de la Generalitat de Catalunya, i  si no hi ha cap al·legació durant aquest termini 
d’informació pública i veïnal, el projecte quedarà aprovat definitivament.”   
 
La senyora Solsona, assenyala que també ha quedat aprovat el projecte de la reforma i 
ampliació de l’edifici de la policia, amb lo qual dels projectes que es tenien previstos, ja 
n’hi ha dos en camí. 
 
El regidor d’esports, senyor Quico Sala i Soriano, fa l’exposició des del punt de vista 
esportiu del projecte del camp de hoquei, tot dient : “És un projecte que veu la llum i 
una realitat palpable dins dels equipaments esportius municipals de Matadepera.  És 
un projecte que es ve treballant des de fa molts anys, que al mandat passat ja hi havia 
un compromís i que es va assolir amb la redacció del projecte bàsic del camp.  En 
paral·lel, es va demanar a l’any 2011/12 com a subvenció específica a la Diputació pel 
projecte,  com un dels prioritaris, en aquells moments les coses estaven complicades, i 
la mateixa Diputació va dir que ens esperéssim  a futurs mandats.  Amb això vull dir 
que  no és un projecte nou, fa molts anys quan jo no estava en aquest consistori, es va 
planificar, es va donar un pas important, amb ganes d’executar-lo, que no va ser 
possible pel cost elevat de l’equipament. 
 
Aquest mandat sembla que tot ha anat rodó, i aquí estem aprovant un projecte  
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important per Matadepera, un esport propi de la nostra localitat i de l’entorn, una entitat 
que el practica a nivell d’escola de hoquei des de fa 28 anys, que ha passat per 
situacions molt precàries  des del seus inicis,  sense camp  d’herba, tot i que sempre 
ha tingut el suport de l’Ajuntament de Matadepera oferint el pavelló com a hoquei sala, 
prou important per la formació però que l’esport de referència que és el hoquei herba, 
no l’han tingut mai per poder entrenar i practicar en igualtat de condicions que els 
demès.  
 
Reconec que han estat de manera itinerant  al juniors de Sant Cugat, al Club Egara, a 
Les Pedritxes, i des d’aquí agrair a aquests últims el s 
uport  i l’acaronament que estan donant encara ara per poder seguir alternant els 
entrenaments en hoquei herba  i hoquei sala al pavelló.  
 
Per tant, els arguments són sòlids, és un esport nostre, propi, d’una entitat que té 28 
anys d’història, que es dedica a la formació, que és el que ha de preocupar des de 
l’Ajuntament, promocionar l’esport base.  Per a mi, és un dia molt gran, i ho saben els 
meus companys, en general tots, tant de Equip de Govern com oposició, perquè és un 
tema pel que s’ha lluitat molt i tant de bo que ho puguem gaudir tots i que sigui un 
referent en promocionar aquest esport tant nostre, el hoquei,  que generalment està 
ubicat en entitats privades però que crec que aquest model públic que ara anem a 
posar en marxa no està massa estès i crec que el futur d’aquest esport passa per que 
estigui a l’abast de qualsevol ciutadà que vulgui jugar a hoquei. 
 
Felicitem-nos tots, moltes gràcies i que ho puguem gaudir molts anys.” 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez,  es suma a l’alegria i 
expectació de la construcció d’aquest projecte llargament esperat.  Pregunta si es 
correcte el termini d’execució de l’obra estipulat en 26 setmanes.  El senyor Lopez li 
confirma que en principi els terminis són els que ha dictat el director d’obra i res no 
preveu que no s’acompleixin.  
 
El senyor Pavón afegeix que és un dels equipaments mes reclamats pels 
matadeperencs i que finalment es podrà iniciar. No vol criticar ara,  perquè diu que ja 
ho ha fet en altres ocasions, la falta de criteris coherents a l’hora de planificar les 
prioritats de les infraestructures com és el que ocupa  aquest punt, per equipaments 
molt menys rellevants pel poble que han anat passant al davant. 
 
No obstant això, es felicita per poder aprovar el projecte i per descomptat el seu vot 
serà favorable. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font celebra la construcció del 
camp municipal d’hoquei,  ja que segons expressa, ja era hora de que Matadepera 
tingués un camp municipal destinat a la pràctica d’un esport bandera pel poble.  No 
obstant això, creu que arriba tard, perquè s’ha municipalitzat i prioritzat abans un camp 
de golf pel qual es requereix mes inversió i mes cost econòmic, que absorbeix gairebé 
el 40% del pressupost municipal destinat al manteniment d’equips i  instal·lacions 
esportives municipals i que per contrapartida, té molts menys usuaris.  
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Afegeix que Matadepera no es podia permetre no tenir un camp de hoquei municipal  i 
menys havent-hi un club com Matadepera 88 que es diferencia d’altres clubs pel seu 
origen popular i que no gaudeix d’instal·lacions ni infraestructures com la resta de 
clubs privats.  Això, és una mostra més de la planificació que han seguit, un model de 
poble que municipalitza abans un camp de golf deficitari des de  fa anys,  que  la 
construcció d’un camp municipal de hoquei.  Un model i un ajuntament que creu que 
amb les iniciatives privades ja complauen les necessitats del poble, encara que no 
sempre és així, perquè com es pot comprovar,  hi ha un club que des del seu inici no 
ha tingut un camp i ha hagut  d’anar a altres clubs privats.  
 
Malgrat que avança l’aprovació de l’acord, considera que hi ha alguns temes que el 
preocupen en un futur pròxim que podrien ser insuficients:  les instal·lacions que 
compartiran amb el club futbol Matadepera,  o  els vestuaris en barracons, i que fan 
que al camp no es puguin jugar partits o tornejos de màxima categoria perquè les 
exigències d’instal·lacions i manteniment eleven els costos, qüestió que entén.  Li 
preocupa que es puguin repetir episodis en els que passat un temps de la finalització 
del projecte s’hagi d’iniciar una nova remodelació per l’adaptació de les instal·lacions 
com va passar per exemple a l’Institut. 
 
D’altra banda, es referma en donar tota l’aprovació per tirar endavant el projecte  i que 
tot plegat segueixi el procediment correcte, esperant que en breu  es tingui un camp 
municipal per a l’ús de tots els amants del hoquei. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes agraeix el fet de 
formar part de totes les reunions que han tractat el tema, celebra la bona noticia  sobre 
tot per tots aquells que han estat a prop del hoquei en un moment u altre de la seva 
vida, i  encoratja a tothom perquè el projecte sigui ben aviat una realitat. 
 
Votació:  practicada la votació, s’aprova l’acord  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga,  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). 
 
 
Urgència 2.- PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL PER APROVAR ELS ACORDS POSTERIORS A 
L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ 
DEL CAMP D’HOQUEI HERBA MUNICIPAL. 
 
Proposta d’acord: La Disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector 
públic  estableix : 
 
“1.- Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències 
com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres , de subministrament, de 
serveis , de gestió de serveis públics , els contractes administratius especials, i els 
contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris 
del pressupost, ni, en qualsevol cas la quantia de 6 milions d’euros, inclosos els de 
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 anys , sempre que 
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l’import acumulat de totes les seves anualitats  no superi el percentatge indicat, referit 
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
 
També correspon als alcaldes i als presidents de les entitats locals l’adjudicació de 
concessions sobre béns d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i béns subjectes a 
la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos 
ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros , com també l’alienació del 
patrimoni , quan el seu  valora no superi el percentatge ni la quantia indicats. 
 
2.- Corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte als 
contractes no esmentats a l’apartat anterior  que subscrigui l’entitat local. 
 
També correspon al Ple l’adjudicació de concessions sobre els béns de la corporació i 
l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, com també 
l’alienació del patrimoni que no estiguin atribuïdes a l’alcalde o al president i dels béns 
declarats de valor històrica o artístic sigui quin sigui el seu valor “ 
 
L’article 4 del  Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel qual aprova el  Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques  disposa que la 
facultat per celebrar contractes porta implícita la de l’aprovació  del projectes, dels 
plecs, de l’adjudicació del contracte, la de formalització d’aquest i de la resta de 
facultats que la Llei i el Reglament atribueixin a l’òrgan de contractació. 
 
L’article 13.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre  de Règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, disposa que els òrgans de les diferents administracions 
públiques poden delegar l’exercici de les competències que tinguin atribuïdes en altres 
òrgans de la mateixa administració, encara que no siguin jeràrquicament dependents, 
o de les entitats de dret públic vinculades o que en depenguin. 
 
Tal com estableix l’article 13.4 del mateix cos legal,  les resolucions administratives 
que s’adoptin per delegació han d’indicar expressament aquesta circumstància i s’han 
de considerar dictades per l’òrgan delegant, fent constar el número i la data de l’acord  
 
L’article 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya estableix que el Ple pot delegar 
l’exercici de les seves atribucions  a l’alcalde  i a la Junta de Govern Local en matèria  
d’aprovació de projectes d’obres i serveis. 
 
L’article 51.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals  diu 
literalment: 
 
“.... 
 
2.- L’acord plenari pel qual es faci la delegació , s’adoptarà per majoria simple , i tindrà 
efectes des del dia següent al de la seva adopció , sens perjudici de la seva publicació 
en el BOP. Aquestes regles també s’aplicaran a les modificacions posterior a 
l’esmentat acord.” 
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El capítol  6è ( articles 62 a 64 ) del Reglament orgànic municipal  de l’Ajuntament de 
Matadepera, aprovat per acord plenari de data 18 de desembre de 2002, fa referència 
a les delegacions .  
 
Un cop el Ple de la corporació ha aprovat el projecte bàsic i executiu de construcció 
del camp d’hoquei herba municipal i per motius de celeritat,  es fa necessari  la 
delegació del Ple a la Junta de Govern Local de tots els demés acords referents a  
aquest projecte, que són, entre altres: 

  

 Aprovació definitiva, si s’escau 

 Resolució d’al·legacions, si s’escau 
 

així com totes les altres que corresponguin a l’òrgan de contractació encara que no 
estiguin expressament enunciades, incloent la resolució dels recursos administratius  
de reposició sobre els actes i acords aprovats per la Junta de Govern Local. 
 
En virtut de les facultats conferides per l’article 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril , pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal de règim local de 
Catalunya. 
 
Es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Delegar a la Junta de Govern Local les competències respecte als acords  
posteriors a l’aprovació del projecte bàsic i executiu  modificat de construcció del camp 
d’hoquei herba municipal,  que són , entre altres: 

 

 Aprovació definitiva, si s’escau 

 Resolució d’al·legacions, si s’escau 
 

Segon.- Els actes dictats en exercici de les atribucions assenyalades en el punt 
anterior s’entendran dictats pel Ple d’acord amb el que disposa l’article 13.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre  de règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú modificada per la Llei 4/1999 , de 13 de gener i els 
mateixos posen fi a la via administrativa d’acord amb el que disposen els articles 
52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de les bases de règim local, 
modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre 
de mesures per a la modernització del govern local i l’article 172.2.b) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 13.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre  de 
règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú 
modificada per la Llei 4/1999 , de 13 de gener , en totes les resolucions que es dictin  
de les competències delegades s’hi farà constar expressament el número i la data de 
l’acord de delegació. 
 
Quart.- Publicar aquest acord al BOP i al tauler d’anuncis d’acord amb el que estableix 
l’article 51.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre , pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització , funcionament i règim jurídic de les entitats locals  . 
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Cinquè.- Aquest acord entrarà en vigor el dia següent de la seva adopció, sens 
perjudici de la seva publicació oficial al BOP. 
 
 
Defensa : 
 
El regidor d’Urbanisme, senyor Nil Lopez Crespo diu que es tracta d’un simple tràmit 
administratiu per fer més àgil els terminis  per al desenvolupament del projecte. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez, diu que com ha 
comentat altres vegades sobre les delegacions de competències del Ple a les Juntes 
de Govern, considera que és una manera  per buidar continguts i competències al 
plenari, però com que hi ha la possibilitat de reunions informatives amb tots els 
regidors del Ple, el seu vot serà favorable. 
 
La senyora Solsona, assenyala que per descomptat tots els regidors tindran tota la 
informació. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, dona tot el suport a l’acord 
que considera de pur tràmit. 
 
De la mateixa manera s’expressa la regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. 
Boix i Solanes. 
 
Votació:  practicada la votació, s’aprova l’acord  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga,  Quico Sala Soriano, M. Carme Querol Badosa, Albert Garcia 
Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roure 
Marmol);  grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva); grup polític 
PP (M. Rosa Boix Solanes) i   grup polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
REGIDORIA D’ESPORTS 
 
Urgència 3.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ 
INTERPOSAT PEL SR. LUÍS GARCÍA MULLOR CONTRA EL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES QUE REGULEN EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A 
L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE 
MATADEPERA. 
 
Proposta d’acord: El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 30 de novembre 
de 2015, va aprovar l’expedient del contracte administratiu especial per a l’explotació 
del bar de la zona esportiva municipal de Matadepera, pel procediment obert, amb 
adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa mitjançant diversos criteris 
d’adjudicació, juntament amb el plec de clàusules administratives particulars i el plec 
de prescripcions tècniques. 
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El Sr. Luís Cayetano García i Mullor i la Sra. Maria Teresa Guerrero , ha presentat 
instància al registre general d’entrada de l’Ajuntament amb el núm. 250, en data 11 de 
gener de 2016, d’acord amb la qual demanen una ampliació del termini de presentació 
d’ofertes perquè no han sabut trobar l’anunci de licitació del contracte esmentat  en el 
perfil del contractant.  
 
El Sr. Lluís Garcia i Mullor ha presentat recurs de reposició contra el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen el 
contracte administratiu especial per a l’explotació del bar de la zona esportiva 
municipal de Matadepera (expedient 43/2015), amb per registre general d’entrada  
núm. 315 de data 13 de gener de 2016. 
 
La tècnica de contractació de l’Ajuntament de Matadepera, ha emès informe 
contestant a les al·legacions del recurs de reposició interposat, el qual es transcriu 
literalment: 
 
“ INFORME PER A LA RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
PEL SR. LUÍS GARCÍA MULLOR CONTRA EL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
QUE REGULEN EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A 
L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE MATADEPERA 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 30 de novembre de 2015, va 
aprovar l’expedient del contracte administratiu especial per a l’explotació del bar de la 
zona esportiva municipal de Matadepera, pel procediment obert, amb adjudicació a 
l’oferta econòmicament més avantatjosa mitjançant diversos criteris d’adjudicació, 
juntament amb el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques. 
 
La naturalesa d’aquest contracte és de contracte administratiu especial, regulat a 
l’article 19.1.b) 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, atès que el seu  
objecte és diferent al dels contractes administratius típics enumerats al punt 1 de 
l’esmentat article, però té naturalesa administrativa especial per estar vinculat al tràfec 
específic de l’administració, atès que satisfà d’una forma directa i immediata una 
finalitat pública. 
 
El punt 2 de l’esmentat article 19 estableix que la legislació aplicable a aquests tipus 
de contractes serà en primer lloc les seves normes específiques, o sia la legislació 
patrimonial, en segon lloc la legislació que regula la contractació administrativa i en 
tercer lloc les demés normes de dret privat. 
 
El Sr. Luís Cayetano García i Mullor i la Sra. Maria Teresa Guerrero , ha presentat 
instància al registre general d’entrada de l’Ajuntament amb el núm. 250, en data 11 de 
gener de 2016, d’acord amb la qual demanen una ampliació del termini de presentació 
d’ofertes perquè no han sabut trobar l’anunci de licitació del contracte esmentat  en el 
perfil del contractant.  
 
El Sr. Lluís Garcia i Mullor ha presentat recurs de reposició contra el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen el 
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contracte administratiu especial per a l’explotació del bar de la zona esportiva 
municipal de Matadepera (expedient 43/2015), amb per registre general d’entrada  
núm. 315 de data 13 de gener de 2016. 
 
En resposta a les al·legacions presentades, s’informa el que segueix: 
 
AL·LEGACIÓ PRIMERA: 
 
La clàusula 29ª del plec de clàusules administratives particulars estableix que les 
ofertes es presentaran de 9 a 14 hores en el Registre General d’entrada de 
l’Ajuntament de Matadepera, en el termini de 20 dies naturals següents a la darrera 
publicació de l’anunci de licitació en el BOPB. 
 
L’article 142 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova 
el Text Refós de la llei de contractes del sector públic estableix: 
 
“1. Los procedimientos para la adjudicación de contratos de las Administraciones 
Públicas, a excepción de los negociados que se sigan en casos distintos de los 
contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 177, deberán anunciarse en el 
«Boletín Oficial del Estado». No obstante, cuando se trate de contratos de las 
Comunidades Autónomas, entidades locales u organismos o entidades de derecho 
público dependientes de las mismas, se podrá sustituir la publicidad en el «Boletín 
Oficial del Estado» por la que se realice en los diarios o boletines oficiales 
autonómicos o provinciales. 
 
Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada, la licitación deberá 
publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea», sin que en este caso la 
publicidad efectuada en los diarios oficiales autonómicos o provinciales pueda sustituir 
a la que debe hacerse en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
2. Cuando el órgano de contratación lo estime conveniente, los procedimientos para la 
adjudicación de contratos de obras, suministros o servicios no sujetos a regulación 
armonizada podrán ser anunciados, además, en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea». 
 
3. El envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» deberá preceder a 
cualquier otra publicidad. Los anuncios que se publiquen en otros diarios o boletines 
deberán indicar la fecha de aquel envío, de la que el órgano de contratación dejará 
prueba suficiente en el expediente, y no podrán contener indicaciones distintas a las 
incluidas en dicho anuncio. 
 
4. Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante del 
órgano de contratación. En los procedimientos negociados seguidos en los casos 
previstos en el artículo 177.2, esta publicidad podrá sustituir a la que debe efectuarse 
en el «Boletín Oficial del Estado» o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales.” 
  
El dia 14 de desembre de 2015 va sortir publicat l’anunci de licitació al Diari Oficial de 
la Província de Barcelona, per tant la data final de presentació de les ofertes s’acabava 
el dia 5 de gener de 2016.  
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Igualment es va publicar l’anunci al tauló d’anuncis de l’Ajuntament de Matadepera 
dins del període del 3 de desembre fins el 23 de desembre de 2015 ( 20 dies).  
 
Així mateix es va publicar la licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Matadepera el dia 11 de desembre de 2015, podent baixar els plecs i demés 
documentació qualsevol interessat en el procediment.  
 
D’acord amb el certificat d’ofertes presentades que obra a l’expedient es va presentar 
un licitador dins de termini. 
 
Amb la publicació al BOPB, al perfil del contractant i al tauló d’anuncis de l’Ajuntament 
de Matadepera ja queden complerts els principis bàsics de publicitat i transparència.  
 
AL·LEGACIÓ SEGONA 
 
Com ja hem esmentat més amunt es tracte d’un contracte administratiu especial, el 
qual es regeix en primer lloc per la seva normativa específica, la legislació patrimonial, 
en segon lloc per la normativa de contractació i en tercer lloc pel dret privat. Si bé es 
cert que la normativa patrimonial no menciona res referent a la forma d’acreditar la 
solvència econòmica i financera i per tant,  s’ha d’aplicar la normativa contractual, o sia 
l’article 75 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. 
Conceptualment, la raó de demanar una  solvència econòmica i financera és per 
assegurar que l’adjudicatari disposa de suficient efectiu per a poder desenvolupar 
l’activitat objecte del contracte que se li adjudica. Això vol dir que si l’empresari ha de 
desenvolupar una activitat que necessita d’una inversió inicial ha de tenir una 
determinada solvència econòmica. En canvi, si l’adjudicatari no ha de fer cap mena 
d’inversió, com és aquest cas, la solvència econòmica no cal que sigui tant elevada, ja 
que llavors pot limitar la concurrència i vulnerar un dels principis bàsics de la 
contractació administrativa. 
 
D’altra banda, la solvència econòmica i financera s’exigeix en els contractes 
administratius típics, en els que l’administració paga un preu i rep un servei, 
subministrament, obra etc. En aquests contractes l’administració assumeix un risc ja 
que si l’adjudicatari del contracte no té la solvència adequada es veurà afectada 
l’execució del contracte. 
 
En aquest contracte la situació és diferent, doncs és l’adjudicatari qui haurà de pagar 
un preu a l’administració per tal de poder executar un servei (el cànon), per tant  
 
l’administració no assumeix cap risc, sinó que és l’adjudicatari qui l’assumeix. 
L’administració és qui proporciona a l’adjudicatari una possibilitat de negoci i 
l’adjudicatari qui paga per això. 
 
També cal dir que l’administració lliura aquest  bar a l’adjudicatari construït de nou, 
totalment equipat, amb tots els subministraments i impostos  pagats. L’adjudicatari no 
té que aportar rés material, només la seva feina i el menjar. Per tant una excessiva 
solvència econòmica no té massa sentit, doncs  la inversió que ha de fer l’adjudicatari 
és molt petita. 
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TERCERA AL·LEGACIÓ 
 
És cert que la clàusula 34ª del plec de clàusules administratives particulars estableix  
com a criteri objectiu  d’adjudicació el següent:  
 
“Millora a la baixa dels preus de les consumicions, fins a 2 punts: 

 

 Fins a un 2% de baixa dels preus de les consumicions : 1 punt 

 Fins a un 4% de baixa dels preus de les consumicions: 2 punts” 
 
Vol dir,  tal com diu vostè, que l’oferta econòmica  ha de contenir un tant per cent 
aplicable a totes les consumicions de forma genèrica, no individualitzada. 
 
En el model d’oferta econòmica de l’annex VI s’han de posar els preus de les 
consumicions una vegada aplicat el 2% o el 4% , ja que al fer aquesta operació 
queden decimals que cal arrodonir i així tenir la certesa del preu exacte de cadascuna 
de les consumicions en pro, precisament,  de la seguretat jurídica. 
 
Exemple: Café 1,05 € x 4% menys = 1,008, o sia, arrodonit 1 €    
Així sabem què valdrà exactament un cafè. 
 
El que s’informa als efectes oportuns, 
 
Tatiana Cortada Trullàs 
Tècnica de contractació 
 
Matadepera, a 14 de gener de 2016” 
 
D’acord amb la Disposició addicional 2ª, punt 2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector 
públic, correspon  al Ple de les entitats locals les competències com a òrgan de 
contractació respecte als contractes  administratius especials, quan el seu import 
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris  del pressupost, o en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada 
sigui superior a quatre anys, o bé l’import acumulat de totes les seves anualitats  
superi el percentatge  indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici o la quantia assenyalada. 
 
Es proposa l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
Primer.- Admetre a  tràmit el recurs de reposició presentat en forma i dins de termini,  
pel Sr. Luís Garcia Mullor, contra l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament de Matadepera, 
en sessió ordinària de data 30 de novembre de 2015 d’aprovació de l’expedient de 
licitació del contracte administratiu especial per a l’explotació del bar de la zona 
esportiva municipal de Matadepera   
 
Segon.- Desestimar el recurs de reposició presentat pel Sr. Luís Garcia Mullor, contra 
l’acord pres pel Ple, en sessió ordinària de data 30 de novembre de 2015, contra el 
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que 
regulen el contracte administratiu especial per a l’explotació del bar de la zona 
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esportiva municipal de Matadepera, pels motius descrits a la part expositiva d’aquest 
acord. 
 
Tercer.- Continuar amb el procediment de contractació sense més dilacions. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al Sr. Lluís Garcia i Mullor i a l’àrea d’esports, de 
l’Ajuntament de Matadepera. 
 
Defensa : 
 
La secretària de la Corporació, senyora Rosa Castellà i Mata, explica que és un recurs 
presentat contra una proposta d’adjudicació resolent un contracte  administratiu 
especial. Envers a aquesta proposta es va presentar un recurs de reposició,  que té un 
termini per contestar i és per això que s’ha inclòs en l’ordre del dia d’avui.  Per a una 
extensa informació, remet a  l’informe de la tècnica de contractació a tothom que ho 
vulgui consultar. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez diu que ja coneixia el 
tema per la sessió informativa, i tal com va dir al seu dia, lamenta que a la 
convocatòria només hi hagués un únic possible adjudicatari de la concessió,  però 
malgrat això, res a dir perquè  s’ha seguit la normativa vigent i s’ha publicitat als 
mitjans adequats complint els terminis, amb lo qual, res a dir. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, assenyala que referent a 
aquest assumpte els ha arribat queixes respecte del procediment de l’adjudicació de la  
gestió del bar de la zona esportiva.  No obstant això, si be creu que s’han seguit els 
mínims legals exigits, opina que l’Ajuntament no ha seguit la millor via per cobrir la 
necessitat. 
 
Afegeix que és rellevant perquè el procediment que s’ha seguit, si be es legal, no ha 
assegurat la competència entre els diferents demandants.  Manifesta que el millor pel 
poble i per l’Ajuntament, en aquests concursos, és que participin el màxim  nombre de 
persones, assegurant així  la millor opció per a tothom.  Opina que ha d’haver una 
bona difusió de l’obertura del procés, i  es mostra sorprès de que no s’informés de la 
notícia a la web de l’Ajuntament, com si que es va fer amb el bar del Casal de Cultura. 
 
Assenyala que per aquesta falta d’informació  s’ha presentat només una persona 
malgrat que hi havia més interessats, i per això, i davant d’aquests fets, creu que el 
millor seria que es declarés nul·la la concessió i es tornes a repetir el procés de 
concurs d’adjudicació, sempre i quan, hi hagi una indemnització a la persona 
guanyadora de l’últim. 
 
Fa menció a la part de la Llei de contractes públics, que diu : “...que la solvència 
econòmica dels licitadors s’ha d’acreditar amb els documents que determini l’òrgan de 
contractació, pels que es preveuen els articles del 75 al 79”.    No se’n poden  inventar 
altres, en aquest cas, diu que l’Ajuntament havia de triar entre els quatre mitjans que 
disposa la Llei, el nombre anual de negocis, l’assegurança per riscos professionals, el 
patrimoni net i el període mitjà de pagament a proveïdors. 
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Amb tot això, assenyala que el mitjà d’acreditació que consta al plec de sol·licitud, ja 
no és un mitjà legal d’acreditació des del gener del 2014, ha quedat obsolet i no es pot 
utilitzar.  Afegeix que la resposta al recurs seria admissible si en aquest,  s’hagués 
al·legat que dins dels mitjans dels que pot optar l’Ajuntament per redactar el plec, el 
mitjà d’acreditació de la solvència no ho consideressin correcte, però no és això el que 
està dient, sinó que, no és legal.  
 
No obstant això, creu que es tracta d’una confusió per les incomptables modificacions 
de la normativa de contractes, i per això demana a l’equip de govern que opti per 
l’opció que mes beneficia al poble, i finalitza dient que no s’ha informat a la persona 
que porta 5 anys gestionant el bar, amb la qual cosa diu que  un ajuntament que es 
ven com a proper, si mes no, és una falta de consideració cap a la persona que ha 
estat gestionant el bar. 
 
La  senyora Castellà es remet al contingut de l’informe i sosté que la tramitació s’ha fet 
correctament com un contracte administratiu especial :  la normativa de contractació té 
un caràcter supletori i es remet a la proposta on hi consta una explicació extensa i 
detallada.  Ressalta que pel que fa a la publicitat és inqüestionable que ha estat la que 
exigeix la legislació vigent,  i respecte la publicació dels anuncis als diaris de màxima 
divulgació diu que no és a càrrec de l’adjudicatari, a aquest,  únicament se li pot cobrar 
la part corresponent als anuncis obligatoris i legals, no els potestatius.  
 
El senyor Pizà  respon  que en cap cas ha dit que l’Ajuntament hagi seguit un 
procediment fora de la Llei, únicament considera que el procés d’adjudicació hagués 
pogut tenir una major difusió  i a l’abast de tothom. 
 
La senyora Solsona  remarca que els passos del procediment són legals, agradin o no.  
 
El senyor Pizà tot i que ho entén, insisteix en que es podria haver fet més i ressalta 
que la clàusula  d’entitat financera del plec, està obsolet des del gener del 2014. 
 
La senyora Solsona, diu que ha sigut transparent, ha hagut publicitat i diu que igual 
que ha vingut gent a informar-se, hagués pogut venir la persona en qüestió. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes,  entén que els 
terminis són els terminis i si es fes una excepció s’hauria de fer per tots els casos que 
arribin fora de temps. 
 
 
Votació:  practicada la votació, s’aprova l’acord  per onze vots a favor : grup polític 
CIU (Mireia Solsona  Garriga,  Quico Sala Soriano, M. Carme Querol Badosa, Albert 
Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí Bosch Muntal i Pol 
Roure Marmol);  grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva) i grup 
polític PP (M. Rosa Boix Solanes) i  un vot en contra :  grup polític  CUP (Joan Pizà 
Font). 
 
 
 
REGIDORIA D’ECONOMIA I HISENDA 
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Urgència 4.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NUM. 1 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016. 
 
Proposta d’acord: 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 1 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 RD 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos i la base  9 de les Bases d’Execució del vigent Pressupost,  regulen les 
modificacions de crèdits. 
 
L’òrgan competent per a  l’aprovació de la present modificació pressupostària és el Ple 
de la Corporació d’acord amb l’art. 177  del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la  Llei  Reguladora de les Hisendes Locals  i 
l’article 22.2.e) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Consta l’informe de la tècnica de Cultura i Festes. 
 
L’interventor de l’Ajuntament  ha emès els  informes número  1 i 2 /2016. 
 
Es proposa que s'adopti el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient número 1 de modificació de crèdits del Pressupost de 
l'Ajuntament de Matadepera de l'any 2016 per un import total de 20.000,00 €: 
 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 

   
Aplicació Descripció Import 

      

18 338 48036 
Subvenció nominativa Associació Amics dels 
Gegants. 20.000,00 

  TOTAL 20.000,00 

   Total Crèdits extraordinaris  20.000,00 

   

 
FINANÇAMENT 

 

   

 

 BAIXES DE DESPESES NO COMPROMESES 
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Aplicació Descripció Import 

18 338 48030 
Subvenció nominativa Ass. Agermanament amb 
Mariapfarr 20.000,00 

  TOTAL 20.000,00 

   TOTAL INCREMENT  PRESSUPOST DESPESES 0,00 

TOTAL INCREMENT PRESSUPOST INGRESSOS 0,00 

 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- 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 que la present modificació de 
crèdit respon a que l’Ajuntament té dues maneres de  recolzar a les entitats culturals 
del poble : una d’elles és pagant directament les factures i l’altre, atorgant una 
subvenció.  En el cas que ens ocupa el mes idoni per l’Ajuntament és  fer-ho a través 
d’una subvenció.  En aquest cas,  la subvenció de 20.000 euros destinada a 
l’Associació d’agermanament de Mariapfarr, a petició d’ells mateixos i per una qüestió 
purament logística,  s’ha transferit a l’entitat  dels gegants. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Abelardo Gil Leyva, recorda que a la present 
sessió s’ha aprovat l’acta de l’últim Ple  en el que es van aprovar els pressupostos per 
l’any 2016, punt que el seu grup va votar en contra per una sèrie de raons  entre les 
quals figurava la crítica a una política de subvencions amb la que no estaven d’acord 
sobre tot perquè no s’havien donat les explicacions necessàries. 
 
Per això diu que seria incongruent votar a favor d’aquesta modificació de crèdit, tot 
tenint en compte la política de subvencions amb la que no hi estan d’acord.   D’altra 
banda, creu que  es fa un “abús” del mecanisme de la modificació de crèdit i considera 
sorprenent que a un mes de l’aprovació del pressupost, es faci una modificació i no 
s’hagi previst aquest canvi a l’acord aprovat el mes passat. 
 
Amb lo qual, segons l’expressat i com és habitual en les modificacions de crèdit,  el 
seu vot serà d’abstenció. 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona, relata que a l’hora de posar-se d’acord les tres 
associacions, Agermanament, Banda de música i Geganters,  han vist més operatiu 
que es gestionés des dels Geganters i és per això que s’ha fet la modificació, per 
posar-los-hi fàcil.  
 
El senyor Gil aclareix  que malgrat la crítica de la política de subvencions no vol dir que 
estigui en contra de les subvencions.  Les crítiques són únicament perquè creu que no 
estan suficientment explicades. 
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El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, expressa la voluntat 
d’abstenir-se perquè, tot i que considera positiu que l’agermanament es vegi reforçat, 
no està a favor de les modificacions de crèdit. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, manifesta la intenció 
d’abstenir-se pels mateixos motius  que els altres regidors de l’oposició.  
 
Votació:  practicada la votació, s’aprova l’acord  per vuit vots a favor : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga,  Quico Sala Soriano, M. Carme Querol Badosa, Albert Garcia 
Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roure 
Marmol);  i quatre abstencions : grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo 
Gil Leyva); grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes) i   grup polític  CUP (Joan Pizà 
Font). 

 
 
C) INFORMES DE GESTIÓ 
 
5.- INFORMES DE GESTIÓ 
 
La regidora de cultura, senyora Nuria Garcia i Murcia  explica que des de cultura es ve 
observant que diverses franges d’edat freqüenten mol poc els espectacles programats 
des de la regidoria.   És per això que s’han pres una sèrie d’iniciatives com la rebaixa 
del preu de les entrades que passen a costar 5 euros,  i, concretant en la franja d’edat 
d’entre 30 a 40 anys, que són les persones que menys freqüenten els espectacles, tot 
intuint que les càrregues familiar no els permetin assistir-hi, s’ha pensat en un servei 
gratuït de canguratge en els espectacles de tarda.  Aquesta iniciativa només requereix 
d’una mínima planificació una setmana abans quan s’acostessin a recollir l’entrada i es 
pugui preveure l’alta i baixa a una sèrie de monitors  que tindrien una ràtio de 10 nens. 
El cost ho assumiria el pressupost de la  Regidoria de Cultura, afegint-lo al cost 
pròpiament de l’espectacle. 
 
Afegeix que per a la franja de 50 anys i entenent que potser no miren prou la web de 
l’Ajuntament,  s’envien dues invitacions a totes les persones empadronades al municipi 
que facin 50 anys durant el present any, per gaudir de l’espectacle que decideixin, de 
manera gratuïta.  
 
La regidora delegada  d’Ensenyament, Benestar Social i Festes, senyora Carme 
Querol i Badosa, fa una valoració de les darreres festes de Sant Sebastià tot agraint al 
personal de l’Ajuntament per la implicació que han tingut i en especial al personal de la 
Brigada.  Fa una menció especial a la Germandat de Sant Sebastià per l’esforç i la 
dedicació en l’organització  d’aquestes festes.   
 
Finalment agraeix a la Filharmònica de Verguera i el magnífic concert que van fer al 
parc del pavelló conjuntament amb la Banda de Matadepera, i que ha originat una 
entranyable amistat de la qual  podria  sortir un altre agermanament. 
 
Pel que fa a actes pròpiament, informa de les properes festes de carnestoltes els  dies 
5, 6 i 7 de febrer, es farà la rua de cada una de les escoles bressol a les 4,30 de la 
tarda  del dia 5, per anar  al casal de cultura on hi haurà una actuació. A partir de les 5 
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de la tarda s’afegiran les escoles de primària tan públiques com concertades del 
municipi, finalitzant amb una gran xocolatada.  
 
El dissabte dia 6,  a quarts de dotze del matí, hi haura activitat a la plaça del casal, i de 
dilluns a dimecres, o sigui del 8 al 10, hi haurà la vetlla de la sardina al casal de cultura 
i el dimecres dia 10 a les 7 de la tarda hi haurà l’enterrament de la sardina, amb una 
sardinada que organitza l’Associació de Comerciants de Matadepera.  
 
Pel que fa a ensenyament comenta que les aules de l’institut ja estan en funcionament 
des del mes de desembre,  fent extensiu a tots  la satisfacció per part del director del 
centre per  l’espai que han guanyat. 
 
Per últim comenta que la Diputació de Barcelona ha enviat un estudi  climatològic de 
l’escola bressol Ralet-Ralet, completament gratuït, pel qual s’observen les propostes 
per fer front a les altes temperatures que pateix a  l’estiu.  Diu que a partir d’aquest 
estudi es prendran les mesures mes adients. 
 
A continuació el regidor d’esports i comunicació, senyor Quico Salas i Soriano, informa 
que el mateix cap de setmana del carnestoltes es celebra al municipi, la Montrodon, la 
clàssica cursa amb força ressò i participació. 
 
Agraeix a la Televisió de Catalunya que per segona vegada en cinc anys  hagin pensat 
en Matadepera per realitzar el programa Divendres.  Destaca que s’han fet en directe 
des de Matadepera, 3 dies dels 5 total d’emissió.  Afegeix que s’han tractat temes  
culturals, esportius i festius  matadeperencs i que s’han presentat amb total 
professionalitat, donant una bona imatge tant del poble  com dels vilatans. 
 
Concreta que el programa s’ha desenvolupat durant la setmana del  18 al 22 de gener 
amb  motiu de les festes de Sant Sebastià.  Destaca que al programa de dilluns es van 
conèixer paraules de Matadepera i frases típiques : “... no ets de Matadepera si...”.  De 
reciclatge i compostatge a Matadepera amb el Josep Lao i  Matadepera ràdio amb en 
Pere Mas i convidats com el tècnic municipal Albert Beorlegui i la Ma. Glòria Ferrés, 
etc. 
 
Afegeix que el dimarts dia 19 de gener i copresentat per la matadeperenca i 
treballadora als mitjans de comunicació de TV, Marta Carreras, es va tractar l’esport a 
La Mola, excursionisme  i escalada amb l’Eric Riba, Ricard Garcia, Miquel Mas i Xema 
Gomez.  L’halterofília a Matadepera amb l’Oscar Gomez, l’Andrea Garrido,  l’Ana Mari 
Sousa i dos nenes de 6 i 7 anys.  Així mateix es va tractar l’hoquei a Matadepera i en 
concret de l’equip que es va formar de fills de pares desapareguts recentment,  
 que van quedar campions de Catalunya d’hoquei sala sèniors. 
 
Continua relatant que el dimecres dia 20 de gener, amb el Toti Garcia i el Tian Riba, es 
va simular l’entrada del tronc a la plaça per un grup de joves dirigits  per l’Albert 
Vancells, l’escorçament del pi amb el Pau Soler (el Pauet), el Joaquin Sanjuan (el 
Tranca) i el Vicenç Ponte.   També es va mostrar  com és el tortell de Sant Sebastià 
amb el Narcís Riba i el Quim Dinarès. 
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Com a plat fort el mateix dia 20, explica,  que hi va haver la grimpada d’exhibició amb 
l’Eric Riba,  guanyador definitiu, el Fredi Rampui, de 52 anys, la Nuria Nieto, 
representant a les noies i un nen,  Xavi Ruiz. 
 
El dijous dia 21 de gener era un programa enregistrat amb entrevistes al Vicenç 
Villatoro i al Pere Arquillué i el divendres dia 22, la presencia de públic matadeperenc 
als estudis de San Joan d’Espí de TV3 per concloure la setmana. 
 
En general, felicita als matadeperencs  que han col·laborat per poder portar a bon port 
i garantir una excel·lent  posta en antena del programa,  a la regidoria de Comunicació, 
sobre tot als companys de Matadepera ràdio i redacció, per facilitar informació i 
documentació a TV3.  Així mateix a la Brigada d’Obres i Serveis per  l’esforç fet, la 
regidoria de Governació materialitzat en la policia local, a la regidora de Cultura i la 
secretària d’alcaldia, per l’assessorament. A la  Germandat de Sant Sebastià i a tots 
els matadeperencs que van recolzar i animar el programa. 
 
Es mostra satisfet del resultat de la setmana i llegeix una nota de TV3 que diu : 
“Salutacions i moltes gràcies per la vostra ajuda, esperem que els programes us hagin 
agradat.” 
 
A continuació, el regidor delegat de Serveis i Habitatge, senyor Pol Roure i Marmol, 
informa de l’adquisició d’una furgoneta elèctrica per la brigada de serveis, 100x100 
elèctrica,  amb una autonomia de 130  Km., que es farà servir tant pel trasllat de 
material com pel mateix desplaçament dels operaris de brigada. 
 
Informa d’un servei de bus apart de l’ordinari existent actualment, un bus únicament de 
tres parades : plaça de Sant Jordi, Estació Nacions Unides i Estació del Nord, com a 
complement del reforç que hi havia fins ara, que de 5 serveis es passen a 21,  
ampliant la franja del matí, una petita franja al migdia i una altra important a la tarda 
vespre per la gent que treballa o estudia fora que puguin anar amb transport públic i no 
dependre del cotxe.   Ressalta que és un servei que paga íntegrament la Generalitat 
de Cataluny.  Falta saber els horaris definitius que es faran públics de manera oficial, 
un cop s’hagi rebut la visita dels responsables del Departament de Territori que tindrà 
lloc el proper 11 de febrer. 
 
Afegeix que hi ha un servei que segons  concreta es mes de la regidoria de 
Participació, que se’n diu “Compartir cotxe” bàsicament per fomentar  un ús racional 
del vehicle propi entre els ciutadans de Matadepera.  Al servei s’arriba a través d’un 
enllaç de la pàgina web de Matadepera. 
 
A continuació el regidor d’Urbanisme, senyor Nil López Crespo, informa de les obres 
que es duran a terme a la BV-1221, concretament a l’accés de la urbanització de Les 
Roques Blanques, obres amb l’objectiu de reduir la sinistralitat i la seguretat de la 
cruïlla i en definitiva l’obra es composa de la construcció d’una vorera a fi de que els 
vianants de Roques Blanques puguin baixar fins al c. Joan Camps, la senyalització 
d’un pas de vianants, la il·luminació de tota la travessera, la instal·lació de franges 
reductores de velocitat  i la construcció de les illetes de formigó per estretar els carrils, 
i en aquest cas,  reduir la velocitat.  Puntualitza que les obres  estaran finançades i les 
executarà la Diputació de Barcelona, i segons confirmació de la mateixa Diputació, la 
intenció es de començar-la a principis del mes de febrer.   
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Una altra acció important,  es sobre el carril bici  entre Terrassa, Matadepera i 
Sabadell.  Una reivindicació comarcal que ja disposa de projecte constructiu de fa 
anys, però que pel context de crisi econòmica va aturar.  No obstant això, tant des de 
l’Ajuntament de Matadepera com d’altres entitats supramunicipals, sempre ha hagut un 
compromís d’eficiència energètica i  mobilitat sostenible pel medi ambient. En aquest 
cas, l’alcaldessa juntament amb altres regidors de l’equip de govern, han anat 
mantenint diferents trobades amb l’Ajuntament de Terrassa, concretament amb 
l’il·lustríssim alcalde, senyor Jordi Ballart i el tinent d’alcalde i regidor de Territori i 
Sostenibilitat, senyor Marc Armengol,  en les que es va acordar una unitat d’acció 
enfront a l’aposta. 
 
Com a resultat d’aquestes trobades, així com altres amb la Diputació de Barcelona, va 
sorgir  el compromís del senyor diputat, Jordi Fábregas per acabar la construcció del 
carril bici en la seva totalitat des de Terrassa fins a Matadepera i des de Matadepera 
fins a  Sabadell.  
 
La senyora Solsona fa una puntualització pel que fa a la propera sessió plenària que 
no serà el 28 de març per ser dilluns de pasqua, i que passarà al dimarts dia 29. 
 
 
 
D) CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
6.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN 
 
No se’n presenten. 
 
 
7.- PRECS I PREGUNTES 
 
A continuació, la senyora Solsona obre el torn de precs i preguntes  per tots els grups 
polítics. 
 
En primer lloc, és el regidor del grup polític ERC, senyor Abelardo Gil Leyva, que 
pregunta : 
 
Primera.- Felicita a la regidora  de cultura i comerç pel programa del 1er. cicle de la 
temporada estable de teatre i música, i,  demana si s’ha fet una valoració del canvi del dia 
festiu,  de dilluns a divendres, en les darreres festes de Sant Sebastià,  que pel que 
sembla ha hagut certa confusió i diversos comerciants no van seguir el dia festiu, fent la 
festa el dilluns com s’havia fet abans. 
 
Segona.- Aquesta pregunta la volia formular a la regidora senyora Montserrat Royes, 
però al no ser-hi,  la dirigeix a l’alcaldessa.  Es tracta d’un acord de la Junta de Govern 
Local del passat 9 de desembre del 2015, pel qual es va aprovar un expedient de 
contractació de subministrament mitjançant arrendament  sense opció de compra, d’un 
vehicle 4 x4, logotipat amb destí a la policia local.   
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Es mostra sorprès de que el preu per quatre anys d’arrendament del vehicle és 
pràcticament el valor del vehicle nou, i per això pregunta si no seria mes rendible 
comprar-lo en comptes de llogar-lo. El preu, concreta, és de 53.971 euros per quatre 
anys d’arrendament sense dret a compra, 1.124 euros mensual per 48 mensualitats, 
incloent un cànon de manteniment,  i l’assegurança.   
 
La senyora Solsona,  diu que s’estudiarà l’expedient i li donaran resposta escrita. 
 
A continuació, el regidor senyor Santi Pavón i Fernàndez, pregunta : 
 
Tercera.- Respecte del projecte d’aprovació d’un conveni amb el Servei Català de Trànsit,  
un tema que s’ha parlat en altres plens per la preocupació de la circulació a Matadepera i 
en concret  alguns punts conflictius.   
 
Diu que es va llegir el conveni i troba que hi ha moltes especificitats de caire legal però 
que no es concreta les intervencions que es faran i quan es faran, i cita alguns exemples 
de perillositat com la rotonda de can Candi, el carrer Ricard Marlet amb Balmes, o la 
perillositat que suposa la direcció del carrer Sant Antoni, el primer carrer que hi ha abans 
de la rotonda del pont de la bolera, direcció de sortida a la carretera, i això si que és 
competència municipal el canvi de direcció d’un carrer.  Recorda i insisteix de que a 
principi de l’anterior legislatura l’Equip de Govern va dir que ho faria, però a hores d’ara 
encara no s’ha fet res. 
 
Quarta.- Més que una pregunta és un prec que els hi ha fet arribar pares i mares joves 
del poble en el sentit del parc infantil que hi ha a sobre de l’escola Torredemer, per  la 
necessitat d’instal·lar un petit wàter públic  a fi d’oferir un servei als nens i nenes que 
habitualment juguen al parc i sobre tot d’ara endavant amb l’arribada del bon temps. 
 
Cinquena.- Diu que mes curiositat que pregunta, sobre la caserna de la guàrdia civil i 
l’ús que es fa d’ella, i sobre tot si hi ha algun projecte de futur. 
 
Sisena.- Un tema que els ha arribat i que considera molt sensible, el de la 
processionària, i si  tenen alguna actuació a fer. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, no formula cap pregunta. 
 
Per últim, és la regidora del grup polític PP, senyora rosa Ma. Boix i Solanes, qui 
pregunta : 
 
Setena.- Pel balanç de les festes de Sant Sebastià. 
 
Vuitena.- Per què no està la fotografia del rei penjada a la sala de plens. 
 
Novena.- Suggereix canviar la fotografia del president de la Generalitat de Catalunya. 
 
Desena.- Com està el tema de les voreres i si s’està executant alguna obra tot seguint 
el projecte de manteniment de les voreres de l’anterior legislatura. 
 
Respostes : 
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Respecte la pregunta formulada pel regidor d’ERC, senyor Abelardo Gil Leyva, respon 
la regidora  delegada de Cultura i Comerç, Nuria Garcia i Murcia, manifesta que  tenen 
pendent una reunió amb els comerciants per tractar el tema, però que la percepció que 
té pels comentaris que li han arribat, es que hi va haver-hi confusió.  Alguns d’ells 
descontents amb la decisió.   Explica que la Germandat va convidar des del primer 
moment a l’Asssociació de comerciants  a assistir a les reunions per tractar 
precisament els temes que mes els afecten, i en concret del canvi de data.  Val a dir 
que en cap moment van assistir a les reunions amb lo qual la queixa respon a uns fets 
passats, no obstant això, al final tothom va fer el que va voler.   
 
Diu que de cara a l’any vinent  es tornarà a parlar  i es valorarà el resultat. 
 
Agraeix que hagi trobat interessant el programa de teatre i música, que es en definitiva 
el que es pretén des de Cultura. 
 
A la pregunta del perquè del cotxe renting per la policia local, respon el regidor d’hisenda 
senyor Albert  Garcia i Font remetent-se a l’acord de la Junta de Govern Local del 
7.12.2015, pel qual s’acorda  decantar-se per l’arrendament del vehicle.  Es va seguir el 
procés com en altres casos, i assegura que es va triar la proposta mes avantatjosa. 
 
El senyor Pavón no obstant, manifesta que per molt que sigui la proposta mes 
avantatjosa, li sembla cara. 
 
El senyor Garcia diu que aquesta proposta d’arrendament era la millor, i explica que el 
criteri que té l’Equip de Govern és arrendar abans que  comprar qualsevol be d’ús 
municipal a fi d’estalviar-se costos addicionals de possibles reparacions o manteniment,  
en definitiva destinar recursos municipals, i afegeix que  encara que el vehicle funcionés 
bé,  no fos necessari fer manteniment ni reparacions, el valor que tindria el vehicle al llarg 
de quatre anys seria mínim, amb lo qual justifica sobradament el fet que es triï l’opció 
d’arrendament. 
 
Referint-se al conveni del Servei Català de Trànsit, el regidor d’Urbanisme senyor Nil 
Lopez Crespo  diu que  el tema de les direccions en concret correspon a Governació, no 
obstant això des de l’Àrea Tècnica, Serveis i  Urbanisme i Obres han pres part activa al 
respecte, i  s’ha fet  un estudi de tots els punts conflictius del municipi, donant com a 
resultat  les solucions per  distribuir algunes cruïlles i realitzar algunes actuacions de 
millora.   
 
Diu que estudiarà la proposta feta pel senyor Pavón, del canvi de direcció del carrer  Sant 
Antoni. 
 
El regidor de Serveis, senyor Por Roure i Marmol,  afegeix que efectivament encara no ha 
arribat l’estudi definitiu però que creu que no hi haurà gaires modificacions,  però que 
estan en fase d’estudi de tot allò que es millorable i en funció de la urgència i de les 
partides disponibles es faran les diferents actuacions. 
 
La senyora Solsona, recull el suggeriment de la instal·lació d’uns serveis al parc Joan 
Torredemer. 
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El tema de la processionària, és el regidor de Medi Ambient, senyor Marcel.li Bosch i 
Muntal  que diu que ja s’han trobat amb diverses problemàtiques amb  veïns.  Consultat  
al Medi Natural, i a la legislació vigent, que s’ha endurit molt al respecte, s’estudien 
accions pel municipi  així com recomanacions a fer  als veïns, entre d’altres coses perquè  
les accions envers la processionària ha de ser una persona acreditada per poder treballar 
sobre aquest animal. 
 
La senyora Solsona, recull la proposta de la regidora del grup polític PP, senyora Rosa 
Ma. Boix i Solanes  pel que fa a les fotos tant del Rei com del President de la Generalitat. 
 
De les voreres, el senyor Roure  diu que es continuar fent com anys anteriors, des de 
Brigada d’Obres  petites reparacions i  contracte  de quatre anys amb una empresa que 
cada any reparen un determinat nombre de voreres. 
 
Informa que enguany ja estan marcades les que es faran aquesta propera primavera.  La 
setmana vinent es començaran les reparacions i a la tardor es farà un altre grup de 
voreres. 
 
El criteri que es segueix per les actuacions es,  o bé seguir les instancies, o bé de primera 
mà allò que observen els propis regidors i/o operaris de la Brigada. 
 
El senyor López recorda que  es compta amb un fotolocalitzador, una aplicació per smart 
phone  que  permet fer la foto del problema que s’hagi detectat a voreres o asfaltats, 
arribant la foto directament a l’Ajuntament, tractant-se el problema de forma immediata.  
 
La senyora Solsona  prega que es retirin les pancartes dels grups polítics PP i CUP, que 
encara estan penjades des de les darreres eleccions.    
 
I sense res més a tractar per la Presidència s'alça la sessió a les vint i una 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 
 
 
 


