
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
celebrada en data 6 d´octubre de 2017 

 
Matadepera, 6 d´octubre de 2017 
 
Essent les 08:30 hores, 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  accidental  de la 
Corporació senyora M. Antònia Sellarès i Genescà, que dóna fe de l’acte, i de  l’interventor 
municipal senyor Santiago Vaamonde Juanatey, que s’incrpora al Ple a les 8:37 hores,  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, després d’haver estat suspesa la 
sessió convocada el dia 25 de setembre de 2017. 
 
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)  
- 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 Nil López i Crespo, regidor  delegat d’Urbanisme i Obres  (CIU), que s’incorpora  
al Ple a les 8:47hores. 
- Senyor Pol Roura i Màrmol, regidor delegat de Serveis, i Habitatge (CIU) 
- Senyor Santi Pavón i Fernández, regidor (ERC)  
- Senyor Abelardo Gil i Leyva, regidor  (ERC)  
- Senyor Joan Pizà i Font, regidor (CUP) 
- Senyora M. Rosa Boix i Solanes, regidora (PP). 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona explica que és un Ple ordinari en una situació 
extraordinària, ja que el ple s’havia d’haver celebrat el dia 25 de setembre i per ser dies 
previs a la celebració del referèndum no es va poder fer. 
 
Agraeix la predisposició de tots els grups municipals per celebrar-ho avui donat que devia 
enquibir-se abans del 9 d’octubre dia de l’aprovació dels comptes generals. 
 
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  demana la votació per a la 
inclusió d’urgència dels  següents punts : 
 
- Moció de condemna de tota la violència generada per l’Estat Espanyol el dia 1 d’octubre 
de 2017. 
 
Votació:  practicada la votació, s’aprova la inclusió d’urgència  per onze vots a favor : 
grup polític CIU (Mireia Solsona  Garriga,  Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. 
Carme Querol Badosa, Albert Garcia Font,  Núria Garcia Murcia, Marcel.lí Bosch Muntal i 
Pol Roure Marmol);  grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva); i   



grup polític  CUP (Joan Pizà Font). I un vot en contra grup polític PP (M. Rosa Boix 
Solanes). 
 
 

 
A) ACTES SESSIONS ANTERIORS: 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 31 DE JULIOL DE 2017. 
 
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’n cap. 
 
Posada a votació l’aprovació de l’acta, queda aprovada per unanimitat. En compliment de 
l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya  es transcriurà al Llibre d’Actes signant-se 
per l’alcaldessa i la secretària. 
 
 
 
 
B) DECRETS ALCALDIA I REGIDORIES 
 
2.- DONAR COMPTES DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA I PER LES 
REGIDORIES. 
 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’Alcaldia i les Regidories des de l’última sessió  
celebrada, donant-se el  Ple de l’Ajuntament per assabentat. 
 
 
 
C) PROPOSTES D'ACORD 
 
3.- ALCALDIA 
 
3.1.- DISSOLUCIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL DE CONVENI DE L'AJUNTAMENT DE 
MATADEPERA 
 
Dictamen: El Ple de l’Ajuntament de Matadepera,  fent ús d la seva potestat 
d’autoorganització, va aprovar, en sessió de data 29 de gener de 2007, el Registre de 
Convenis administratius de l’Ajuntament de Matadepera i el seu règim jurídic. 
 
L’article 1 del règim jurídic del Registre de Convenis regula l’objecte del registre en el 
termes següent. 
 
“En el Registre de convenis de l’Ajuntament de Matadepera s’inclouran  els convenis que 
facin les diferents àrees de l’Ajuntament, els organismes o entitats públiques vinculants o 
depenents d’aquesta, les  societats civils o mercantils i els subscrits amb altres 
administracions públiques o entitats privades.” 
 
La creació d’aquest Registre de Convenis municipal es fonamenta en la part expositiva de 
l’acord adoptat pel Ple en sessió de data 29 de gener de 2007 pels motius següents. 
 



“La finalitat d’aquest registre a més d’aconseguir aquest tractament sistemàtic del 
convenis, pretén oferir a les persones interessades la possibilitat d’accedir a les seves 
dades per tal que el coneixement de les tasques dutes a terme pels diferents governs 
serveixin com a punt de partida, així com poder disposar d’un instrument de publicitat i 
transparència de l’activitat convencional de l’Ajuntament de Matadepera. 
 
La normativa d’aplicació en matèria de convenis està recollida als articles 47 a 53 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), publicada al Butlletí 
Oficial de l’Estat núm. 236 de 2 d’octubre de 2015 que tenen el caràcter de legislació 
bàsica. 
 
La LRJSP regula  dins del títol preliminar els convenis administratius i  a diferència de la 
seva predecessora, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), ho fa d’una 
manera més complerta i amb la voluntat de sistematitzar el seu marc legal i  tipologia, 
establir els requisits per a la seva validesa i  fixar el seu contingut  mínim, classe, duració 
i extinció. 
 
Els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAC) i els articles  303 i 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS) són normativa aplicable en matèria de convenis en tot allò 
que no s’oposi al contingut de la LRJSP. 
 
En matèria de publicitat la Llei estatal  19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern en el seu article 8, apartat b) obliga a les 
administracions públiques  a fer pública la relació de convenis subscrits. En l’àmbit de 
Catalunya la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern regula a l’article 14 la transparència en els convenis de col·laboració. 
D’acord amb l’apartat primer d’aquest article la transparència  en l’àmbit dels convenis de 
col·laboració és aplicable a tots els convenis i encàrrecs de gestió subscrits entre els 
subjectes obligats i les persones privades i públiques. L’apartat segon relaciona la 
informació dels convenis que com a mínim s’ha de fer pública. I l’aparta tercer estableix 
que les obligacions de publicitat  establertes per aquest articles s’han de fer efectives per 
mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’ha 
d’integrar en el Portal de la Transparència.  
 
La disposició addicional novena de la mateixa llei  disposa que la Generalitat i les 
administracions locals han d’informar al Registre de Convenis de la Generalitat de tots els 
convenis que subscriguin amb persones públiques i privades. El Portal de Transparència 
ha de facilitar la consulta directa i dinàmica d’aquest registre. 
 
Les dues finalitats que van justificar la creació a nivell local de l’instrument jurídic del 
Registre de convenis, “establir una regulació adequada a fi d’aconseguir un tractament 
més sistemàtic” i “oferir a les persones interessades la possibilitat d’accedir a les seves 
dades per tal que el coneixement de les tasques dutes a terme pels diferents governs 
serveixin com a punt de partida, així com poder disposar d’un instrument de publicitat i 
transparència de l’activitat convencional de l’Ajuntament de Matadepera”  han quedat 
cobertes amb l’aprovació de la LRJAP i la seva extensa regulació del regim jurídic dels 
convenis i l’aprovació de la llei estatal 19/2013 i la catalana 19/2014 que regulen la 
publicitat i transparència en matèria de convenis i permeten la consulta telemàtica dels 
mateixos. 
 
Per tant, davant la nova regulació en matèria de convenis administratius prevista  en la 
llei de LRJSP i la creació del Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, 
instrument  mitjançant el qual s’ha d’informar de tots els convenis que subscriguin amb 
persones físiques i jurídiques la Generalitat de Catalunya i també  les administracions 
locals s’escau dissoldre el Registre de Convenis de l’Ajuntament de Matadepera i el seu 
règim jurídic. 
 



La creació del  Registre de Convenis de l’Ajuntament de Matadepera i el seu règim jurídic  
es va aprovar mitjançant acord de Ple, en conseqüència, serà aquest òrgan el competent 
per a l’adopció de l’acord de derogació. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Dissoldre el Registre de Convenis de l’Ajuntament de Matadepera aprovat per 
acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de gener de 2007. 
 
Segon. Derogar el règim jurídic del Registre de Convenis de l’Ajuntament de Matadepera 
aprovat en la mateixa sessió plenària de data 29 de gener de 2007. 
 
Tercer. Disposar la inscripció al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya de 
tots els convenis inclosos al Registre de Convenis de l’Ajuntament de Matadepera que 
siguin vigents. 
 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a totes les regidories municipals. 
 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez, es mostra totalment 
d’acord amb la proposta. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, diu que tenia entès que aquest 
registre funcionava molt bé però que si per complir amb la normativa de la transparència 
queda obsolet, no té cap sentit mantenir-lo.  Manifesta la intenció de vot favorable. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Ma. Rosa. Boix i Solanes , també mostra la seva 
conformitat amb 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,  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). 
 
 
 
4.- REGIDORIA D'ECONOMIA I HISENDA 
 
4.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L´EXERCICI DE 2016 
 
Proposta d’acord: La Comissió Especial de Comptes, reunida en data 18 de juliol de 
2016, va informar  favorablement el Compte General de l’Ajuntament corresponent a 
l’exercici de 2016. 
 
Exposats al públic els  estats comptables que conformen el  Compte General de 
l’Ajuntament a data 31 de desembre de 2016, resulta que no s’ha presentat cap 
reclamació ni al•legació contra els mateixos en el termini d’exposició al públic, del que 
se’n donà publicitat mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 8 
de d’agost de 2017  i mitjançant anunci publicat el 28 de juliol de 2017 al tauler d’anuncis 
electrònic de l’Ajuntament  
 
El Compte General corresponent a l'exercici 2016 i els documents que la justifiquen, que 
s'han rendit i estan conformes amb els llibres de comptabilitat i la resta dels antecedents 
documentals, de conformitat amb el que disposa l'article 212 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals -TRLRHL- i les Regles 50 i 51 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per 



la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, tenint a la vista i 
consultats tots els antecedents que s'han cregut convenient per millor dictaminar respecte 
dels extrems al fet que fa referència la legislació citada. 
 
L'expedient d'aprovació ha seguit la tramitació establerta en la legislació vigent 
esmentada, incloent-se en el mateix l’informe emès per la Intervenció municipal. 
 
L'aprovació del compte és un acte essencial per a la fiscalització d'aquesta pels òrgans 
de control extern, que no requereix conformitat amb les actuacions que en ella es 
contenen ni genera responsabilitat per raó de les mateixes de conformitat amb el que 
disposa la Regla 49 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova 
la Instrucció del model normal de comptabilitat local. 
 
La competència per a la adopció del present acord correspon al Ple de la Corporació en 
virtut de lo disposat en 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Per tot l’anterior, es proposa que s’adopti els següent acord: 
 
Primer.- Aprovar els comptes i estats que componen el Compte General corresponent a 
l'exercici 2016, així com els seus annexos, presentada de conformitat amb l'Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal 
de comptabilitat local, i que està integrada el compte de la pròpia entitat. 
 
Segon.- Trametre el Compte General als òrgans de fiscalització externa dels comptes i de 
la gestió econòmica de les entitats locals. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’Hisenda, senyor Albert Garcia i Font, diu que es tracta de trametre els 
comptes generals als òrgans de fiscalització externs,  que han estat presentats sense cap 
reclamació ni al·legació. 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Abelardo Gil Leyva, diu que el seu vot serà 
favorable perquè no ha trobat cap dada rellevant i perquè creu que s’ha fet correctament. 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font,  no té res a dir, i  creu que s’ha 
fet molt bona feina.  Manifesta la intenció de votar favorablement. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Ma. Rosa Boix i Solanes, diu que es va  pel bon 
camí, i que votarà a favor. 
 
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,  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). 
 
 
 
D) INFORMES DE GESTIÓ 
 
5.- INFORMES DE GESTIÓ 
 
La regidora de Benestar Social, Ensenyament i Festes, senyora Carme Querol i Badosa 
fa un petit resum dels nens escolaritzats a Matadepera, aproximadament 2.450 alumnes.  
Informa de que el curs ha començat sense cap incidència, i de la nova incorporació de la 
directora de l’escola Torredemer, la senyora  Sun Gambús, a la qual li envia els millors 
desitjos  per un curs plàcid. 
 



D’altra banda, dóna dades sobre voluntariat :  67 tallers, 72 voluntaris i 900 usuaris que 
setmanalment passen pel Casal de la Gent Gran. 
 
De l’Àrea de Festes  diu que la setmana pròxima es mantindrà una reunió de valoració 
amb les entitats, però avança que en general han estat  activitats amb força èxit,  la gent 
ha estat molt contenta amb el canvi d’ubicació d’alguns actes. 
 
Els tastets de les entitats es van fer a la plaça de l’Ajuntament,  l’activitat de dissabte al 
matí també va ser molt exitosa, i el sopar de germanor que com els darrers anys,  ha 
tingut  un èxit dominant perquè a tothom li agrada aquest moment.  
 
Afegeix que la discoteca a la plaça de l’Ajuntament de quarts de dotze a les 02:00 / 02:30 
de la matinada, va comptar amb força assistència de gent jove, i ressalta l’èxit del canvi 
d’ubicació de les havaneres, que en els darrers anys es posaven aproximadament 400 
cadires a la plaça Cal Baldiró, i a la nova ubicació es van haver de col·locar 600 i encara 
va haver gent asseguda a la gespa. 
 
Altra novetat va ser el festival de colors “Holly”, que es va fer a la plaça de les Acàcies, i 
també va agradar molt a grans i petits. 
 
La senyora Querol passa un fulletó informatiu de la recuperació de la festa tradicional del 
most on l’arxiver municipal senyor Jaume Munuera, va explicar mitjançant diverses 
fotografies i vídeos la festa més tradicional.  Relaciona un seguit d’activitats  que es van 
dur a terme com un concert de jazz, un tast de vins, etc. entre d’altres.  
 
La senyora Solsona, diu que la festa es doblement interessant perquè es recupera la 
història del passat, donant molta importància tant a la cultura com al comerç.  Agraeix 
l’alta participació de tots els col·laboradors.   
 
Quan són les 8:37 hores, s’incorpora a la sala l’interventor municipal, senyor Santiago 
Vaamonde Juanatey. 
 
A continuació dona la paraula a la a regidora de Governació, senyora Montserrat Royes i 
Vila, pel tema de seguretat en la Festa Major, que diu : 
 
“Només una pinzellada respecte a la seguretat.  Aquest any tothom és coneixedor de que 
vam canviar el format i pensàvem que  amb aquest canvi de format la cosa aniria be.  
Com ja es va dir, vam canviar el format de Festa Major perquè els Mossos d’Esquadra 
així ens ho van recomanar.  Van dir que canviéssim el lloc on es portava a terme la festa.  
Estic parlant de la festa de nit, i nosaltres vam tenir plena confiança amb aquesta gent.   
 
Avui només tinc paraules positives per expressar el balanç de la festa tant de divendres 
com de dissabte.  Insisteixo,  en les festes de nit, perquè de dia, el torn de dia de matí i 
tarda, mai ha hagut cap incident i tampoc ha hagut aquest any.  Petites coses, com un 
lleu accident de trànsit que això passa igual quan no és Festa Major, amb lo qual vam 
obviar lo del matí i la tarda perquè ja funcionava,  però lo de la nit m’agrada posar-hi 
èmfasi.    
 
Us faré un resum dels tres torns que tinc perquè el torn de matí que entra a treballar a les 
6h. encara es considera nit. 
 
En resum, hi van haver, tres comes etílics que van requerir d’assistència mèdica, una fins 
i tot amb trasllat a l’hospital.  Van haver a la plaça de les Acàcies, dues baralles que no 
van arribar a més per la ràpida actuació de la seguretat privada del recinte i de la policia 
que estava a fora, i una altra baralla a les 6:18 hores del dissabte, encara torn de 
divendres nit, i una agressió  que tampoc va arribar a més.   
 
Aixó és tot a  destacar però que el que més ens preocupa és l’alcoholèmia i les baralles. 
 
Hi van haver pocs actes incívics i llegeix una frase de l’informe del caporal de nit que diu : 
“En referencia a l’edició de la Festa Major de Matadepera d’enguany, durant el torn de 



vespre es pot afirmar que ha estat força tranquil.la,  assenyada i cívica”, amb lo qual, no 
em vull allargar però pensem que l’hem encertat.  Era un canvi de format que ens 
comportava un patiment.  Doncs aquest patiment s’ha convertit en una alegria perquè els 
resultats són els que són, i en conclusió és que la gent que més saben del tema així ho 
van manifestar i perquè nosaltres vam apostar i creure en el que ens deien i ha estat un 
èxit en quant a seguretat.” 
 
Quan són les 8:47 hores, s’incorpora el regidor d’Urbanisme, senyor Nil López Crespo. 
 
A continuació és la regidora de Cultura, senyora Núria Garcia i Murcia, que fa un breu 
repàs de les Arts Escèniques, tot explicant que va ser en petit format per un grup reduït 
de persones.  Va ser “l’Escenari Secret”, un recurs que proporciona la Diputació de 
Barcelona, iniciativa que agraeix perquè no té cap cost pel municipi.  Diu que va  ser en 
un lloc desconegut per la gent, però força interessant,  el parc audiovisual. 
 
Ressalta que se’ls va donar l’oportunitat de fer-ho al Parc Audiovisual perquè sí que a 
Matadepera hi ha llocs molt bonics, però són tots privats, gest que agraeix tant a 
l’Ajuntament de Terrassa per la seva predisposició com a la pròpia entitat per cedir 
l’espai. 
 
Diu que van ser un grup d’aproximadament 60 persones desplaçades al Parc Audiovisual 
on es van fer els diferents actes de teatre i música, i on van gaudir molt per lo inesperat 
dels actes.  Es va aprofitar per fer la presentació de la propera temporada. 
 
Finalitza agraint a l’equip de cultura que sense la seva imaginació i sense el seu esforç,  
no hagués estat possible. 
 
El regidor d’esports, senyor Quico Sala i Soriano, fa un resum del manteniment de les 
instal·lacions esportives dient que enguany s’ha invertit en el manteniment dels 
equipaments que potser no es veuen tant però que s’ha de fer.  Destaca la modificació 
del passadís del pavelló de la planta baixa dels vestidors, un equipament que genera 
molta humitat i el material que hi havia estava malmès donant un aspecte poc sanejat.  
S’han incorporat màquines al gimnàs municipal, i fruït de l’estudi municipal de ponts i 
passeres s’han hagut de reparar algunes d’elles pel seu deficient estat. 
 
Recorda que passada la Festa Major es van iniciar les obres de la passera de Can 
Vinyers, alhora que s’ha aprofitat el mes d’agost per pintar les tres masies i donar-los-hi 
un aspecte més actual. 
 
Assenyala que al llarg de l’any al camp de futbol s’han fet diferents actuacions de 
manteniment dels vestidors per actualitzar-los i sanejar-los, al temps que indica que s’ha 
iniciat tota la activitat  esportiva dirigida en els dos gimnasos, al pavelló i al de les 
piscines. 
 
En quant a comunicació, ressalta que s’ha posat en marxa la nova pàgina web, tot 
mantenint l’essència de participació, es dona informació de les entitats locals de tot tipus. 
S’ha incorporat  molta informació municipal, la pàgina de transparència actualitzada, 
informació municipal particular independentment del que és la informació municipal 
general, i se l’ha dotat d’una major seguretat d’accés i adaptable per a mòbils i tauletes.  
 
Tota aquesta iniciativa  de modernitzar, actualitzar i dotar de seguretat a la pàgina web 
respon a un servei d’assessorament als municipis de la Diputació de Barcelona, amb  
cost zero per Matadepera. 
 
Ressalta la incorporació facebock light pel qual es retransmet,  per exemple,  la sessió del 
Ple d’avui. 
 
La senyora Solsona diu que és un pas important per la regidoria de comunicació,   que ha 
hagut moltes hores de feina per tenir la nova pàgina web a punt per a la Festa Major, i 
recalca el suport rebut de la Diputació de Barcelona. 
 



  
 
 
 
 
 
 
ES PRESENTA PER URGENCIA: 
 
U1.- MOCIÓ DE CONDEMNA DE TOTA LA VIOLÈNCIA GENERADA PER L’ESTAT 
ESPANYOL EL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2017 
 
Els grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, i 
Candidatura d’Unitat Popular, presenta al Ple la següent: 
 
Moció: El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la 
vergonya d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns 
ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la 
nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans 
que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por. 
 
Condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l’Estat 
espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que 
l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Els més de 900 ferits registrats, dos 
d’ells en estat molt greu, i les imatges d’agressions, repressió sense contemplacions i 
violència, no cauran mai en l’oblit. Una actuació dictada per un govern de l’Estat, que n’és 
el responsable últim, i que n’haurà d’assumir les conseqüències.  
 
Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament dels més 
de 2 milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, i una 
especial menció als qui se’ls va usurpar el vot. La seva valentia, compromís i fortalesa 
exercint el dret a vot, oposant resistència pacífica, fent costat a la gent que volia votar i no 
caient en la provocació de les forces de seguretat espanyoles, sota un estat de setge i 
por, són el reflex d’una societat madura, pacífica i plenament democràtica. Un 
reconeixement a tots els votants, a tots els voluntaris, i alcaldes i alcaldesses, electes 
locals i treballadors públics que van fer possible que aquest diumenge es pogués votar. 
 
Exigim i demanem el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional 
que no pot continuar mirant cap a un altre costat i fent veure que a Catalunya no ha 
passat res. Les imatges del que  vam viure estan a tots els mitjans internacionals i sobre 
la taula de totes les cancelleries.   Ha quedat clar que els catalans tenim dret a decidir el 
nostre futur i que l’Estat espanyol ha intentat reprimir, sense èxit, la voluntat del poble 
català. 
 
Finalment, deixem clar que els municipis catalans i els seus càrrecs electes serem fidels 
al compromís de la gent i a allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i 
Parlament de Catalunya. 
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Matadepera ACORDA: 
 
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada 
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres 
pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions 
dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats 
en centres hospitalaris. 
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir a 
Catalunya.  
 
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la 
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un 
referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. 



Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys 
personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió. 
 
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric 
Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada 
dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals. 
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de 
terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat 
dins d’urnes requisades. 
 
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat 
internacional. 
 
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al 
costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de 
Catalunya. 
 
Intervencions : 
 
El regidor i portaveu del grup polític ERC, senyor Santi Pavon i Fernàndez, diu : “Ens 
agradaria sumar-nos als agraïments a totes les persones i col.lectius gràcies als quals es 
va poder celebrar el referèndum.  Des dels coordinadors del referèndum de la taula pel 
“Sí” amb la qual estaven integrats, ANC, Ómnium, PdCat, Esquerra, la CUP, Bombers, 
ADF’s, Germandat, etc. la gran quantitat de joves que juntament amb la grandíssima 
quantitat de persones que a títol personal van romandre molts d’ells des del dia abans i 
tot el  matí.  
 
La voluntat democràtica, la resistència pacífica i col·lectiva sense precedents, que farà 
possible l’obtenció, ara sí, d’una república independent de Catalunya.  Esperem que es 
pugui proclamar de manera solemne l’estat de la república de Catalunya.” 
 
La senyora Solsona reafirma que sense aquestes persones a les quals feia referència el 
senyor Pavón, difícilment s’hagués pogut arribar on s’ha arribat, i que el seu 
comportament va ser exemplar.  Diu que va ser  un dispositiu de “barricades” per no 
deixar que els cossos de seguretat impedissin el que es volia, senzillament votar. 
 
El regidor i portaveu del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, diu : “Volia felicitar a 
entitats, associacions i partits de Matadepera i sobre tot agrair als ciutadans per participar  
i per haver tingut un comportament cívic exemplar.   
 
Un sentiment molt agredolç, per haver pogut gaudir d’una jornada de celebració  de la 
més gran manifestació de la democràcia, com és poder votar.  Var ser una jornada molt 
pacífica i molt tranquil·la, sí que és va viure alguns moments de tensió per algun rumor, 
que per desgràcia no va ser així en altres municipis que van viure una violència de les 
forces repressives, com va succeir a Sabadell, i una al·lusió a pobles molt petits  de molt 
pocs habitants i amb molt poca capacitat de defensa com va ser Fonollosa  que van 
entrar destrossant l’ajuntament.  Escoles de nens que dilluns la van trobar  destrossada i 
no sabien què havia passat.   Des d’aquí condemnar aquesta violència de les forces 
repressives i aquesta mena d’al·lèrgia democràtica que té l’Estat Espanyol que governa el 
Partit Popular.”  
 
La regidora i portaveu  del grup polític PP, senyora Ma. Rosa Boix i Solanes, diu que això 
no és una  guerra i que personalment ella se sent catalana, espanyola, europea i 
ciutadana del món. 
 
A continuació el regidor senyor Albert Garcia i Font  fa una explicació del sentit del seu 
vot dient : “M’agradaria deixar constància  que he demanat a la secretària de l’Ajuntament 
i després de parlar amb l’alcaldessa,  que  donat la seva complicitat, tingués l’oportunitat 
de poder votar els punts que contenen aquesta moció per separat.   No ha estat acceptat.  
Desconec si el reglament  no ho permet però en qualsevol cas, sí que m’agradaria deixar 



constància perquè volia votar per separat.  Del punt 1 al 6, estic absolutament d’acord i 
ara explicaré el perquè el punt 7 no el puc votar. 
 
Condemno de manera profunda, el macabre  pla del govern espanyol per evitar el 
referèndum de l’1 d’octubre que ens va deixar a tots absolutament perplexes i tocats, la 
violència utilitzada pel govern per evitar que de manera lliure expressessin la seva opinió 
en el referèndum del passat diumenge.  Per tant, tota la solidaritat amb totes aquelles 
persones que per defensar els seus drets democràtics,  van resultar  ferides. 
 
Em sumo també, com no pot ser d’una altra manera, al reconeixement de totes aquelles 
persones que van fer possible que a Matadepera  fos una jornada exemplar, però en el 
setè punt que es parla de donar suport a una possible futura decisió del Govern de la 
Generalitat i del Parlament de Catalunya, que desconec, no puc ni donar suport ni tampoc 
oposar-me a quelcom que no sé si està decidit o no, però en qualsevol cas no s’ha fet 
públic, per tant no puc donar suport a allò que desconec.  
 
Per aquest motiu i només per aquest, perquè no puc donar suport allò que encara no ha 
succeït, el meu vot hauria de ser d’abstenció, però com que crec que el que va passar 
diumenge va ser molt greu, sí que m’agradaria condemnar el que va succeir donant un 
vot a favor, però deixant constància que no dono suport al punt setè.” 
 
Votació:  practicada la votació, s’aprova la moció per dotze vots a favor  : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga,  Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme Querol 
Badosa, Albert Garcia Font,  Núria Garcia Murcia, Marcel.lí Bosch Muntal, Nil López 
Crespo  i Pol Roure Marmol);  grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil 
Leyva), i   grup polític  CUP (Joan Pizà Font); i un vot en contra : grup polític PP (M. Rosa 
Boix Solanes) 
 
 
E) CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
6.1.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN 
 
No se’n presenten. 
 
6.2.- PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez, pregunta : 
 
Primera.- Trasllada la seva preocupació per la seguretat en la Festa Major, i vol saber si 
en el tema “botellón” també s’han restat incidències o be ha estat igual que altres anys. 
 
La regidora de Governació, senyora Montserrat Royes i Vila respon que durant les dues 
nits de divendres i dissabte va atendre la policia un total de 39 trucades telefòniques i es 
va donar servei a una trentena de requeriments que bàsicament responien a queixes pel 
“botellón”,  de ciutadans  que els  molestava  el soroll. 
 
La senyora Royes detalla que hi ha una diferència d’incidències de més del 50%, 
respecte de  l’any passat que hi van haver-hi aproximadament 70 requeriments.   Diu que  
el  canvi d’ubicació també ha ajudat, que ha quedat més recollit. 
 
No té una explicació per donar, però és remet a les recomanacions dels especialistes, i 
assenyala que pel que fa a desperfectes i actes incívics ha hagut algun, però molt pocs.  
Fa  referència a la tècnica de la casa que porta el tema de les sancions de Governació 
per la poca quantitat que va haver de gestionar. 
 
Insisteix en que  sembla que sigui ella qui “maquilli” els resultats perque va ser qui va 
apostar pel canvi de format, però  ressalta que només calia passejar de matinada  i veure  
els resultats.   
 



Agraeix al cos policial municipal la seva tasca preventiva sempre per indicació dels 
Mossos. 
 
A continuació el regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, pregunta : 
 
Segona.- Fa la observació de que divendres nit a les immediacions del pavelló, escola de 
música i plaça Sant Jordi l’afluència va ser massiva, i creu que s’han reduït les 
incidències del “botellón” en concret però no d’altres moments que vol deixar per 
comentar-los en un altre moment. 
 
La senyora Royes menciona que hi va haver-hi una alta concentració de joves a la plaça 
Sant Jordi que van deixar molta brutícia a la mateixa plaça i als voltants. Es va haver de 
patrullar constantment per la zona per evitar el tall del trànsit ja que estaven al mig de la 
via pública i recorda que a  l’informe intern, ja assenyalava  una tasca preventiva efectiva, 
perquè comparant les dades de l’any anterior  en el mateix punt de la plaça, no van poder 
evitar que es tallés la via pública.  Aquesta zona, assegura la senyora Royes,  és pròpia 
d’aquests tipus d’incidents  per l’alta concentració de persones. 
 
Posa com exemple la festa major de Gràcia que  van canviar de format perquè va arribar 
un punt que en comptes de festa major semblava una guerra.  Des del nou format, el 
primer any potser no va ser un èxit total però s’ha anat reconduint.   
 
A la nostra Festa Major, diu la senyora Royes, no s’acabaran les baralles, ni els comes 
etílics, ni els “botellons”, però si es redueixen, ja serà un èxit. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, pregunta : 
 
Tercera.- Vol saber quan es retiraran pancartes i documentació relacionada amb l’1 
d’octubre. 
 
Quarta.- Transmet la queixa d’un enllumenat deficient al carrer Sant Joan. 
 
La senyora Solsona respon a la pregunta de retirar  tot el relacionat amb l’1 d’octubre que 
ja està coordinant i previst per fer-ho en els propers dies. 
 
El regidor d’Obres i Serveis, senyor Pol Roura i Màrmol, respon a la pregunta de 
l’enllumenat que són actuacions que es van fent periòdicament i que si de manera 
puntual hi ha algun punt que no funcioni correctament s’ha de donar avís i es repara 
d’immediat. 
 
El regidor de Medi Ambient, senyor Marcel·lí  Bosch i Muntal, diu que en el tema de 
l’enllumenat ha d’estar adaptat a la normativa del mapa lumínic dels municipis.  Tot i així,  
en alguns dels punts del parc natural, s’està en nivells superiors als imprescindibles.  
 
I sense res més a tractar per la Presidència s'alça la sessió a les 09:22 hores, de la qual 
s'estén la present acta que signa l'alcaldessa – presidenta, amb mí, la secretària 
accidental de la Corporació, que en dono fe. 
 
 
 
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,   LA SECRETARIA ACCTAL., 
Mireia Solsona i Garriga    M. Antònia Sellarès i Genescà 
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