
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
celebrada en data 31 de juliol de 2017 

 
Matadepera, 31 de julio de 2017 

 
Essent les 09:00 del matí, a la sala de sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de 
l'alcaldessa, senyora  Mireia Solsona i Garriga, assistida de la secretària general de la 
Corporació senyora Rosa Castellà i Mata, que dóna fe de l’acte,   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. 
 
Assisteixen: 
- Senyora Montserrat Royes i Vila, primera tinent d’alcalde i regidora delegada de  
  Governació, i Participació i Atenció Ciutadana (CIU) 
- Senyor Quico Sala i Soriano, segon tinent d’alcalde i regidor delegat d’Esports, i  
  Comunicació (CIU)   
- Senyora M. Carme Querol i Badosa, tercera tinent d’alcalde i regidora delegada  
  d’Ensenyament, Benestar Social, i Festes (CIU)  
- Senyor Albert García i Font, quart tinent d’alcalde i regidor delegat d’Economia i  
  Finances, i Noves Tecnologies(CIU)  
- Senyor Nil López Crespo, regidor delegat d’Urbanisme, i Obres (CIU)   
- Senyora Núria Garcia i Murcia, regidora delegada de Cultura, i Comerç (CIU)  
- Senyor Marcel·lí Bosch i Muntal, regidor delegat de Medi Ambient i Protecció Civil,  
  Joventut, i Salut Pública (CIU)  
- Senyor 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 l’assistència: 
- Senyor Pol Moure i Marmol, regidor delega de Serveis, i Habitatge (CIU) 
 
Assisteix també el senyor Santiago Vaamonde i Juanatey, interventor municipal.  
 
Vist que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal de membres que formen la 
Corporació municipal, la presidenta obra l’acte  i  seguidament  requereix a la secretària per 
a que procedeixi a donar lectura als dictàmens dels assumptes inclosos en l’ordre del dia, 
prenent-se els acords següents: 
 

 
 A) ACTES SESSIONS ANTERIORS: 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
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 29 de maig de 2017. 
 



La presidenta pregunta als membres del consistori si han de formular cap objecció al 
contingut de l’esborrany de l’acta que es va trametre a cada portaveu juntament amb la 
convocatòria de la sessió plenària d’avui, no presentant-se cap. 
 
Posada a votació l’aprovació de l’acta, queda aprovada per unanimitat. En compliment de 
l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya  es transcriurà al Llibre d’Actes signant-se 
per l’alcaldessa i la secretària. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) DECRETS ALCALDIA I REGIDORIES 
 
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L'ALCALDIA I LES 
REGIDORIES DES DE LA CELEBRACIÓ DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE 
 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’Alcaldia i les Regidories des de l’última sessió  
celebrada, donant-se el  Ple de l’Ajuntament per assabentat. 
 
 
 
C) DICTAMENS 
 
3.- ALCALDIA 
 
3.1.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 725 DE MODIFICACIÓ DEL 
DECRET DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
L’Alcaldia va dictar el decret núm. 725, de data 27/06/2017, quin contingut literal és el 
següent:  
 
“Decret d’Alcaldia núm. 725 
 
El dia 24 de maig de 2015 es van celebrar les Eleccions Locals, i el dia 13 de juny de 
2015 es va constituir el nou Ajuntament i en la mateixa sessió  plenari  es va procedir a 
l’elecció i nomenament de la senyora Mireia Solsona i Garriga com alcaldessa de 
l’Ajuntament de Matadepera. 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 447 de data 9 de juliol de 2015, l’alcaldessa va delegar 
competències a favor de la Junta de Govern Local.  
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 338, de data 1 de juliol de 2016 es va deixar sense efecte el 
Decret d’Alcaldia núm. 447, i es va establir un nou règim de delegacions a favor de la 
Junta de Govern Local.  
 
Per raons organitzatives i per una major celeritat en la tramitació de determinats 
expedients vinculats en despeses del Capítol I i Capítol II del Pressupost, es considera 
necessari modificar el   règim de delegacions efectuat per l’alcaldessa en matèria 
econòmica,  en el sentit de revocar la delegació efectuada a favor de la Junta de Govern 
Local, en relació a les matèries següents: 
 

- Reconeixement d’obligacions pressupostàries i ordenació de pagament de 
despeses imputades al capítol I. 

- Reconeixement i ordenació de pagament d’obligacions pressupostàries en 
concepte d’indemnització per raó de serveis imputades al capítol II. 



- Reconeixement i ordenació d’obligacions pressupostàries referents a  
assistències als regidors per la concurrència efectiva a les sessions dels 
òrgans col·legiats de la Corporació dels qual formin part imputades al capítol 
II.  

 
L’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSC), 
regula el règim jurídic de la delegació de competències. L’apartat 6) estableix que la 
delegació podrà ser revocada en qualsevol moment per l’òrgan que l’hagi dictada. Així 
mateix l’apartat 3) estableix que les delegacions de competències i les seves revocacions 
s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de l’Estat, al de la Comunitat Autònoma,  o al de la 
província segons l’administració i l’àmbit territorial de competència de la mateixa. 
 
El Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Matadepera,  aprovat per acord de Ple de data 
18 de desembre de 2002 regula la delegació de competències a la Junta de Govern Local 
a l’article 52.  
 
L’article 114 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, a l’apartat 3) 
estableix que la revocació o modificació de les delegacions s’haurà d’adoptar amb les 
mateixes formalitats que les exigides per al seu atorgament 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, fent ús de les atribucions que li confereix l’article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 53 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, 
 
RESOLC: 
 
 
Primer.- Revocar la delegació efectuada per aquesta Alcaldia a favor de la Junta de 
Govern Local mitjançant Decret d’Alcaldia núm.  338, de data 1 de juliol de 2016 en 
l’àmbit  econòmic, en relació a les matèries següents: 
 

- Reconeixement d’obligacions pressupostàries i ordenació de pagament de 
despeses imputades al capítol I. 

- Reconeixement i ordenació de pagament d’obligacions pressupostàries en 
concepte d’indemnització per raó de serveis imputades al capítol II. 

- Reconeixement i ordenació d’obligacions pressupostàries referents a  
assistències als regidors per la concurrència efectiva a les sessions dels 
òrgans col·legiats de la Corporació dels qual formin part imputades al capítol 
II.  

 
I en conseqüència modificar l’acord segon, apartat F) En matèria econòmica, del Decret 
d’Alcaldia núm. 338, de data 1 de juliol de 2016, en els termes següents: 
 
On diu: 
 

3. Reconeixement de totes les obligacions pressupostàries i la ordenació del 
pagament de les mateixes, excepte aquelles que hagin estat delegades 
expressament. 

 
Ha de dir: 
 

3. Reconeixement de totes les obligacions pressupostàries i la ordenació del 
pagament de les mateixes, excepte aquelles que hagin estat delegades 
expressament, i les següents: 
 
- Reconeixement d’obligacions pressupostàries i ordenació de pagament de 

despeses imputades al capítol I. 
- Reconeixement i ordenació de pagament d’obligacions pressupostàries en 

concepte d’indemnització per raó de serveis imputades al capítol II. 



- Reconeixement i ordenació d’obligacions pressupostàries referents a  
assistències als regidors per la concurrència efectiva a les sessions dels 
òrgans col·legiats de la Corporació dels qual formin part imputades al capítol 
II.  

 
Segon.- Deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia núm. 338, delegació de competències 
de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local, de data 1 de juliol de 2016, en el sentit 
citat a  l’apartat primer de la present resolució, tot aprovant un de nou en els termes que 
es concreten tot seguit. 
 
Tercer.-   Delegar en favor de la Junta de Govern Local, a més de les atribucions 
d’assessorament a l’Alcaldia i d’altres facultats que li atribueixen les Lleis i de les que 
pugui delegar-li el Ple dins de les seves competències, fent ús de les facultats previstes 
en els articles 21.3 de la LRBRL i 52 del Reglament Orgànic Municipal, delegar, les 
competències següents: 
 
A ) En matèria d’Urbanisme: 
 

1. Aprovació inicial dels instruments de  planejament de desenvolupament del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. 
 

2. Aprovació inicial i definitiva de qualsevol instrument de gestió urbanística regulats 
en la legislació urbanística aplicable i la competència de la qual correspongui a 
l’Alcaldessa. 
 

3. Aprovació inicial i definitiva dels projectes d’urbanització. 
 

4. L’aprovació dels projectes d’actuació específica per poder atorgar llicències 
urbanístiques en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat. 
 

5. Aprovació dels sistemes d’actuació, el canvi de sistema, i les divisions poligonals. 
 

6. Aprovació inicial i definitiva dels convenis urbanístics que només es refereixen a 
matèria de gestió urbanística.  
 

7. Declaració de ruïna en qualsevol del supòsits legalment previstos. 
 

8. Dictar ordres d’execució, excepte les que tinguin caràcter d’urgència. 
 

9. Els actes d’autorització derivats de tots els supòsits de transformació o utilització 
del sòl, o subsòl, d’edificació de construcció o d’enderrocaments d’obres, d’acord 
amb la normativa urbanística, llevat els acords relatius a les comunicacions 
prèvies o declaracions responsables per no adequar-se a la legalitat. 
 

10. Revisió d’ofici de les llicències urbanístiques. 
 

11. Acords sobre pròrrogues, transferències de titularitat, modificacions, renúncies, 
desistiments, caducitat de llicències i caducitat de procediments. 
 

12. Resolucions per la legalització d’obres realitzades sense la prèvia  i preceptiva 
llicència municipal, odre d’execució o ordre de restauració, sense la comunicació 
prèvia o declaració responsable.  
 

B) En matèria de personal: 
 

1. Aprovar l’oferta pública d’acord amb el pressupost i la plantilla de personal 
aprovada pel Ple. 
 

2. Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal funcionari o laboral, 
així com l’aprovació de les bases per a la selecció del personal interí o personal 
laboral temporal. 



 
3. Aprovació de les bases que han de regir el concurs públic per a la provisió dels 

llocs de treball. 
 

4. Aprovació dels plans de formació del personal i la seva execució. 
 

5. Adopció de mesures i l’aprovació de normes sobre seguretat del treball establertes 
legalment o reglamentària. 
 

6. Incoació, tramitació i resolució dels expedients disciplinaris incoats al personal al 
servei d’aquest Ajuntament, ja siguin funcionaris o personal laboral, així com 
l’acord de la imposició de les sancions disciplinàries corresponents, quedant 
exclosa d’aquesta delegació la imposició de la sanció de la separació del servei 
del personal funcionari, o acomiadament del personal laboral, la imposició de la 
qual correspon a l’Alcaldia, per ésser competència no delegable en virtut del que 
disposa l’article 21.3) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de. 
règim local. 

 
C) En matèria de contractació i obres: 
 

1. Les competències com a òrgan de contractació previstes a la normativa vigent 
respecte els contractes d’obres, subministraments, 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 l’import 
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit 
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada. 
 
Queda exclosa d’aquesta delegació: 

 
- Els requeriments a efectuar als licitadors proposats com a adjudicataris 

dels contractes, relatius a la documentació a presentar, previstos a l’article 
151.2 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 (TRLCSP). 

 
- Els requeriments a efectuar als adjudicataris dels contractes per a què els 

formalitzin, previstos a l’article 156.3 “in fine” del TRLCSP. 
 

- Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball, així com la designació de 
coordinador en matèria de seguretat i salut en la fase d’elaboració i d’execució 
del projecte als que fa referència el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de construcció. 

 
- Els contractes menors que no superin els límits establerts a les bases 

d’execució del pressupost de cada exercici en curs. 
 

2. Aprovació inicial i definitiva dels projectes d’obres si estan previstos en el 
pressupost municipal quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos 
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6 milions de euros, 
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, 
sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el 
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici, ni la quantia assenyalada. 
 

3. Resolució dels expedients de responsabilitat contractual per incompliment del 
contractista en qualsevol dels contractes o concessions als quals s’ha fet 
referència a l’apartat primer d’aquesta delegació. 
 



4. Aprovació única dels projectes de conservació, manteniment, reparacions i 
instal·lacions dels immobles municipals, als quals fa referència l’article 37.6 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 

 
D) En matèria d’activitats: 
 

1. Resolució dels expedients dins l’àmbit de les ordenances d’intervenció municipal 
ambiental de seguretat i de salut pública, i en espectacles públics i activitats 
recreatives, o normativa que les substitueixi, llevat els acords relatius a les 
comunicacions prèvies o declaracions responsables per no adequar-se a la 
legalitat, i a les llicències per espectacles públics i activitats recreatives de 
caràcter extraordinari. 
 
S’inclou en aquesta competència la resolució dels procediments sancionadors. 

 
2. E) En matèria patrimonial: 

 
1. Adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el 

seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de 
3.000.000 d’euros. 
 

2. Alienació del patrimonial municipal quan el seu valor no superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost ni l’import de 3.000.000 d’euros. 
 

3. Les competències com a òrgan de contractació previstes a la normativa vigent 
respecte a les concessions sobre els béns de domini públic municipal.  

 
F) En matèria econòmica: 
 

1. Aprovació dels expedients de modificacions pressupostàries relatius a la 
incorporació de romanents de l’exercici anterior i transferències de crèdits entre 
aplicacions pressupostàries amb la mateixa àrea de despesa. 
 

2. Els actes d’autorització i disposició de les despeses dotades pressupostàriament, 
amb els  límits establerts en la legislació vigent, en referència a les competències 
de disposició de despeses de l’Alcaldia, a excepció d’aquelles que es deleguin 
específicament en els regidors delegats en matèria de llur competència i així 
vingui fixat expressament en les Bases d’execució del pressupost. 
 

3. Reconeixement de totes les obligacions pressupostàries i la ordenació del 
pagament de les mateixes, excepte aquelles que hagin estat delegades 
expressament, i les següents: 
 
- Reconeixement d’obligacions pressupostàries i ordenació de pagament de 

despeses imputades al capítol I. 
- Reconeixement i ordenació de pagament d’obligacions pressupostàries en 

concepte d’indemnització per raó de serveis imputades al capítol II. 
- Reconeixement i ordenació d’obligacions pressupostàries referents a  

assistències als regidors per la concurrència efectiva a les sessions dels 
òrgans col·legiats de la Corporació dels qual formin part imputades al capítol 
II.  

4. Aprovació dels padrons fiscals, així com les baixes i les seves modificacions 
respecte als tributs i preus públics la gestió dels quals no hagi estat delegada a 
l’organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT). 
 

5. Aprovació de liquidacions de tributs municipals de cobrament per rebut, excepte 
les que expressament estigui delegades als regidors o a l’ORGT. 
 

6. Assabentat dels comptes de recaptació. 
 



7. Resolució dels expedients administratius d’ajornament i fraccionament del 
pagament, així com de la suspensió de rebuts i liquidacions. 
 

8. Resolució dels expedients relatius a la custòdia d’avals i garanties, així com els 
acords relatius a la seva devolució i, si escau, al seu fraccionament. 
 

9. Resolució per reclamacions d’interessos de demora de qualsevol naturalesa i, en 
especial, en matèria de contractació administrativa. 
 

10. Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 

11. Resolució dels expedients de concessió, denegació i aplicació d’exempcions, 
bonificacions i altres beneficis fiscals, respecte els tributs i preus públics la gestió 
dels quals no hagi estat delegada a l’ORGT. 

 
G) En matèria de subvencions: 
 

1. Petició, acceptació i aprovació dels convenis d’atorgament amb entitats públiques 
o privades, de tot tipus d’ajuts i subvencions de capital (inversió) atorgades a favor 
d’aquest Ajuntament, llevat d’aquells supòsits en què la competència correspongui 
al Ple. 
 

2. Resolució sobre la concessió de subvencions, inclosa l’aprovació dels convenis 
d’atorgament, de tot tipus que l’Ajuntament atorgui en favor d’entitats, persones 
físiques i jurídiques, llevat d’aquells supòsits en què la competència correspongui 
al Ple. 
 

3. Aprovació de les bases reguladores de les convocatòries per a l’atorgament de 
subvencions municipals en règim de competència. 

 
H) En matèria de convenis: 
 

1. Aprovació de tot tipus de convenis interadministratius i amb entitats privades i 
persones físiques. 
 
Pel que fa els convenis amb contingut econòmic, queden delegats a la Junta de 
Govern Local tots els convenis quin import no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 d’euros, 
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, 
sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el 
percentatge indicat,  referit als recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici, ni la quantia assenyalada. 
  

I) En matèria de registre municipal d’entitats: 
 

1. Aprovació de les inscripcions (alta, baixa o modificació) de les entitats i 
associacions del municipi de Matadepera en el Registre Municipal d’Entitats. 

 
J) En matèria de responsabilitat patrimonial: 
 

1. Resolució de les reclamacions de responsabilitat patrimonial. 
 
K) En matèria d’ús del domini públic: 
 

1. Els acords relatius a les comunicacions prèvies i a l’atorgament d’autoritzacions 
d’ús temporal dels béns de domini públic, quan l’acte o activitat estigui sotmès a 
llicència per les ordenances municipals d’activitats o espectacles públics i 
activitats recreatives. 

 
L) Delegacions genèriques: 
 



1. Resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com 
obligatoris, que s’interposin sobre actes o acords definitius adoptat per la Junta de 
Govern Local per delegació de l’Alcaldia. 
 

2. Resolució de reclamacions administratives prèvies a l’exercici d’accions judicials 
de qualsevol naturalesa prevista en la legislació vigent, que s’interposin contra 
actes o acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia. 
 

3. Reconeixement de totes les obligacions pressupostàries i la ordenació del 
pagament de les mateixes, excepte aquelles que hagin estat delegades 
expressament, i les següents: 
 
- Reconeixement d’obligacions pressupostàries i ordenació de pagament de 

despeses imputades al capítol I. 
- Reconeixement i ordenació de pagament d’obligacions pressupostàries en 

concepte d’indemnització per raó de serveis imputades al capítol II. 
- Reconeixement i ordenació d’obligacions pressupostàries referents a  

assistències als regidors per la concurrència efectiva a les sessions dels 
òrgans col·legiats de la Corporació dels qual formin part imputades al capítol 
II.  

 
4. Els acords de revocació, així com la rectificació d’erros materials, de fet o 

aritmètics, en els supòsits previstos a l’article 105 de la LRJ-PAC, sobre actes o 
acords dictats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia. 

 
Quart.- Disposar que els actes dictats en exercici de les atribucions anteriorment 
assenyalades, s’entenen dictats per l’Alcaldia, d’acord amb el que disposa l’article 9.4 de 
la  LRJSC, i els mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que 
disposen els articles 52.2.b) de la LRBRL i 172.2 b) TRLMC. 
 
Cinquè.- Disposar que en totes les resolucions que es dictin de la competència delegada, 
expressament s’ha de fer constar el número i data del Decret de delegació i la data de 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb l’article 
9.3 de LRJSC, i l’article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Sisè.- Disposar que les competències anteriorment assenyalades en cap cas poden ser 
delegables a favor de terceres persones i seran exercides personalment per l’òrgan 
delegat. Així mateix, l’Alcaldia podrà en qualsevol moment procedir a la revocació o 
qualsevol altra figura afina, respecte les competències delegables. 
 
Setè.- Publicar aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el 
Tauler d’edictes electrònic de la Corporació, en compliment del que disposa l’article 44 
del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
 
Vuitè.- Disposar que aquest acord entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i 
produirà efectes jurídics fins que l’alcaldessa no el revoqui o no es produeixi el 
nomenament d’un nou alcalde/essa. 
 
Novè.- Notificar aquest acord a totes les regidories de l’Ajuntament als efectes legals 
oportuns. 
 
Desè. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, pel seu coneixement i 
efectes i en compliment del que disposa l’article 23.1 de la LRBRL.” 
 
EL Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.  
 
 
3.2.- ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR DE MATADEPERA AL SENYOR 
ANTONI GARCIA I SELLARES 



 
Proposta d’acord: L’article 189 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 
(ROF i RJEL), atorga a les corporacions locals potestat  per acordar la creació de 
medalles, emblemes, condecoracions o altres distintius honorífics, amb la finalitat de 
premiar mèrits especials, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris. L’article 191 del 
mateix Reglament  estableix que els requisits i tràmits necessaris per a la concessió dels 
honors i distincions es determinarà mitjançant un reglament especial. 
 
L’Ajuntament de Matadepera, fent ús de la potestat reglamentaria i d’autoorganització i 
d’acord amb l’article 191 del ROF i RJEL va aprovar, mitjançant acord del Ple de data 26 
de maig de 2014, el Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Matadepera 
(RHD) que va entrar en vigor el dia 9 de setembre de 2014. 
 
L’article 2 del RHD enumera els diferents tipus d’honors i distincions, entre els quals es 
troba  la Medalla d’Honor de Matadepera. L’article 13 del mateix Reglament la defineix i 
estableix els requisits generals per al seu atorgament en els termes següents: 
 
“ Article 13. Definició i requisits generals. 
 
La Medalla d’Honor de Matadepera és una recompensa municipal creada per a premiar 
mèrits extraordinaris que concorrin en personalitats, entitats o corporacions, siguin 
nacionals o estrangeres, per haver-li prestat servei a la ciutat o dispensat honors. 
 
No podran atorgar-se més de dues medalles d’honor a l’any, si bé aquest nombre podrà 
ser excedit apel·lant a l’excepcionalitat i prèvia aprovació pel Ple Municipal, per la mateixa 
majoria que preveu aquest reglament per a la concessió dels diferents honors i 
distincions.” 
 
El Ramon Guinjoan i Barons, com a membre del Cos de Bombers Voluntaris de 
Matadepera, va presentar al registre general de l’Ajuntament de Matadepera el dia 5 de 
maig de 2017  (E2017003947 un escrit sol·licitant la concessió al senyor Antoni Garcia i 
Sellarès de la Medalla d’Honor de Matadepera, per haver prestat serveis socials a 
associacions, i treball de voluntariat a les persones i al poble de Matadepera. 
 
En l’escrit motiva la seva petició en el següents servies prestat pel Sr. Antoni Garcia i 
Sellarès:   
 

- Recuperació de la cavalcada de Reis 

- Fundació i president de la Unió Excursionista de Matadepera 

- Represa de la Coral de Matadepera 

- Va ser decisiu amb les seves aportacions a la fundació, l’any 1981, del Cos de 

Bombers     Voluntaris de Matadepera 

- Iniciador de les festes de Sant Sebastia, i President de la Germandat de Sant 

Sebastià 

- Ha col.laborat sempre amb la Germandat de Sant Sebastià 

- 20 anys portant nens i nens de les escoles Ginesta i Torredemer a fer excursions 

pels nostres boscos 

- 50 anys organitzant la festa de Sant Llorenç al cim de La Mola 

- Al 1984 organitza i acompanya a 15 persones de Matadepera al Mont-Blanc 

- Pregoner de la Festa Major de Matadepera 

- Impulsor de la Fira del Bolet a Matadepera  

 



Acompanya a la sol·licitud escrits d’adhesió de cinc entitats del municipi de Matadepera.  
 
El procediment per a la concessió dels honors i distincions està regulat en el capítol 
tercer, articles  16 a  21, del RHD. D’acord amb el seu contingut serà indispensable la 
instrucció d’un expedient administratiu per a la determinació dels mèrits o circumstàncies 
que aconsellin o justifiquin l’atorgament de qualsevol distinció i honor. 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 666 de data 12 de juny de 2017 es va acordar incoar 
expedient administratiu per a l’atorgament de la Medalla d’Honor de Matadepera al 
senyor Antoni Garcia i Sellarès . Tanmateix, es va acordar constituir una comissió 
responsable de tramitar l’expedient administratiu per a l’atorgament de la Medalla 
d’Honor. Aquesta Comissió es va constituir el dia 15 de juny de 2017. S’inclou a 
l’expedient l’acta de constitució on consta l’aprovació de l’informe  elaborat pels tècnics 
de cultura i d’arxiu i gestió documental on es conclou: 
 
“En referència als mèrits considerats com extraordinaris del Sr. Antoni Garcia Sellarès, i 
segons consta en documentació municipal de l’Arxiu Municipal de Matadepera, en la 
bibliografia local consultada i enregistraments audiovisuals, aquests tècnics consideren 
que cal destacar els següents: 
 

1. “L’impuls de l’excursionisme amb la creació de la Unió Excursionista de 
Matadepera, on fou president durant 18 anys i organitzà nombroses sortides. 
 

2. La participació en la consolidació i pervivència de la festa de Sant Llorenç. 
 

3. El seu rol desinteressat en la transmissió de coneixement relatiu al patrimoni 
natural a les generacions venidores.  

 
4. La participació i presidència en la Germandat de Sant Sebastià, col·laborant a la 

supervivència de la festivitat. 
 

5. Les nombroses publicacions, entre elles un llibre sobre bolets i diversos articles en 
publicacions municipals, que ha deixat com a testimoni del coneixement popular 
del medi natural, amb especial atenció als bolets.   

 
Es destaquen, igualment, altres mèrits i circumstàncies que, tot i considerar-se que no 
serien de caire extraordinari, mereixen un reconeixement: 
 

1. La seva participació en l’Associació de Bombers Voluntaris de Matadepera. 
 

2. La implicació en la vida associativa del poble, d’una manera àmplia, i la seva 
defensa fins avui dia. 
 

3. Com ha impulsor de la Festa del Bolet a Matadepera per a fer pedagogia sobre 
aquest patrimoni natural tan ric al nostre entorn natural. 

 
Es proposa concedir distinció al Sr. Antoni Garcia Sellarès en virtut dels seus mèrits com 
a persona vinculada al món associatiu, a l’excursionisme i al patrimoni natural, que ha 
tingut un paper actiu i directiu en diversos àmbits. Es considera, especialment, la seva 
dedicació continua en el temps i el valor que aporta al municipi amb les seves accions i 
coneixements. 
 
Vist el Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Matadepera i considerant els 
mèrits anteriorment exposats, es considera que aquests són adequats i suficients segons 
allò que representa la Medalla d’Honor de la població. Es proposa concedir la citada 
distinció per tal de recompensar els mèrits destacats en aquest informe.” 
 
D’acord amb l’article 19 del RHD, l’expedient s’ha sotmès a informació pública durant el 
termini de vint dies hàbils mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
del dia 27 de juny de 2017, i  al tauler electrònic de l’Ajuntament des del dia 19/06/2017 al 
17/07/2017, havent expirat el termini d’informació pública el dia 25/07/2017.  



 
Conclòs el termini d’informació pública s’escau elevar la proposta de resolució a l’òrgan 
competent per a la resolució de l’expedient. 
 
L’article 50.24 del ROF i RJEL atorga al Ple la competència  per a concedir medalles, 
emblemes, condecoracions i altres distintius honorífics i conferir títols de fills predilectes o 
adoptius o de membres honoraris de la Corporació. Així mateix l’article  20 del RHD 
estableix que l’òrgan competent per a l’atorgament de l’honor o distinció és el Ple de 
l’Ajuntament, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
El paràgraf segon del mateix article 20 del RHD  exigeix el vot favorable de la majoria 
absoluta dels membres que de dret formen la Corporació per tal d’efectuar l’atorgament 
de la distinció. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Atorgar al senyor Antoni Garcia i Sellarès la Medalla d’Honor de Matadepera per 
haver prestat serveis socials a associacions, i treball de voluntariat a les persones i al 
poble de Matadepera. 
 
Segon. Establir que, d’acord amb l’article 190.2 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  i l’article 12 del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de 
Matadepera aquest nomenament té caràcter exclusivament honorífic, sense que, per tant, 
atorgui en cap cas facultats per intervenir en el govern o administració de la corporació, 
no derivant-se de la seva possessió cap dret administratiu o de caràcter econòmic. 
 
Tercer. Inscriure aquest acord al Llibre de Registre d’Honors i Distincions de l’Ajuntament 
de Matadepera, tal i com preveu l’article 23 i següents del Reglament d’honors i 
distincions de l’Ajuntament de Matadepera. 
 
Quart. Facultar l’alcaldessa, o persona en qui delegui, per a la realització de tots els actes 
o subscriure tots els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord al senyor Antoni Garcia i Sellarès.  
 
Sisè. Notificar aquest acord al Sr. Ramon Guinjoan Barons  i a les cinc entitats municipals 
que s’han adherit  a la petició. 
 
 Defensa : 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona, diu que  està present a la sala l’impulsor de la iniciativa el 
senyor Ramon Ginjoan, iniciativa que s’ha parlat àmpliament a l’Equip de Govern, 
impulsada per una persona que el coneix sobradament, que havien treballat plegats,  i 
per cinc entitats més del municipi, es reconeix al senyor Garcia com una persona que ha 
fet molt per Matadepera. 

 
Afegeix que la iniciativa ha estat gratament acollida tant per l’Equip de Govern com pels 
grups de la oposició. 

 
A continuació la senyora Solsona llegeix part del dictamen. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez, diu que està tot parlat 
per la comissió específica per l’atorgament de la distinció, i ressalta la sort de tenir 
persones que de forma desinteressada col·laboren i tenen iniciatives per dinamitzar una 
comunitat.  Celebra que la decisió de fer aquests tipus de distincions es facin en vida, i  
de manera unànime. 
 



El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, diu que les persones com el 
senyor Garcia representen aquella cara de Matadepera que dona identitat i que s’ha de 
lluitar per conservar-la.  Creu que és un reconeixement més que merescut com a persona 
que ha treballat de manera incansable i compromesa amb Matadepera sense demanar 
res a canvi, i haver volgut mantenir i traspassar la cultura popular i el coneixement  i 
l’estima de l’entorn,  a generacions rere generacions. 
 
Considera una iniciativa molt maca que la fa encara millor el fet d’haver estat  
consensuada per tots. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, diu que és un mèrit 
molt merescut i és un referent pel poble.   

 

Votació:  practicada la votació, s’aprova el dictamen  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga,  Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme Querol 
Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia i Marcel.lí Bosch 
Muntal);  grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva), grup polític PP 
(M. Rosa Boix Solanes) i   grup polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
 
4.- REGIDORIA D'HABITATGE 
 
4.1.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 603 DE DATA 5.6.2017 
D’ADJUDICACIÓ DE LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE 
D’ARRENDAMENT DE L’HABITATGE NUMERO 1  DE L’AVINGUDA DEL MAS SOT 3-
9 DE MATADEPERA, EXCLOSA LA PLAÇA D’APARCAMENT, AL/LA SENYOR/A 
AMB DNI 36953555F PEL PERIODE D’UN ANY. 
 
Dictamen: L’alcaldessa, en data 5.6.2017, va dictar el Decret número 603 que transcrit 
literalment és com segueix: 
 
“DECRET D’ALCALDIA 
 
L’article 72 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, disposa: 
 
“1. Els béns patrimonials han de ser administrats d’acord amb els criteris de màxima 
rendibilitat, en els condicions usuals de la pràctica civil i mercantil, be directament per 
l’ens local, o per mitjà dels particulars. 
 
2. L’arrendament,  i qualsevol altra forma de cessió d’ús dels béns patrimonials, s’ha de 
fer mitjançant subhasta pública o, excepcionalment, per concurs. 
 
3. No obstant el que preveu l’apartat anterior, els ens locals poden valorar motivacions de 
prestació de serveis socials, promoció, i reinserció socials, activitats culturals i esportives, 
promoció econòmica, foment del turisme, ocupació del temps lliure, o altres anàlogues, 
que facin prevaler una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica.” 
 
Fent ús d’aquestes previsions reglamentàries, l’organisme autònom Patronat Municipal 
de l’Habitatge (PMH), va considerar convenient que els habitatges de titularitat municipal 
situats a l’avinguda Mas Sot 3-9, es destinessin a règim de lloguer per a persones amb 
escassos recursos econòmics que reunissin els requisits exigits per una normativa 
aprovada pel mateix PMH. 
 
Mitjançant acord de Ple de data 29.5.2006 el PMH es va dissoldre amb efectes a les vint-
i-quatre hores del dia 31.5.2006, subrogant-se l’Ajuntament de Matadepera en tots els 
drets i obligacions del Patronat, sota les mateixes clàusules i termini de duració, així com 
en els plecs de clàusules que van servir de base per a la corresponent contractació i, en 



concret, també en els contractes d’arrendaments dels habitatges propietat de 
l’Ajuntament de Matadepera, situats a l’Avinguda Mas Sot 3-9. 
 
La Junta de Govern Local de data 28.10.2009 va derogar la normativa d’adjudicació 
habitatges de titularitat municipal aprovada pel Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Matadepera en data 17.10.2001 i aprovar les bases reguladores per a l’adjudicació en 
règim de lloguer dels habitatges municipals situats a l’avinguda Mas Sot 3-9. Els següents 
acords han anat aprovant noves bases reguladores i derogant les anteriors o bé 
modificant les anteriors: 
 
- Decret d’Alcaldia 245 de 2.7.2010 ratificat per la Junta de Govern Local de 7.7.2010 

que va aprovar el seu Text refós. 
- Decret d’alcaldia  347 de 14.9.2011. 
- Decret d’Alcaldia número 34 de data 12.2.2013. 
- Decret d’Alcaldia número 143 de data 24.4.2014. 
- Decret d’Alcaldia número 327 de data 17.9.2014. 
- Decret d’Alcaldia número 96 de data 4.3.2015. 
- Decret d’Alcaldia número 283 de data 8.6.2016. 
 
En data 1.6.2011 l’Ajuntament de Matadepera va subscriure un contracte d’arrendament 
de 5 anys de durada de l’habitatge número 1 de titularitat municipal sense plaça 
d’aparcament, a l’avinguda Mas Sot 3-9 amb el senyor/a amb DNI 36953555F. 
 
En data 31.5.2016 es va produir el seu venciment, però donat que no complia els 
requisits exigits a les Bases reguladores per a formalitzar un nou contracte, es va 
formalitzar una pròrroga d’un any.  
 
En data 18.5.2017 es va posar en coneixement del llogater/a que el dia 31.5.2017 
finalitza el termini de vigència de l’esmentada pròrroga i se li comunica que ha d’aportar la 
documentació prevista a les vigents Bases reguladores, aprovades el 8.6.2017. Se li 
notifica també, que serà condició indispensable la liquidació del deute pendent contret 
amb aquest Ajuntament per poder portar a terme la formalització d’un nou contracte.  
 
En data 23.5.2017 amb Registre General d’Entrada 4594, el senyor/a amb DNI  
36953555F, presenta la documentació requerida, sense fer efectiva però, la liquidació del 
total del deute existent.  
 
Consten a l’expedient informes de la tresorera municipal i del cap de l’Oficina de 
Matadepera de l’Organisme de Gestió Tributària, de dates 23.5.2017 i 24.5.2017, 
respectivament, que constaten que en aquelles dates l’arrendatari/ària de l’habitatge 
número 1 de l’Avinguda Mas Sot 3-9 té un deute de lloguer pendent per import de 
10.934,13 euros i un deute en concepte de taxes per gestió de residus domèstics per 
import de 1.002,46 euros. 
 
S’ha donat compte a la Comissió Especial d’Habitatge creada per acord de Ple de 
l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 7.11.2011, reunida a tal efecte en 
data 23.5.2017. 
 
L’informe dels serveis tècnics de data 29.5.2017, que consta a l’expedient, proposa que 
no escau la renovació del contracte d’arrendament de l’habitatge número 1 de titularitat 
municipal de l’avinguda Mas Sot 3-9 al senyor/a amb DNI 36953555F, degut al deute 
existent. 
 
L’adopció de l’acord d’adjudicació del contracte d’arrendament i, per tant, de les seves 
pròrrogues és competència del Ple, d’acord amb el previst a la disposició addicional 
segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, per superar el termini dels quatre anys. No 
obstant, la urgència en justifica la seva adopció mitjançant Decret d’alcaldia a ratificar en 
la propera sessió del Ple.  
 
Per tot això, RESOLC: 



 
Primer.- Aprovar una segona pròrroga del contracte d’arrendament de l’habitatge número 
1 de propietat municipal situat a l’avinguda Mas Sot 3-9 de Matadepera, exempta la plaça 
d’aparcament, al senyor/a amb DNI 36953555F, pel període d’un any que va des del dia 
1.6.2017 al dia 31.5.2018 i per una renda mensual inicial de 504,46 euros, amb el 
compromís de pagar el deute acumulat durant aquest termini de pròrroga. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al senyor/a amb DNI 36953555F pel seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
Tercer.- Ratificar el present Decret d’Alcaldia en tot el seu contingut a la propera sessió 
del Ple.” 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General  
 
Per tot això, es proposa l’adopció del següent ACORD : 
 
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia 603 de data 5.6.2017 en tot el seu contingut. 
 
Defensa: 
 
La senyora Solsona, presenta en aquest punt i el següent, dos pròrrogues de contracte 
àmpliament debatudes a la Comissió d’habitatge. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez,  confirma que 
efectivament s’han anat reunint periòdicament per tractar d’aquests temes i s’ajusten 
totalment a la normativa. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font també confirma que són 
situacions que s’ajusten als barems per poder sol·licitar les pròrrogues i per tant, cap 
problema. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, també manifesta 
conformitat ja que està al dia de tota la informació  dels contractes  obtinguda de les 
diferents reunions de la Comissió d’habitatge. 
 
Votació:  practicada la votació, es ratifica el Decret  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga,  Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme Querol 
Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murci i Marcel.lí Bosch 
Muntal);  grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva), grup polític PP 
(M. Rosa Boix Solanes) i   grup polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
4.2.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 644 DE DATA 6.6.2017 
D’ADJUDICACIÓ DE LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE 
D’ARRENDAMENT DE L’HABITATGE NUMERO 5  DE L’AVINGUDA DEL MAS SOT 3-
9 DE MATADEPERA, EXCLOSA LA PLAÇA D’APARCAMENT, AL/LA SENYOR/A 
AMB DNI 39039672R PEL PERIODE D’UN ANY. 
 
Dictamen: L’alcaldessa, en data 6.6.2017, va dictar el Decret número 644 que transcrit 
literalment és com segueix: 
 
“DECRET D’ALCALDIA  
 
L’article 72 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals, disposa: 
 



“1. Els béns patrimonials han de ser administrats d’acord amb els criteris de màxima 
rendibilitat, en els condicions usuals de la pràctica civil i mercantil, be directament per 
l’ens local, o per mitjà dels particulars. 
 
2. L’arrendament,  i qualsevol altra forma de cessió d’ús dels béns patrimonials, s’ha de 
fer mitjançant subhasta pública o, excepcionalment, per concurs. 
 
3. No obstant el que preveu l’apartat anterior, els ens locals poden valorar motivacions de 
prestació de serveis socials, promoció, i reinserció socials, activitats culturals i esportives, 
promoció econòmica, foment del turisme, ocupació del temps lliure, o altres anàlogues, 
que facin prevaler una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica.” 
 
Fent ús d’aquestes previsions reglamentàries, l’organisme autònom Patronat Municipal 
de l’Habitatge (PMH), va considerar convenient que els habitatges de titularitat municipal 
situats a l’avinguda Mas Sot 3-9, es destinessin a règim de lloguer per a persones amb 
escassos recursos econòmics que reunissin els requisits exigits per una normativa 
aprovada pel mateix PMH. 
 
Mitjançant acord de Ple de data 29.5.2006 el PMH es va dissoldre amb efectes a les vint-
i-quatre hores del dia 31.5.2006, subrogant-se l’Ajuntament de Matadepera en tots els 
drets i obligacions del Patronat, sota les mateixes clàusules i termini de duració, així com 
en els plecs de clàusules que van servir de base per a la corresponent contractació i, en 
concret, també en els contractes d’arrendaments dels habitatges propietat de 
l’Ajuntament de Matadepera, situats a l’Avinguda Mas Sot 3-9. 
 
La Junta de Govern Local de data 28.10.2009 va derogar la normativa d’adjudicació 
habitatges de titularitat municipal aprovada pel Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Matadepera en data 17.10.2001 i aprovar les bases reguladores per a l’adjudicació en 
règim de lloguer dels habitatges municipals situats a l’avinguda Mas Sot 3-9. Els següents 
acords han anat aprovant noves bases reguladores i derogant les anteriors o bé 
modificant les anteriors: 
 
- Decret d’Alcaldia 245 de 2.7.2010 ratificat per la Junta de Govern Local de 7.7.2010 

que va aprovar el seu Text refós. 
- Decret d’alcaldia  347 de 14.9.2011. 
- Decret d’Alcaldia número 34 de data 12.2.2013. 
- Decret d’Alcaldia número 143 de data 24.4.2014. 
- Decret d’Alcaldia número 327 de data 17.9.2014. 
- Decret d’Alcaldia número 96 de data 4.3.2015. 
- Decret d’Alcaldia número 283 de data 8.6.2016. 
 
En data 1.6.2011 l’Ajuntament de Matadepera va subscriure un contracte d’arrendament 
de 5 anys de durada de l’habitatge número 5 de titularitat municipal sense plaça 
d’aparcament, a l’avinguda Mas Sot 3-9 amb el senyor/a amb DNI 39039672R. 
 
En data 31.5.2016 es va produir el seu venciment, però donat que no complia els 
requisits exigits a les Bases reguladores per a formalitzar un nou contracte, es va 
formalitzar una pròrroga d’un any.  
 
En data 19.5.2017 es va posar en coneixement del llogater/a que el dia 31.5.2017 
finalitza el termini de vigència del contracte i se li comunica que ha d’aportar la 
documentació prevista a les vigents Bases reguladores, aprovades el 8.6.2016 per poder 
portar a terme la formalització d’un nou contracte.  
 
En data 24.5.2017 amb Registre General d’Entrada 4638, el senyor/a amb DNI  
39039672R, presenta la documentació requerida.  
 
Consten a l’expedient informes de la tresorera municipal i del cap de l’Oficina de 
Matadepera de l’Organisme de Gestió Tributària, de dates 23.5.2017 i 24.5.2017, 
respectivament, que constaten que en aquelles dates l’arrendatari/ària de l’habitatge 
número 5 de l’Avinguda Mas Sot 3-9 no té cap deute de lloguer, però té un deute en 



concepte de taxes per gestió de residus domèstics i de vehicles de tracció mecànica per 
valor de 438,89 euros. 
 
En data 30.5.2017, el senyor/a amb DNI  39039672R, liquida el deute existent  amb 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
S’ha donat compte a la Comissió Especial d’Habitatge creada per acord de Ple de 
l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 7.11.2011, reunida a tal efecte en 
data 23.5.2017. 
 
L’informe dels serveis tècnics de data 1.6.2017, que consta a l’expedient, posa de 
manifest que s’escau l’aprovació d’un nou contracte. Tanmateix, de comú acord, es 
considera convenient signar una segona pròrroga del contracte de l’habitatge número 5 
de titularitat municipal de l’avinguda Mas Sot 3-9 amb el/la senyor/a amb DNI 
39039672R, per poder mantenir un any més les condicions actuals que li resulten més 
favorables.  
 
L’adopció de l’acord d’adjudicació del contracte d’arrendament i, per tant, de les seves 
pròrrogues és competència del Ple, d’acord amb el previst a la disposició addicional 
segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, per superar el termini dels quatre anys. No 
obstant, la urgència en justifica la seva adopció mitjançant Decret d’alcaldia a ratificar en 
la propera sessió del Ple.  
 
Per tot això, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar una segona pròrroga del contracte d’arrendament de l’habitatge número 
5 de propietat municipal situat a l’avinguda Mas Sot 3-9 de Matadepera, exempta la plaça 
d’aparcament, al senyor/a amb DNI 39039672R, pel període d’un any que va des del dia 
1.6.2017 al dia 31.5.2018 i per una renda mensual inicial de 504,46 euros. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al senyor/a amb DNI 39039672R pel seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
Tercer.- Ratificar el present Decret d’Alcaldia en tot el seu contingut a la propera sessió 
del Ple.” 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, 
 
Per tot això, es proposa l’adopció del següent ACORD : 
 
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia 644 de data 6.6.2017 en tot el seu contingut. 
 
Votació:  practicada la votació, es ratifica el Decret  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga,  Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme Querol 
Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murci i Marcel.lí Bosch 
Muntal);  grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva), grup polític PP 
(M. Rosa Boix Solanes) i   grup polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
5.- REGIDORIA D’ECONOMIA I HISENDA 
 
5.1.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚMERO 10 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2017. 
 
Dictamen: El regidor d’hisenda emet la providència d’incoació d’expedient  de la 
modificació pressupostària número 10  suplement de crèdits.  
 
L’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la  Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, els articles  35 i ss. del RD 



500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos i la base  9  de les Bases d’Execució del vigent Pressupost,  regulen les 
modificacions de crèdits. 
 
L’alcaldessa, mitjançant decret número 240 de 14 de març de 2017, va aprovar la 
liquidació del Pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2016, amb un 
romanent de tresoreria per a despeses generals de 4.029.604,22€. 
 
Han emès informe els tècnics de les corresponents àrees. 
 
L’òrgan competent per a  l’aprovació de la present modificació pressupostària és el Ple de 
la Corporació d’acord amb l’art. 177  del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la  Llei  reguladora de les hisendes locals  i l’article 22.2 e) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local . 
 
L’interventor de l’Ajuntament  ha emès els corresponents informes. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,  
 
Es proposa que s'adopti el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient núm. 10 de modificació de crèdits del Pressupost de 
l'Ajuntament de Matadepera de l'any 2017  per un import total 35.900€: 
 
 

SUPLEMENTS DE CRÈDITS 
 

   
Aplicació Descripció Import 

      

11 231 48012 Associació Gent Gran de Matadepera 900,00 

11 231 48032 Subvenció Parròquia de Matadepera 15.000,00 

18 338 22621 Festa Major 6.000,00 

18 338 22647 Festes tradicionals 6.000,00 

18 338 22621 Festes d’hivern 8.000,00 

      

  TOTAL 35.900,00 

   

   

 
FINANÇAMENT 

 

   

 
ROMENT DE TRESORERIA 

 

   
Concepte Denominació Import 

      

0 87000 Romanent de tresoreria per despeses generals 35.900,00 

      

  TOTAL 35.900,00 

   
   TOTAL INCREMENT  PRESSUPOST DESPESES 35.900,00 

TOTAL INCREMENT PRESSUPOST INGRESSOS 35.900,00 

 
 
 
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, el senyor Albert Garcia i Font presenta cinc suplements de crèdits 
finançats amb romanent de tresoreria per un valor total de 35.000 euros, d’una banda, 
15.000 euros per ampliar la  subvenció de la Parròquia de Matadepera i  20.000 euros 
que aniran a Festa Major d’hivern i d’estiu, que la regidora de Festes, senyora Carme 
Querol i Badosa, detalla. 
 
Explica que un cop s’havia tancat el pressupost de Festa Major es van adonar que era 
una partida una mica justa i per això es va demanar una ampliació de 6.000 euros.  
Afegeix que s’engegaran les festes tradicionals, en concret la festa del mos que es 
treballa juntament amb la de comerç, una festa que tindrà lloc del 4 al 7 d’octubre. 
 
Assenyala que el proper Ple de setembre donarà informació detallada d’aquesta festa 
tradicional, que per altra banda espera amb expectació i amb ganes de que sigui un èxit 
perquè ha hagut molta gent implicada. 
 
La senyora Querol, diu que aquests 8.000 euros d’ampliació,  venen donats al generar-se 
factures d’anys anteriors a les festes d’hivern, amb lo qual si es vol tornar a fer el 
“maping” s’ha de fer una reserva de diners. 
 
També explica que els 900 euros de l’Associació de la Gent Gran corresponen a un error 
a l’hora de fer el pressupost que en comptes de 9.900 euros es va fixar únicament en 
9.000. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Abelardo Gil y Leyva recorda que a l’últim Ple el 
seu grup va manifestar el desig d’aprovar de tant en tant una modificació de crèdit  que 
fes referència a Cultura i a Benestar Social, com és aquest cas.  Afegeix que tot i que no 
són partidaris de subvencionar les esglésies, inclosa la catòlica, entén que aquesta 
subvenció a la parròquia tracta un tema d’urgència social amb lo qual res a dir en contra. 
 
Pel que fa a les altres subvencions per festes, i per tant per cultura,  també es mostra 
d’acord i felicita a l’Equip de Govern perquè de tant en tant presenti aquestes 
modificacions de crèdit relacionat amb Cultura i Benestar Social. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, diu que seguirà amb  la seva 
política  habitual de no aprovar cap modificació de crèdit a excepció de que siguin 
mesures de caire social com és el cas  de la subvenció a Càrites per ser una entitat 
religiosa i estar totalment  desalineats, i perquè la seva causa en sí és molt bona obra.Diu 
que  no vol posar pals a les rodes i el seu vot serà d’abstenció. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes,  diu que algunes de les 
modificacions són per pal·liar necessitats bàsiques i altres  per cultura pel poble.   
 
Es mostra a favor de la proposta. 
 
Votació:  practicada la votació, el dictamen s’aprova  per onze vots a favor : grup polític 
CIU (Mireia Solsona  Garriga,  Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme 
Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murci i Marcel.lí 
Bosch Muntal);  grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva) i grup 
polític PP (M. Rosa Boix Solanes) i  una abstenció, grup polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
 



5.2.- MODIFICACIÓ DE L’ANNEX DE PERSONAL DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA PER A L’EXERCICI 2017 I DE LA RELACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL 

 
Dictamen: L’article 18.dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any 2017 –LGPGE17- disposa que en l’any 2017, les retribucions del 
personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior 
a l'1 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016, en termes 
d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de 
personal com a l'antiguitat del mateix. 
 
L’Ajuntament de Matadepera, en sessió plenària celebrada el dia 28 de novembre de 
2016, va adoptar l’acord de aprovar inicialment el Pressupost general de la corporació per 
a l’exercici 2017. En el mateix s'incloïen l’Annex de personal i la Relació de llocs de treball 
sense experimentar cap increment retributiu respecte a l’any 2016, degut a la situació de 
pròrroga pressupostària en virtut de lo disposat en l’article 134.4 de la Constitució, que 
estableix la pròrroga automàtica dels pressupostos generals de l'Estat en el cas que el 
primer dia de l'exercici econòmic corresponent no estigués aprovada la Llei de 
pressupostos. 
 
Publicada la Llei de pressupostos al Butlletí oficial de l’Estat en data 28 de juny de 2017, 
procedeix la adequació dels estats dels pressupostos de les entitats locals a les 
previsions sobre les despeses de personal que la normativa estatal estableix, ja que 
l’article 18 té caràcter bàsic i es dicta a l'empara dels articles 149.1.13a. i 156.1 de la 
Constitució, 
 
Des de el Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament es procedeix a efectuar els 
càlculs de l’increment de retribucions del personal al servei de l’Ajuntament en aplicació 
de l’esmentat article 18 LGPGE17. 
 
Consta en l’expedient informe del Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament i la 
fiscalització de la intervenció municipal. 
 
L’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de la Corporació  
segons l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local i l’article 52.2.f) de Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,  
 
Es proposa  que s’adopti el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Annex de Personal del Pressupost 
General de la Corporació de l’exercici 2017 que figura com annex I d’aquest acord. 
 
Segon.- Aprovar la modificació de la Relació de llocs de treball que figura com annex II 
d’aquest acord. 
 
Tercer.- Exposar al públic els presents acords per un  termini de quinze dies hàbils, 
mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al Tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament, a efectes de presentació de reclamacions i al·legacions, amb l’advertiment 
que, en cas que no se’n presentin , els presents acords seran considerats definitius sense 
més tràmit. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’Hisenda, senyor Albert Garcia i Font diu que es proposa modificar l’annex de 
personal arran de l’article del 27 de juny de la Llei General de Pressupostos, que aprova 
l’1% dels sous i salaris dels treballadors públics. 
 
Intervencions : 



 
El regidor del grup polític ERC, senyor Abelardo Gil  Leyva diu que no te res en contra de 
la proposta perquè dona cobertura a un tema de legalitat vigent, s’està aplicant una llei, 
tot i que li sembla insuficient la pujada de l’1%. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font també creu que l’augment és 
minso i que l’equip tècnic de la casa es mereix molt més.   Tot i així, el seu vot serà 
positiu. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes no tés res a dir, i es 
mostra a favor de la proposta. 
 
Votació:  practicada la votació, s’aprova el dictamen  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga,  Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme Querol 
Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murci i Marcel.lí Bosch 
Muntal);  grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva), grup polític PP 
(M. Rosa Boix Solanes) i   grup polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
 
6.- REGIDORIA DE FESTES 
 
6.1.- DESIGNACIO DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2018 
 
Dictamen: L’Article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues són locals. 
 
Aquestes dues festes locals seran fixades per ordre del Conseller de Treball, a proposta 
dels municipis respectius, mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament tal i com disposa 
l’article 46 del Reial Decret 2002/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de 
treball, jornades especials i descansos. 
 
El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya, demana anualment a aquest Ajuntament que  
formulin una  proposa de les dues festes locals per a l’any següent, proposta que els ha 
d’ésser tramesa  abans que finalitzi l’actual mes de juliol.  
 
Vist l’informe de la Tècnica de Cultura, emès en data 15 de juny de 2017 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,  
 
Es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Proposar per a l’any 2018 com a festes locals de caràcter retribuït i no 
recuperable en el municipi de Matadepera, els dies següents: 
 

- Per commemorar Sant Sebastià: 
  Dilluns, 22 de gener de 2018. 
- Per commemorar la Degollació de Sant Joan Baptista:  

Dilluns, 3 de setembre de 2018. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Director dels Serveis Territorials a Barcelona del 
Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i a la 
Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Matadepera. 
 
Defensa : 
 
La regidora de Festes, senyora Carme Querol i Badosa explica que enguany es torna al 
dilluns 22 de gener per la festa de Sant Sebastià i dilluns dia 3 de setembre el dia festiu 
de Festa Major. 
 



Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez, no te res a dir  i recorda 
que els dos anteriors anys va haver-hi bastanta polèmica dintre de l’àmbit del comerç, 
quan es va substituït divendres per dilluns com a dia festiu, finalment es torna als orígens 
vist que la prova de canviar el dia no va resultar prou  satisfactòria. 
 
Els regidors del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font i la regidora del grup polític PP, 
senyora Rosa Ma. Boix i Solanes,  els sembla bé el canvi. 
 
Votació:  practicada la votació, s’aprova el dictamen  per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga,  Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme Querol 
Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murci i Marcel.lí Bosch 
Muntal);  grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva), grup polític PP 
(M. Rosa Boix Solanes) i   grup polític  CUP (Joan Pizà Font). 
 
 
D) INFORMES DE GESTIÓ 
 
7.- INFORMES DE GESTIÓ 
 
La regidora d’Ensenyament i Benestar Social, senyora Carme Querol i Badosa explica el 
nou programa del voluntariat pel curs 2017-2018.  Diu que el format continua sent 
l’habitual però han hagut algunes activitats noves de les quals fa una breu pinzellada com 
ara unes activitats trimestrals de reflexologia, mandales i tècniques de microescultura i 
joieria.   
 
Assenyala que dins d’informàtica, hi ha un nou taller de xarxa social.  S’incorporen les 
sortides per cartografia, tallers de costura, taller d’interpretació, ball en línia, escacs, 
chikung que són uns exercicis dissenyats per relaxar-se,  i un taller de cuina a càrrec de 
“Espai Gastronòmic”. 
 
Una altra novetat a destacar és quei aquest any s’ha avançat l’inici del curs per la 
demanda dels usuaris i perquè els voluntaris també van estar d’acord. 
 
Informa que s’ha rebaixat el preu de les perruqueries concretament de rentat i pentinat, i 
s’han incorporat dos perruqueries més la Imma Vazquez i la Seara Styl. 
 
Pel que fa a les escoles diu que com cada any es durà a terme el manteniment que es 
demana per normativa, així com algunes actuacions que s’han fet a fi de donar resposta a  
demandes del professorat i equip directiu, com pintar alguns despatxos,  actuacions que 
ha fet la Brigada d’Obres de l’Ajuntament, a la qual agraeix públicament la tasca que fan. 
 
Destaca com a feina important  la impulsada pel Departament d’Ensenyament que s’han 
començat a fer unes reparacions de les teulades, en concret la de l’escola Torredemer, 
per un tema de goteres.  Diu que aquestes actuacions es faran en tres fases, de les quals 
aquesta primera fase i de manera estimativa costarà 40.000 euros. 
 
Del tema línies de vida, diu que s’estan instal·lant a l’escola Ginesta i a la Torredemer. 
 
La regidora de Cultura, senyora Nuria Garcia i Murcia, resumeix que el Festival 
Internacional de Música en la seva 37a. edició ha donat molt bon  resultat amb algunes 
diferencies en positiu respecte de la passada edició, amb un dia més d’assajos oberts, un 
dia més de concerts, dos músics més amb un total de 14 que van arribar de diferents 
llocs, etc. 
 
Fa una valoració molt positiva que incentiva a imaginar un pòdium futur molt més potent i 
que la bona resposta que ha donat el públic és l’eix fonamental que ratifica que aquesta 
aposta que es fa del pòdium com a eix central del festival per continuar amb la mateixa 
direcció artística en properes edicions. 
 



Compara l’assistència d’enguany amb la de l’any passat i dona un increment d’un 84% 
més, tot comptant que hi va haver-hi un dia mes, però que implica que tots els dies la sala 
d’actes ha estat plena. Pel que fa als concerts de les entitats  també ha hagut un concert 
més, perquè s’ha incorporat la banda, i per tant també ha hagut un increment d’un 15% 
més d’assistència. 
 
Com a curiositat  informa que el total d’assistents al festival ha estat de  1569 persones. 
 
Agraeix públicament i demana que així consti a l’acta del Ple, a les famílies acollidores 
que han estat uns dels pilars de la vessant social del poble i perquè sense elles no seria 
el mateix, i tant des de la regidoria  com des de la comissió de la música, es mostren 
optimistes i ambiciosos i creu que amb un nou equipament a l’horitzó el pòdium pot ser un 
gran salt qualitatiu i tant pel que fa a la programació, participants, o altres disciplines 
artístiques que puguin acompanyar a la música, encara que de moment només és una 
voluntat, espera que a mig termini es pugui treballar en aquest sentit per fer d’aquest 
festival un esdeveniment cultural de referència. 
 
 
 
E) CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
8.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
No se’n  presenten. 
 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
Inicia el torn de precs i preguntes el regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i 
Fernàndez que més que pregunta trasllada una reflexió a la intervenció de la senyora 
Garcia, dient que la seva valoració positiva del festiva d’enguany com molt bé ha dit i com 
que s’està immers dins de la perspectiva de la construcció del teatre-auditori, creu que 
serà el moment  i no es podrà obviar el repte de donar un toc a la comissió de la música, 
perquè en els darrers 2 o 3 anys s’ha minimitzat una mica la seva funció, pel que fa a la 
programació de concerts. 
 
Resumeix dient que ha estat un nivell important, que els assistents van sortir 
entusiasmats del que van escoltar i que el programa ha estat molt ben confeccionat.  
També ressalta que la tasca que es faci des del futur teatre-auditori, ja hi ha un 
percentatge important d’èxit previ perquè el material ja hi és.  
 
La segona la dirigeix a la regidora d’ensenyament senyora Querol tot recordant que l’any 
anterior va haver-hi un problema amb l’aigua de les escoles. 
 
La senyora Querol respon que s’està treballant i s’està molt a sobre tant a nivell d’escoles 
com de piscines.   
 
Aprofita per recordar que enguany es celebra el 10è aniversari de l’escola Ralet-Ralet i 
que s’està treballant en una sèrie d’activitats per aquest motiu. 
 
La tercera pregunta/reflexió  la formula el regidor senyor Abelardo Gil Leyva tot agraint  la 
passejada que van fer pel camp de golf, i les explicacions donades pel senyor Paez al 
qual  felicita per la seva tasca de voluntariat. 
 
La senyora Solsona, diu que era una activitat nova d’enguany i que per al curs que ve es 
torna a oferir. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, ressalta que sent l’últim Ple 
abans de la Festa Major  no volia fer cap pregunta perquè creu que tot el que es podia 
preguntar o el que es podia pregar ja s’ha dit en múltiples ocasions tant dintre com fora 
de les sessions plenàries. 



 
Lamenta molt que no s’hagi pogut arribar  a un acord per tal que Vilagatzara continués 
organitzant la Festa Major, sent com és una entitat compromesa, viva, activa i molt 
participativa. 
 
Diu que aquesta Festa Major no se la faran seva perquè creu que no serà prou popular i 
de manera pública diu que no assistirà a l’acte institucional d’estar al balcó de 
l’Ajuntament durant el pregó, com havia fet en altres ocasions. 
 
No obstant això, desitja una bona Festa Major a tothom i una Festa Major pacífica i lliure 
d’incidents i aldarulls.  
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, no formula cap prec ni 
pregunta, només desitja unes bones vacances i  millor Festa Major per a tothom. 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona respon al senyor Pizà que també ella lamenta que no 
s’hagi arribat a cap acord.  Malgrat això, també ella té els millors desitjos per a una bona 
Festa Major  en pau. 
 
Abans de donar per finalitzada la sessió, la senyora Solsona menciona al senyor Ginjoan, 
present a la sala, i pregunta si té alguna cosa a dir. 
 
El senyor Ginjoan diu : “Donar-vos les gràcies per haver-me convidat a aquest Ple, m’ha 
fet molta il·lusió venir i veure com ha estat aprovada la proposta del senyor Antoni Garcia  
i Sellarés.  Jo crec que és de justícia que a persones com el “pintoret” se li faci aquest 
detall, aquesta consideració, se li concedeixi aquesta premi-medalla que jo crec i per lo 
que he vist crec que tots coincidim, persones així es mereixen. Res mes i donar-vos les 
gràcies.” 
 
La senyora Solsona diu que quedarà recollit a l’acta d’aquest Ple. 
 
 
I sense res més a tractar per la Presidència s'alça la sessió a les 09:37 del matí, 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 SECRETARIA, 
 
 
Mireia Solsona i Garriga    Rosa Castellà i Mata 
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