ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE
celebrat en data 28 de setembre de 2015

Matadepera, 28 de setembre de 2015

Essent les dinou hores i trenta minuts del vespre, a la sala de sessions de la Casa de la
Vila, sota la presidència de l'alcaldessa, senyora Mireia Solsona i Garriga, assistida de la
secretària general de la Corporació senyora Rosa Castellà i Mata, que dóna fe de l’acte,
i de l’interventor senyor Santiago Vaamonde Juanatey, es reuní, prèvia citació en forma,
el Ple de l'Ajuntament amb l'objecte de celebrar la sessió ORDINARIA, convocada per al
dia d'avui a aquesta hora.
- Senyora Montserrat Royes i Vila, primera tinent d’alcalde i regidora delegat de
Governació, i Participació i Atenció Ciutadana (CIU)
- Senyor Quico Sala i Soriano, segon tinent d’alcalde i regidor delegat d’Esports, i
Comunicació (CIU)
- Senyora M. Carme Querol i Badosa, tercera tinent d’alcalde i regidora delegada
d’Ensenyament, Benestar Social, i Festes (CIU)
- Senyor Albert García i Font, quart tinent d’alcalde i regidor delegat d’Economia i
Finances, i Noves Tecnologies(CIU)
- Senyor Nil López Crespo, regidor delegat d’Urbanisme, i Obres (CIU)
- Senyora Núria Garcia i Murcia, regidora delegada de Cultura, i Comerç (CIU)
- Senyor Marcel·lí Bosch i Muntal, regidor delegat de Medi ambient i Protecció Civil, i
Joventut, (CIU)
- Senyor Pol Roura i Marmol, regidor delegat de Serveis, i Habitatge (CIU)
- Senyor Santi Pavón i Fernández, regidor (ERC)
- Senyor Abelardo Gil Leyva, regidor (ERC)
- Senyor Joan Pizà i Font, regidor (CUP)
- Senyora M. Rosa Boix i Solanes, regidora (PP)
Vist que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal de membres que formen la
Corporació municipal, la presidenta obra l’acte i seguidament requereix a la secretària
per a que procedeixi a donar lectura als dictàmens dels assumptes inclosos en l’ordre
del dia, prenent-se els acords següents:

A) ACTES SESSIONS ANTERIORS:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE
LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 24 DE JULIOL I 1 DE SETEMBRE DE 2015
D’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb
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l’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local se sotmet a votació
l’acta de la sessió extraordinària de data 24 de juliol de 2015, i de la sessió
extraordinària de data 1 de setembre de 2015.
El President pregunta als membres del consistori si han de formular cap objecció al
contingut de l’esborrany de l’acta que es va trametre a cada portaveu juntament amb la
convocatòria de la sessió plenària d’avui.
El regidor del grup polític ERC, senyor Abelardo Gil Leyva, diu que al 13è paràgraf de
la seva intervenció del punt núm. 1 d’urgència, “Modificació de les tarifes del
subministrament d’aigua en baixa a Matadepera”, on diu : .... sembla mes que un
mecanisme d’increment de guanys per l’empresa concessionària. Amb poc criteri,
l’anterior equip de govern ......, hauria de dir : ....sembla mes que un mecanisme
d’increment de guanys per l’empresa concessionària. Amb bon criteri, l’anterior equip
de govern ......
Fetes les oportunes comprovacions es modifica l’acta quedant de la següent manera :
....sembla mes que un mecanisme d’increment de guanys per l’empresa
concessionària. Amb bon criteri, l’anterior equip de govern ......
Posada a votació l’aprovació de les actes, queden aprovades per unanimitat. En
compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya es transcriurà al Llibre
d’Actes signant-se per l’alcaldessa i la secretària.
B) DECRETS ALCALDIA I REGIDORIES
2.- DONAR COMPTES DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA I PER LES
REGIDORIES
Es dóna compte dels decrets dictats per l’Alcaldia i per les Regidories durant els
mesos de juliol i agost, que són els següents:
-

Alcaldia: Del núm. 386 de data 01/07/2015 al núm. 503 de data 27/08/2015

-

Regidoria de Benestar Socials: Del mún. 19 de data 13/07/2015, al núm. 43 de
12/08/2015

-

Regidoria de Comunicació: Del núm. 6 de data 15/07/2015, al núm. 7 de data
20/07/2015

-

Regidoria de Cultura: Núm. 26 de data 15/07/2015

-

Regidoria d’Economia i Hisenda: Del núm. 19 de data 14/07/2015, al núm. 24
de data 04/08/2015.

-

Regidoria d’Ensenyament: Del núm. 17 de data 13/07/2015, al núm. 21 de data
27/07/2015
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-

Regidoria d’Esports: Núm. 45 de data 30/07/2015

-

Regidoria de Governació: Del núm. 164 de data 13/07/2015, al núm. 178 de
data 28/07/2015

-

Regidoria de Medi Ambient i Protecció Civil: Núm. 1 de data 29/07/2015

El Ple es dóna per assabentat
C) DICTAMENS
ALCALDIA
3.- MODIFICACIO DE LA COMPOSICIO DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
PERMANENT
Dictamen: El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària del dia 13 de juliol de 2015
va acordar la constitució de la Comissió Informativa Permanent així com la Comissió
Especial de Comptes i el nombre de membres de ple dret de cadascuna d’elles, i la
seva composició.
El punt tercer de l’esmentat acord estableix:
Tercer. La Comissió informativa permanent, presidida per l’alcaldessa, estarà
integrada inclòs la presidenta, per cinc membre, en la qual els grups polítics municipals
tindran un membre, d’acord amb la següent composició:
Presidenta:

Mireia Solsona i Garriga

Vocals:

Per part del grup municipal CIU
Sra. Montserrat Royes i Vila
Per part del grup municipal d’ERC:
Sr. Santi Pavón i Fernández
Per part del grup municipal de la CUP
Sr. Joan Pizà i Font
Per part del grup municipal del PP
Sra. M. Rosa Boix i Solanes

Per raons organitzatives es considera convenient modificar la composició de
l’esmentada Comissió pel que fa al representant del grup municipal de CIU, designant
el regidor senyor Francesc Sala i Soriano, enlloc de la regidora senyora Montserrat
Royes i Vila.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
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Es proposa l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Modificar la composició de la Comissió Informativa Permanent en sentit de
designar el regidor senyor Francesc Sala i Soriano, enlloc de la regidora senyora
Montserrat Royes i Vila, en representació del grup municipal CIU.
Segon.- Disposar que la Comissió Informativa Permanent, presidida per l’alcaldessa,
estarà integrada de la següent manera:
Presidenta:

Mireia Solsona i Garriga

Vocals:

Per part del grup municipal CIU
Sr. Francesc Sala i Soriano
Per part del grup municipal d’ERC:
Sr. Santi Pavón i Fernández
Per part del grup municipal de la CUP
Sr. Joan Pizà i Font
Per part del grup municipal del PP
Sra. M. Rosa Boix i Solanes

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a totes les regidories d’aquest Ajuntament als
efectes legals oportuns.”
Defensa :
L’alcaldessa, senyora Solsona explica que per raons organitzatives es proposa
modificar la composició de la Comissió Informativa Permanent, per designar al senyor
Quico Sala i Soriano en lloc de la regidora senyora Montserrat Royes i Vila, en
representació del grup municipal CIU.
Votació: practicada la votació, l’acord queda aprovat per unanimitat : grup polític CIU
(Mireia Solsona Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme Querol
Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí Bosch
Muntal i Pol Roure Marmol); grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil
Leyva); grup polític CUP (Joan Pizà Font) i grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes).

4.- RESTAR ASSABENTAT DE LA RENÚNCIA DEL REGIDOR SENYOR
FRANCESC SALA I SORIANO AL RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL A
L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA.
Dictamen: El regidor senyor Francesc Sala i Soriano, va presentar a la secretaria
general, el dia 22 de juliol de 2015 (núm. registre d’entrada 7755), escrit en el qual
exposa el següent:
“Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 443 de data 9 de juliol de 2015 vaig ser nomenat
segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Matadepera i per Decret d’alcaldia núm. 446
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de la mateixa data se’m van delegar les competències que es relacionen en el mateix
Decret respecte les àrees d’Esports i Comunicació.
El Ple de l’Ajuntament de Matadepera, en sessió de data 13 de juliol de 2015, va
aprovar el règim de dedicació i de retribucions dels membres electes de l’Ajuntament.
El punt quart de la part dispositiva d’aquest acord estableix que el segon tinent
d’alcalde i regidor delegat de les àrees d’esports i comunicació desenvoluparà el seu
càrrec amb caràcter de dedicació parcial amb una retribució de 15.000, 00 € bruts
anuals.
L’alcaldessa, per Decret d’alcaldia núm. 461 de data 14 de juliol de 2015, va nomenar
els membres electes de l’Ajuntament de Matadepera que exerciran el càrrec amb
dedicació parcial, dins dels qual hi figuro jo, en qualitat de segon tinent d’alcalde i
regidor delegat de les àrees d’esports i comunicació
Per qüestions personals vinculades amb la meva situació laboral sobrevinguda amb
posterioritat al meu nomenament renuncio al règim de dedicació parcial atorgat per
Decret d’alcaldia núm. 461 de data 14 de juliol de 2015.
Aquesta renúncia no comporta la meva renúncia al càrrec de segon tinent d’alcaldia ni
al càrrec de regidor delegat de les àrees d’Esports i Comunicació.
Ho comunico per al seu coneixement i als efectes oportuns.”
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Atenent la seva petició es proposa al Ple l’adopció dels acords següents ACORDS:
Primer. Restar assabentat de la renúncia del regidor senyor Francesc Sala i Soriano
al règim de dedicació parcial de l’Ajuntament de Matadepera amb efectes des del dia
21 de juliol de 2015 amb la conseqüent pèrdua de retribucions per tal concepte i la
corresponent baixa en el règim de la seguretat social.
Segon.- Establir, que d’acord amb l’article 75.3 i 4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el regidor senyor Francesc Sala i Soriano
tindrà dret a percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels
òrgans col.legiats de l’Ajuntament de Matadepera dels que forma part, i si escau, de
les indemnitzacions pertinents.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat, a la intervenció municipal i al departament
de recursos humans.
Els regidors no fan cap comentari al respecte, únicament tant el regidor del grup
polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernández i el regidor del grup polític CUP, senyor
Joan Pizà i Font, desitgen sort al senyor Sala i afegeix el senyor Pavón que és un fet
que es produeix quan toca.
El Ple es dóna per assabentat.
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REGIDORA D’ECONOMIA I HISENDA
5.- MODIFICACIÓ DEL RÈGIM D’INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES ELECTES
DE L’AJUNTAMENT
Dictamen: El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data
13.07.2015, va adoptar l’acord, entre altres, de establir el règim d’indemnitzacions dels
membres electes en el següent sentit:
“(...)Establir a favor dels membres de la Corporació les següents quanties
econòmiques en concepte d’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats
que a continuació es determinen i per cadascuna de les sessions:
a) Per assistència a les sessions de Ple: 212’95 euros
b) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 178’29 euros
c) Per assistència a les Comissions Informatives: 89’14 euros
d) Per assistència a les Juntes de Municipals de Portaveus dels grups municipals:
89,14 euros
La suma total de les quantitats econòmiques a percebre pels regidors es limita a la
quantitat següent:
-Límit anual per regidor delegats: 5.000,00 euros bruts anuals“(...)”
Una vegada comprovada la periodicitat de les sessions dels òrgans col·legiats, s’ha
considerat necessari ampliar el límit anual per regidor delegats, per tal de assegurar un
correcte desenvolupament del calendari de sessions i bon funcionament de
l’administració municipal.
L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
atorga al Ple de la Corporació determinar quanties econòmiques en concepte
d’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats per a la resta de regidors
que no exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Establir la quantitat 9.000,00 euros com a límit anual per regidor delegat a
percebre en concepte de indemnitzacions per assistències efectives a les sessions
dels òrgans col·legiats dels quals siguin membres de ple dret.
Segon.- Publicar íntegrament aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al Tauler
d’anuncis de la Corporació en compliment d’allò que disposa l’article 75 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, als efectes legals oportuns.
Defensa :
L’interventor, senyor Santiago Vaamonde Juanatey diu que : “El pleno del mes de julio
en el que se establecia el régimen de indemnizaciones por asistencia a los órganos
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colegiados, se estableció un límite máximo a los regidores delegados de 5.000 euros,
elevando el límite máximo a 9.000 euros en función del calendario previsto de las
sesiones de Junta de Gobierno, Comisiones Informativas y Comisión de cuentas. Esta
es la modificación que hay respecto al acuerdo del mes de julio”.
Intervencions :
El regidor del grup polític ERC. Senyor Santi Pavón i Fernàndez diu que veu bona
intenció, lògica i oportuna, però creu que passar de 5000 a 9000 euros és molt,
pràcticament es duplica la percepció i no té clar com per poder ampliar aquest límit en
el cas que algun dels regidors de l’equip de govern tingués dedicació parcial, cosa que
no és així, ja que vistos els expedients es comprova que les percepcions són per
assistència als òrgans col·legiats i les diferents comissions.
És per això, que diu que li sembla excessiu, i manifesta la intenció d’abstenir-se.
L’alcaldessa, senyora Solsona, diu que és un sostre que es posa que no vol dir que
s’hi arribi.
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font seguint la mateixa línia del
senyor Pavón, també diu que entendria un augment substancial dels 5.000 euros però
no, gairebé doblar la quantitat. No diu abusiu però espera que no s’arribi aquest sostre
de 9000 perquè creu que la política municipal ha de ser de baix cost. Manifesta la
intenció de votar en contra.
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, també creu que és
excessiu gairebé doblar la quantitat encara que si que és per assistències i que està
justificat.
Votació: practicada la votació, l’acord queda aprovat per nou vots a favor : grup
polític CIU (Mireia Solsona Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M.
Carme Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia,
Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roure Marmol); dos abstencions : grup polític ERC (Santi
Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva) i dos vots en contra : grup polític CUP (Joan
Pizà Font) i grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes).

6.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L´EXERCICI DE
2014
Dictamen: La Comissió Especial de Comptes, reunida en data 20 de juliol de 2015, va
informar sobre el Compte General de l’Ajuntament corresponent a l’exercici de 2014.
Exposats al públic els estats comptables que conformen el Compte General de
l’Ajuntament a data 31 de desembre de 2014, 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
3 de d’agost de 2015 i al tauler d’anuncis.
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L’article 212 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, regula la rendició, publicitat i aprovació
del Compte General.
Es proposa que s’adopti els següent acord:
Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2014.
Segon.- Trametre el Compte General als òrgans de fiscalització externa dels comptes i
de la gestió econòmica de les entitats locals.
Defensa :
L’interventor municipal, senyor Santiago Vaamonde Juanatey, diu : “Siguiendo el
procedimiento que regula los artículos 212 y siguientes del texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, la cuenta general y sus justificantes se reenviaron para someterlas
a examen y posteriormente celebrar la primera sesión de la Comisión Especial de
Cuentas del dia 20 de julio del 2015. Una vez emitido el dictamen en esa Comisión,
la cuenta general se sometió a un período de información pública el qual estuvo
expuesto los dias 3 a 21 de agosto durante los cuales no se ha presentado ninguna
alegación. Posteriorment la Comision Especial de Cuentas se reunia en fecha 21 de
julio, se ratificó en el dictament emitido en la sesión. El siguiente paso para que quede
definitivamente aprovada la cuenta general es someterla al pleno de la corporación
para su votación y posteriormente enviarla a la Sindicatura de Cuentas de Catalunya
para su fiscalización externa”.
Intervencions :
El regidor del grup polític ERC, senyor Abelardo Gil i Leyva, diu que el seu grup valora
molt positivament tant la tasca realitzada per intervenció com per la regidoria d’hisenda
a l’hora de confeccionar els comptes de la corporació, no obstant això, els comptes
reflecteixen una política pressupostària de la corporació amb la qual han mostrat
desacord en anteriors ocasions.
Per coherència diu que com que no van donar suport als pressupostos perquè entre
d’altres motius s’incloïen despeses amb les que estaven radicalment en contra com
ara el camp de golf municipal, el seu vot serà d’abstenció.
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font es mostra totalment d’acord
amb el que ha dit el senyor Gil en el sentit que l’acord està molt ben explicat però, les
polítiques d’inversions en algun cas, no inclou el que per a ell seria el model de poble.
Manifesta la intenció d’abstenir-se.
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, també s’absté.
Votació: practicada la votació, l’acord queda aprovat per nou vots a favor : grup
polític CIU (Mireia Solsona Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M.
Carme Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia,
Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roure Marmol) i quatre abstencions : grup polític ERC
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(Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva), grup polític CUP (Joan Pizà Font) i
grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes).

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ
7.- RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS RESPECTE L’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA NÚM. 1/2015.
Dictamen: El Ple de l’Ajuntament , en sessió ordinària celebrada el dia 30 de març de
2015 , va aprovar pe unanimitat el dictamen següent:
“MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I DE LA PLANTILLA DEL
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA NÚM.1/2015
L’elaboració de la Relació de llocs de treball constitueix un supòsit d’exercici de la
potestat organitzativa per part de l’Ajuntament. Aquesta activitat no és totalment
discrecional , tal com preveu l’article 52.3 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol , de la
funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (LFPGC) “ Per dur a
terme la classificació en nivells dels llocs de treball reservats a funcionaris, es
procedirà a la valoració de cada lloc atenent, en tot cas els criteris de titulació,
especialització, responsabilitat tècnica i comandament.
Així mateix l’article 31 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals recull les exigències i els
principis esmentats als apartats anteriors i a més la necessitat de motivar la Relació de
Llocs de Treball amb un estudi justificatiu i la definició de cada lloc a partir de l’anàlisi
previ i descripció de cada lloc. .
L’Ajuntament de Matadepera compta amb un manual de valoració i descripció de llocs
de treball fruit de l’estudi realitzat durant l’any 2004 i aprovat per acord de Ple data 21
de febrer de 2005 que ha estat objecte de modificació, mitjançant acord de Ple de data
27 de gener de 2014, per adequar-lo a les noves circumstàncies socials i
econòmiques.
Així mateix l’article 43 de l’acord de condicions i conveni col·lectiu dels empleats
públics de l’Ajuntament de Matadepera estableix els criteris generals pel correcte
manteniment i revisió dels llocs de treball a l’objecte d’adequar-se a les exigències
d’una realitat dinàmica i canviant .
El cap de Recursos humans ha emès informe relatiu a les noves sol·licituds de
valoració derivades de l’aplicació dels canvis en el manual i de la nova valoració del
lloc de treball en relació a les funcions desenvolupades.
Els efectes retributius no suposen increment del capítol I , per estar ja previstes en el
pressupost sense perjudici de les adequacions pressupostàries que s’hagin de
realitzar per fer efectius els acords .
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Les adequacions portades a terme s’han realitzat d’acord a la previsió establerta a
l’article 20 apartat 2 i 7 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre de 2014, de
Pressupostos generals de l’Estat per l’any 2015, en consonància amb allò previst al
Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre de mesures urgents en matèria
pressupostària tributaria i financera per a la correcció del dèficit públic.
La modificació de llocs de treball ha estat objecte de negociació amb el representants
dels treballadors com queda constància en l’acta de la taula de negociació de data 19
de març de 2015.
L’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de
personal al servei de les entitats locals ,disposa que la plantilla es pot modificar amb
posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous serveis, ampliar,
suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin esperar l’exercici
següent , com també si la modificació respon a criteris d’organització administrativa
interna.
Vist l’informe d’intervenció.
L’article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
amb la modificació introduïda a la Llei 11/1999 de 21 d’abril i al art 52.2 J) 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 , pels quals s’estableix al Ple com l’òrgan competent per
l’aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General
Es proposa l’adopció dels següents ACORD:
Primer.- Modificar la plantilla i la relació de llocs de treball de personal de la corporació
que quedaran reflectides a la plantilla i a la relació de llocs de treball amb els efectes
retributius determinats als informes corresponents.
Segon.- Publicar la modificació de la plantilla i la relació de llocs, en el Butlletí Oficial
de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre còpies
certificades a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació.
Tercer.- Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Quart.- El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en les termes d’exposició
pública no es presenta cap reclamació contra el mateix.

ANNEX I. MODIFICACIÓ RELACIO DE LLOCS DE TREBALL 01/2015

1.- LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL FUNCIONARI
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DENOMINACIÓ

FUNC*

R***

GRUP JORNADA

TITULACIÓ

FP

CD

CE

DOT

Arquitecte/a

216

F

A1

O

Grup A1

CO

22

13.827,40

1

Enginyer/a 2

205.1

F

A1

O

Grup A1

CO

24

16.335,04

1

FP

CD

CE

SIT

2.- LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PERSONAL LABORAL
DENOMINACIÓ

Tècnic/a arxiu
Gestió documental

FUNC*

504

Tècnic/a
contractació
503
Conserge –auxiliar
activitats Casal Gent
Gran
608

* FUNCIONS: Apartat del manual
de funcions on es descriuen les
funcions i els mèrits rellevants per
a la provisió del lloc.

*** Règim
F : Funcionari
L : Laboral

R***

GRUP JORNADA

TITULACIÓ

DOT

SIT

VI

L

A1

O

Grup A1

CO

20

7.565,67

1

L

A2

O

Grup A2
(Dret)

CO

20

10.356,49

1

L

A.P.

O

Grup AP

CO

10

7.153,98

1

** JORNADA:
O : Ordinària
T : Torn
E : Exclusivitat
R : Reduïda
HE : Horari especial

SIT
V : vacant
VI : vacant ocupada
interinament
A : lloc a amortitzar
P : pràctiques
LINF: laboral indefinit no fix

FP : Forma de provisió
CD : Complement de destí
CE : Complement específic
DOT : Nombre

L’esmentat acord , d’aprovació inicial , va ser sotmès a informació pública mitjançant
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27 d’abril de 2015 i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6857 de data 23 d’abril de 2015
finalitzant el termini per presentar al·legacions el dia 16 de Maig de 2015.
Dins el termini d’informació pública s’han presentat les següent al·legacions:
1.- La senyora Imma Varela Maceiras, va presentar escrit d’al·legacions el dia 24
d’abril de 2015.
2.- La senyora Joana Ruda Segura, va presentar escrit d’al·legacions el dia 29 d’abril
de 2015.
3.- La senyora Glòria Serra Buxeda , va presentar escrit d’al·legacions el dia 05 de
maig de 2015.

El cap de recursos humans ha emès informe de data 17 de setembre en el qual
s’analitzen les al·legacions presentades i que consta a l’expedient i que transcrit
literalment la seva part resolutiva diu :
“
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1.- Resolució al·legacions formulades per la senyora Imma Varela Maceiras
La Sra Imma Varela Maceiras al·lega que realitza tasques habitualment en la regidoria
de Governació que no es troben en concordança amb els nivells de valoració que té
assignats i relaciona a modus d’exemple algunes de les funcions que al seu criteri
comporten complexitat funcional i grau de decisions no valorats d’acord amb el manual
de valoració vigent.
Aquest lloc de treball no ha sofert modificacions substancials que justifiquin una nova
valoració , tenint en compte que la darrera adequació es va realitzar en data 28 de
maig de 2012 quan el Ple va adoptar l’acord de modificació de la plantilla i la relació de
llocs de treball núm.01/2012 i les funcions realitzades llavors són idèntiques a les que
es desenvolupen en l’actualitat . Les funcions descrites tant en la fitxa descriptiva de
lloc de treball com l’escrit d’al·legacions ja es van tenir en compte i de fet el lloc de
treball va ser objecte de modificació mitjançant el qual es reconeix un alt nivell
d’autonomia i responsabilitat.
2.- Resolució al·legacions formulades per la senyora Joana Ruda
La Sra. Joana Ruda Segura, manifesta en el seu escrit d’al·legacions que s’hauria de
reconèixer un nivell superior en la responsabilitat sobre els treball d’altres atenent que
les tasques que realitza tenen relació amb la gestió, organització, control i seguiment
dels cursos i monitoratge al Casal de la Gent Gran.
Tal com indicava al meu informe de data 19 de març de 2015 , el factor RT de
responsabilitat sobre treball d’altres mesura la responsabilitat per organitzar , instruir i
dirigir eficaçment el treball d’altres persones jeràrquicament i/o funcionalment
dependent del lloc , es tracta d’una responsabilitat que assumeix les funcions de
supervisió i control sobre altres, podent modificar la forma de desenvolupar la seva
activitat, i per tant aquest no és l’àmbit de desenvolupament del lloc de treball .

3.- Resolució al·legacions formulades per la senyora Glòria Serra Buxeda
La Sra. Glòria Serra Buxeda manifesta que l’acord en qüestió lesiona el principi
d’igualtat i els seus drets com a funcionària d’aquest consistori ,partint d’uns
antecedents referents en la creació del lloc i la seva evolució , el dret a una retribució
adequada a les responsabilitats i tasques desenvolupades i el dret a la promoció
horitzontal i a la correcta valoració del grau d’acompliment, mèrits i experiència
adquirida.
Com ja s’ha indicat en la part expositiva de l’acord de modificació de llocs de treball de
30 de març , la valoració de lloc de treball no forma part dels sistemes de carrera
administrativa ni vertical ni horitzontal , instruments dirigits a la millora i progressió dels
empleats públics , mitjançant processos reglats de promoció .
La valoració de lloc ve condicionada exclusivament al lloc de treball , independentment
de qui l’ocupa i és aquest el procés que s’ha seguit , a partir de l’anàlisi de les funcions
desenvolupades i en aplicació del manual de valoració determinar la posició del lloc en
l’organigrama amb criteris d’equitat interna .
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El lloc ocupat per la senyora Glòria Serra Buxeda ha estat objecte de modificació en
dues ocasions que l’ajusten al nivell de responsabilitat desenvolupat i d’acord amb el
manual de valoració de llocs de treball de l’Ajuntament de Matadepera
En el factors més rellevants del lloc de treball tenen la valoració més alta , únicament
superada pels llocs de Secretaria i Intervenció , complexitat funcional, actualització de
coneixements , i responsabilitat per errors.
Les al·legacions presentades no desvirtuen el sentit de la valoració que considero
adequada i ajustada a dret i a la potestat organitzativa de la corporació. “
La modificació de llocs de treball ha estat objecte de negociació amb els representants
dels treballadors com queda constància en l’acta de la taula de negociació de data 19
de març de 2015 .
Així mateix s’ha portat a la Mesa de negociació la resolució de les al·legacions a
l’esmentat acord de Ple , com queda constància en l’acta de data 17 de setembre de
2015.”
L’article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 52.2 j) , pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya , estableixen al Ple com l’òrgan competent per l’aprovació de la plantilla de
personal i la relació de llocs de treball i conseqüentment les seves modificacions.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per les senyores, Imma Varela
Maceiras, Joana Ruda Segura i Glòria Serra Buxeda , contra l’acord de Ple de data 30
de març de 2015 pel qual s’acordava la modificació de la plantilla de personal i la
relació de llocs de treball pels motius que consten a l’informe emès pel Cap de
Recursos Humans i Organització i que s’ha transcrit literalment en la part expositiva
d’aquest acord.
Segon.- Disposar que l’acord d’aprovació inicial de la modificació de la plantilla i la
relació de llocs de treball quedarà aprovat definitivament.
Defensa :
La regidora delegada de Governació, senyora Montserrat Royes i Vila, diu : “Al Ple de
30 de març del 2015 es va aprovar per unanimitat la “Modificació de la relació de llocs de
treball i de la plantilla del personal del ‘Ajuntament”. A l’acord que va resultar d’aquest
Ple, es van presentar al·legacions per part de tres treballadores. En aquest Ple es
proposa l’acord de desestimar aquestes al·legacions basant-se en un informe emès pel
cap de Recursos Humans en data 17 de setembre de 2015, que ratifica l’anterior acord
de Ple.”
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Intervencions :
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez creu que l’informe
emès pel responsable de Recursos Humans serà ajustat a la normativa vigent, i es
pregunta si les treballadores objecte de la reclamació estan conformes amb la
conclusió o be, presentaran noves al·legacions.
La senyora Royes diu que un cop es notifiqui la resolució del present acord, decidiran
si volen presentar una altra acció legal al respecte.
El senyor Pavón manifesta que per aquesta desconeixença, el seu vot serà
d’abstenció.
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font diu que Donat que l’inici
d’aquest procés es va donar quan ni tan sols el seu grup estès al consistori, i
únicament s’ha de basar en l’informe emès pel responsable de Recursos Humans de
l’Ajuntament, el seu vot serà d’abstenció.
No obstant això, el sorprèn que s’hagin tramitat els tres casos en conjunt quan cada
una de les demandes de les treballadores tenen un origen i una naturalesa diferent.
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, expressa la intenció
d’abstenir-se perquè diu que basant-se únicament amb l’informe de Recursos Humans
comprova que falta un fil conductor per conèixer l’origen de la reclamació.
Votació: practicada la votació, l’acord queda aprovat per nou vots a favor : grup
polític CIU (Mireia Solsona Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M.
Carme Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia,
Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roure Marmol) i quatre abstencions : grup polític ERC
(Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva), grup polític CUP (Joan Pizà Font) i
grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes).

8.- MOCIO DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015
Moció: Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu
del territori, convertint-la en la llengua vehicular i comunica de la nostra societat i en
l’element d’integració de les persones nouvingudes.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop
més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que
menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els
fonaments del nostre sistema educatiu.
Atès el desig d’un majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà un
futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques.
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Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntament, consells comarcals, associacions i
societat civil en general.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi,
El Ple de l’Ajuntament de Matadepera,
Reunit el dia 28 de setembre de 2015, ACORDA:
Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor
de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla
catalana i a favor de la seva unitat.
Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al gon
desenvolupament de les activitats programades.
Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta
corporació. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitat l’aprovació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinador d’Associacions per la
Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 Barcelona, o a
través del correu electrònic cal@cal.cat.

La portaveu del grup polític CIU, senyora Montserrat Royes i Vila, explica que es tracta
d’una moció de suport per instrumentalitzar i afavorir la llengua catalana al país. Diu
que malgrat que enguany no s’hagi portat a terme cap activitat, es manifesta el suport
amb la fi de que si sorgís alguna iniciativa coneguin la seva postura.
El portaveu del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernandez expressa el seu
suport i manifesta que malauradament s’ha de continuar fent aquestes mocions i
aquests pronunciaments simbòlics de suport a una cosa tan elemental com es la
llengua catalana.
El portaveu del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font diu que evidentment donarà
suport a aquesta i quantes iniciatives es portin a terme sempre i quan sigui per
afavorir la cultura i la llengua del poble català.
La portaveu del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes manifesta el suport
amb la Llei Wert i diu que votarà en contra de la moció.
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Votació: practicada la votació, la moció queda aprovada per dotze vots a favor : grup
polític CIU (Mireia Solsona Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M.
Carme Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia,
Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roure Marmol); grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez
i Abelardo Gil Leyva); grup polític CUP (Joan Pizà Font) i un vot en contra : grup
polític PP (M. Rosa Boix Solanes).
9.- MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA
DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA
Moció: El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en
matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i
d’altres conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per
ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació
al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i
actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els
casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i
reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de
llavors, amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,


Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article
1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i
protegida.



Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14
que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a
qualsevol país.



Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que
cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.



Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.
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Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang
superior.



Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions
d'asil i només 28 places d'acollida.



Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament
a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que
compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el
desenvolupament.



Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a
què donin resposta a la situació dels refugiats.

Per tot això, des de l’Ajuntament de Matadepera es proposa l'adopció dels acords
següents:
Primer. Instar el Govern espanyol a:





Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència,
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es
transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85%
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els
drets de totes les persones.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:





Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació
actual i assegurar-ne el desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran
de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85%
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets
de totes les persones.

Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.
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Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i
el servei a les persones sol·licitants d'asil.
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les
persones sol·licitants.
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb
vocació transformadora.
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en
matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català
amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:





Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
Acollida a Catalunya

Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats
municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de
Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a
la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.
Defensa :
La regidora portaveu del grup polític CIU, senyora Montserrat Royes i Vila, diu que
poca cosa més es pot explicar perquè gairebé tothom coneix la problemàtica existent.
Informa que Matadepera s’ha posat en marxa, s’ha creat un registre on consten les
persones voluntàries que s’han interessat en acollir refugiats, a fi de posar-se en
contacte amb elles quan es tingui notícies al respecte.
La moció bàsicament es per adherir-se i donar suport a aquelles institucions que
treballen per aquest tema, concretament el Fons Català de Cooperació va marcar i
consensuar unes línies de treball a la reunió del passat dia 4 de setembre on van
participar mes de 80 ajuntaments.
Les línies de treball en qüestió són : assistència a les rutes de fugida, donar suport als
municipis de la ruta, planificació i gestió de l’acollida a Catalunya.
Diu que amb aquesta moció es pretén coordinar i concentrar els esforços del mon local
davant la situació d’emergència actual a través del Fons Català en col·laboració amb
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totes les altres entitats municipalistes, tot i que, qui donarà les directrius serà el
Consell Comarcal que són qui estan a l’espera de saber quants refugiats arribaran al
país a fi de vehicular-ho amb els municipis.
També informa que des de la Diputació sortirà un ajut extraordinari de 100.000 euros
vehiculats a través del Consell Comarcal, de manera que a Matadepera encara no se
sap amb quina quantitat es compta.
Resumeix argumentant lo positiu d’aprovar la moció que en definitiva mostra com
Matadepera es receptiva davant qualsevol problema i afegeix que aquesta acollida
serà de llarga durada ja que es preveu que aquestes persones estaran anys, i que fins
i tot cap la possibilitat de que s’instal·lin al país de manera definitiva.
L’alcaldessa, senyora Solsona ratifica el comentat per la senyora Royes, tot dient que
s’ha d’esperar les directrius que donin des del Consell Comarcal, i que és una moció
presentada conjuntament amb el Fons Català de Cooperació i Desenvolupament i de
la Federació de Municipis de Catalunya.
Intervencions :
El regidor i portaveu del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez, manifesta
la intenció de donar suport, segons diu com no pot ser d’una altra manera davant d’un
desastre humanitari de gran envergadura, que no se sap com es resoldrà.
Malgrat això reconeix que la present moció, i totes les iniciatives coordinades tant pel
Consell Comarcal com pel fons Català de Cooperació, provisió de fons de la diputació,
etc., dissortadament va molt lent i té la sensació que aquesta gent morirà abans que
es doni l’ordre de tirar endavant les mesures necessàries per l’acolliment.
El regidor i portaveu del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, diu que donarà
suport a la moció i demana a l’Equip de Govern tots els esforços que siguin necessaris
per ajudar a aquesta gent, sobre tot des que ha arribat el fred al nord d’Europa i on
famílies senceres estan en una situació de risc elevada.
Ofereix el seu grup per donar suport en tot allò que es necessiti, perquè diu que la
CUP sempre estarà al costat dels pobles mes desfavorits.
Finalitza expressant el seu rebuig a la guerra que s’està lliurant mol a prop de casa
nostra, a Ucraïna, que està sent bombardejada per unitats d’artilleria de l’exercit
ucranià que està governat actualment per un partit al qual la Unió Europea, de la qual
es forma part, li està donant pressupost. Aquest partit que es diu Party sector, és el
braç polític del moviment banderola que era col·laboracionista de l’Alemanya Naci.
Amb això, vol conscienciar de la misèria de la població civil que pateix una guerra, està
molt a prop nostre.
La regidora i portaveu del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, diu que
donarà suport a la moció i demana ajut a tots aquells que puguin ajudar a tota aquesta
gent a tenir una vida millor. Fa una crida a la consciència de cadascun i de com
voldria que els ajudessin en trobar-se en una situació semblant.
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Votació: practicada la votació, la moció queda aprovada per unanimitat : grup polític
CIU (Mireia Solsona Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. Carme
Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia, Marcel.lí
Bosch Muntal i Pol Roure Marmol); grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i
Abelardo Gil Leyva); grup polític CUP (Joan Pizà Font) i grup polític PP (M. Rosa Boix
Solanes).

E) INFORMES DE GESTIÓ
9.- INFORMES DE GESTIÓ
La regidora delegada de Governació, senyora Montserrat Royes i Vila, informa de la
incorporació dels agents cívics, dos noies que arran d’un pla d’ocupació subvencionat
100% per la diputació per una durada de 6 mesos, es crea la figura d’agent cívic amb
la intenció d’ajudar a millorar el civisme del municipi i interactuar personalment amb
els ciutadans. Recorda que anys enrere es va posar en marxa una campanya a
través dels mitjans de comunicació locals per impulsar comportaments cívics.
La valoració de la incorporació d’aquestes dues noies informadores i notificadores és
força positiva. En concret com a informadores, diu que avisa al ciutadà del que no
està ben fet com ara els vehicles mal estacionats posant un paper informatiu al
parabrisa explicant del perquè no es pot deixar el cotxe, d’avisar a aquells veïns que a
casa seva tingui una tanca amb una vegetació que envaeixi la vorera, als veïns que
treuen la brossa quan no toca, dirigir-se a la persona que porta el gos sense lligar,
etc.
Aquest servei, que de moment només funciona pel casc urbà perquè les noies no fan
servir cap mitjà de transport, està donant fruits i s’allargarà fins el mes de desembre,
fent una jornada de quatre hores, una al matí i altra a la tarda, i els dissabtes que se’ls
alternen.
A la pregunta del regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez de la
continuïtat del servei, la senyora Royes diu que s’ha de valorar, i pel que fa a la
formació, explica que únicament es va buscar persones que fossin amables, que
estesin a l’atur, que coneguessin la població, etc.
La regidora delegada d’Ensenyament, senyora Carmen Querol i Badosa, resumeix pel
que fa les escoles que s’ha iniciat el curs amb normalitat i a banda de les
adequacions que s’han anat fent durant el curs de manteniment correctiu, s’ha fet dues
obres demandades des de les escoles adaptant-se a les necessitats.
A l’escola Ginesta s’ha adequat l’entrada de l’edifici de primària amb la recol·locació de
la primera pedra i la pintura de tota la fusteria de l’edifici, i a l’escola Torredemer, s’ha
adequat l’entrada a l’accés d’educació infantil i s’ha pintat l’edifici.
Des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat s’està portant a terme les obres
d’ampliació de tres aules i tancament del porxo de l’Institut, que es preveu que
finalitzin a finals d’octubre.
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Informa que des de l’Àrea d’Ensenyament de la Diputació de Barcelona s’ha comptat
amb un pla inicial de manteniment a les escoles. El pla s’ha recepcionat i s’està
treballant per poder fer adequacions mes petites en èpoques de vacances, així com
actuacions que es poden portar a terme al 2016 dins del pressupost d’ensenyament.
Informa de que s’ha sol·licitat assessorament tècnic des de l’Àrea d’Educació de la
Diputació per valorar la proposta de climatització de l’escola bressol, treballant
juntament amb la regidoria de serveis. La senyora Querol afegeix que hi ha un total
de 2.375 alumnes entre totes les escoles de 0 a 18 anys i 290, a l’escola de música.
Pel que fa l’agenda d’activitats per la gent gran. diu que el proper dia 13 d’octubre
s’iniciarà el curs en un casal acabat de pintar, amb la instal·lació d’un canó i una
pantalla a l’aula núm. 2, un altre canó a l’aula d’informàtica, i la incorporació de més
cursos que havien anat demanant les usuàries com el patchwork, el decoupage, la
punta de coixí, curs de galetes decorades, xarrades, etc.
Afegeix que la presentació oficial serà dimarts dia 20 d’octubre en la qual es comptarà
amb l’exposició de dues voluntàries i artistes matadeperenques com són la Imma
Guillem i la Júlia Cabezas.
De l’Àrea de festes informa que a la propera reunió amb totes les entitats
col·laboradores analitzaran els resultats de la Festa Major, però que té la impressió
del bon feeling que hi ha entre tots. D’altra banda, diu que s’està treballant per actes
de Nadal i de Sant Sebastià.
La senyora Solsona afegeix que properament també es farà la valoració del Festival
Internacional de Música.
Informa també la senyora Solsona de que les obres per dotar de fibra òptica el Casal
de Cultura estan finalitzades, que ja disposen d’aquest sistema la Policia Local, l’Àrea
Tècnica, Serveis Socials, etc.
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez pregunta al respecte
de la fibra òptica que de qui havia estat la iniciativa, i si respon a una millora tant
econòmica com d’efectivitat, perquè diu que no s’havia assabentat fins que ho va
veure instal·lar.
El regidor delegat d’Economia i Finances, i Noves Tecnologies, senyor Albert Garcia i
Font, diu que li farà arribar l’informe emès pels tècnics informàtics pel qual es
determina que aquest sistema és el mes òptim pel que fa a preu i prestacions, portat a
terme mitjançant contractació per licitació pública.
El regidor de comunicació, senyor Quico Sala i Soriano, ressalta que simplement era
un tema previst que s’havia retardat però que era complementari dels diferents
equipaments.
El senyor Sala continua explicant ara les diferents actuacions de la seva àrea
concretament l’aixopluc del camp de futbol de la zona esportiva del Mas Sot amb la
idea de complementar l’equipament esportiu previst en tres fases, actualment s’està a
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la primera, i que correspon a la zona d’aixopluc: bar, oficines, sala de reunions i
sanitaris públics.
La previsió es finalitzar a finals d’octubre i té la impressió de donar un pas important en
l’equipament dotant-lo d’espais que donaran solvència a la instal·lació.
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font pregunta si quan es parla de
l’accés, és per discapacitats.
El senyor Sala respon afirmativament i clarifica que segons normativa.
F) CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN
10.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
No es presenten

11.- PRECS I PREGUNTES
Inicia el torn de precs i preguntes el regidor senyor Santi Pavón i Fernàndez del grup
polític ERC.
Primera.- Vol saber si hi ha projecte definit per part de l’Equip de Govern, de com ha
d’estar gestionat el casal de Sant Llorenç dels Pins.
Segona.- Recorda que mitjançant acord de ple es va aprovar l’acceptació de la
propietat de Sant Llorenç dels Pins, i pregunta si s’ha de fer la signatura oficial.
A continuació, el regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, pregunta :
Tercera.- “Com a qualsevol partit o qualsevol ciutadà les coses que ens preocupen es
la plena claredat i transparència, evidentment no els estic acusant absolutament de
res. Es sabut per molts que existeix un procés de permuta dels terrenys de Can
Torrella d’Abaix amb els terrenys de l’antic club esportiu Sant Llorenç dels Pins,
actualment el Casal Popular, que és una iniciativa popular estimada per molts, i poder
no tan aprovada per alguns.
Tinc molt poc coneixement sobre aquest procés, i sobre les poques dades que
nosaltres hem pogut recopilar, i aquí senyora secretària m’agradaria que consti en acta
que si algun dels regidors per exemple el senyor Lopez d’Urbanisme vol interrompre
en el moment del meu parlament per corregir alguna de les dades, té tot el meu
consentiment.
Els terrenys de l’antic club esportiu Sant Llorenç dels Pins, propietat de l’Ajuntament
es vendrà a una promotora immobiliària del qual l’Ajuntament es quedarà un 10%. La
venda servirà per una compensació als propietaris del terreny de l’antic club Sant
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Llorenç dels Pins i els propietaris del terreny de Can Torrella. Aquest últim consta de
130 parts, dels quals, 120 són propietat de la societat Quera, SL.
L’opció de compra dels terrens de Can Torrella consta perquè la immobiliària
anomenada IMPLICA, pagui pels terrenys 115.000 euros, 5.000 euros anuals, els he
portat una còpia per cada un dels grups municipals de l’opció de compra per si algú se
la vol mirar.
La societat es compromet a obtenir un 100% de la propietat abans que el procés de
venda es faci efectiu i per arribar a tal punt la societat Quera està en un procés de
negociació en les catorze parts propietàries restants per assolir el 100% de la
propietat.
Tenim un preu de venda per part de 425 euros, l’únic benefici que pot recaptar
l’Ajuntament en aquesta operació, si no m’equivoco, és el de la plusvàlua d’aquests
terrenys.
El que volem saber es, en el cas de que hi hagi una promotora interessada pels
terrenys de Sant Llorenç dels Pins, quina es. Els dos terrenys estan units fins un
polígon i tenen una qualificació dins de la última reforma del POUM de sòl urbà
consolidat. Quines són les condicions per iniciar el projecte de construcció de 20
habitatges en els terrenys de Sant Llorenç dels Pins i quin és el projecte reservat per
als terrenys de Can Torrella, i si hi ha la intenció per part de l’Equip de govern de
requalificar aquest terrenys.
Finalment, si creu l’Ajuntament que el poble té cobert les necessitats de lleure amb les
instal·lacions existents amb aquest fi, si creu que no es necessari la iniciativa popular
de recuperació d’un espai, el qual ha patit un abandonament d’aproximadament 18
anys, un abandonament de que si vostès de tant en tant, no sé si de tant en tant
anaven al lloc en concret o enviaven a algun tècnic perquè elaborés un informe, la
situació era d’un autèntic abandonament del terreny.
Finalment, una de les coses que ens preguntem nosaltres, es que si la iniciativa
popular neix en el poble com és el casal popular de Sant Llorenç dels Pins, perquè no
té cabuda en els medis de comunicació del municipi, perquè per ells mateixos tenen
que buscar altres mitjans, perquè si adrecen una carta a la Gaseta no pot anar en
nom de l’Assamblea, etc.
Básicament, aclarir una mica, perquè hem parlat amb propietaris, veiem la existència
de segons quines societats que formen persones que nosaltres les considerem
especuladors, vostès, promotors. Nosaltres creiem que la manera d’omplir les arques
en un ajuntament d’un municipi com el nostre que no hi ha industria, que no hi ha
generació de riquesa, etc. si que la manera mes fàcil i directa d’obtenir diners per
omplir les arques és amb la concessió d’obres, de venda de terrenys, etc, però un cop
s’ha acabat això creiem nosaltres que la riquesa no té que ser tangible i que també la
riquesa d’un poble pot ser un espai pel poble, un espai gestionat i utilitzat per una gent
implicada governi qui governi, i insto a fer una valoració del que podem guanyar i
perdre en aquest cas.

23

Però bàsicament, el que demano és un aclariment sobre el procés de permuta, perquè
creiem que es porta molts anys.

A continuació la regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes,
pregunta :
Quarta.- Vol saber com està el tema dels boscos, si encara s’està endreçant.
Cinquena.- Sobre el tema dels horts urbans vol saber si el projecte està parat o es
tirarà endavant.
Sisena.- Suggereix que es retiri l’estelada que hi ha a la Plaça Sant Jordi i en el seu
lloc es posi la senyera que és la que està registrada.
Respostes :
La senyora Solsona demana a la secretària de la corporació que expliqui al senyor
Pizà el punt en que es troba el tema del casal de Sant Llorenç dels Pins, que diu : “Els
terrenys són propietat de l’Associació de Sant Llorenç dels Pins, ells estan en procés
de dissolució, la dissolució l’acorda el seu òrgan i la valida la Generalitat de
Catalunya.
El titular dels terrenys és l’Associació, aquesta Associació té voluntat de dissoldre’s,
mes ben dit, s’ha dissolt mitjançant un acord de l’òrgan que la representa.
D’acord amb els seus estatuts el patrimoni d’una associació va a parar als òrgans que
els propis estatuts preveuen, que normalment son entitats vinculades amb activitat
sense ànim de lucre o amb un objecte social vinculat al de la pròpia titular.
La voluntat d’aquesta Associació va ser mitjançant acord que els bens revertissin a
l’Ajuntament de Matadepera no subjecte a cap condició.
Una vegada fet aquest
acord, van manifestar la intenció de deixar aquest terrenys i havien de continuar
tramitant l’expedient davant del Departament de Justícia que regula les associacions a
la Generalitat de Catalunya, i van demanar a l’Ajuntament un acord manifestant la
seva intenció, que va ser un acord de Junta de Govern o d’alcaldia que després es va
donar compte al Ple, en el qual es va manifestar la intenció de l’Ajuntament d’acceptar
els terrenys i aquesta acceptació estaria efectiva i es formalitzaria l’escriptura pública”.
Actualment, diu la senyora Castellà, s’està en aquest tràmit: els terrenys no són
municipals, i a l’acord no hi havia cap condició.
La senyora Solsona afegeix que cada municipi té un planejament urbanístic que s’ha
de complir. A Matadepera, un planejament urbanístic que es va aprovar per Ple per
majoria absoluta, amb uns requisits i uns continguts, i pel que fa a la “permuta” a la
que es referia el senyor Pizà, la senyora Castellà diu : “És un polígon discontinuo, per
executar aquest planejament lògicament estan vinculats aquests polígons i s’haurà de
treballar simultàniament i el propi POUM preveu les cessions, obligatòries i gratuïtes,
les cessions de vials i zones verdes obligatòries i més enllà d’axó, és un projecte que
s’executarà amb un projecte de reparcel·lació, a la fitxa del planejament no recordem
que hi hagi res mes.”
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El senyor Pizà insisteix en que els propietaris dels terrenys de Can Torrella entenen
que és un procés de permuta amb una compensació que rebrà l’empresa que sigui la
plena propietària de Can Torrella de Dalt i la permuta consistirà en que obtindrà els
guanys de la venda dels terrenys del que és actualment Sant Llorenç dels Pins.
El senyor Pavón diu que per les reaccions i les expressions dels membres de l’Equip
de Govern no hi ha res en ferm i el que cal és aclarir-ho.
La senyora Castellà diu : “És veritat que els propietaris de l’àmbit de Can Torrella, al
conèixer de que Sant Llorenç dels Pins volia cedir aquests terrenys a l’Ajuntament,
van instar a una reunió a la que jo mateixa vaig assistir junt amb el regidor
d’urbanisme del moment. No es va parlar de res mes sinó mes enllà de la preocupació
i per ells la satisfacció que era millor tenir com a “company de viatge” a l’Ajuntament
que un club que econòmicament tingues unes necessitats econòmiques que feia no
massa viable el desenvolupament de l’àmbit.
Més enllà d’això no es van tenir mes converses sinó que quan l’A
juntament fos propietari se’n parlaria del que es podria fer i de la viabilitat que podria
haver”.
Aleshores, el senyor Pizà demana si pot tornar a recordar les dues preguntes : una,
la del casal popular com a equipament de lleure tant familiars com, juvenils, gent gran,
etc.
La senyora Solsona diu que tant de bo tinguessin mes espais per compartir i que es
va intentant pel que fa al que disposa el municipi.
L’altra pregunta en qüestió es perquè no te cabuda el casal popular als mitjans de
comunicació?
La senyora Solsona diu que del que s’està parlant és d’una ocupació que no és legal,
d’un espai que té un propietari particular, que hi ha unes lleis que s’han de complir i
recalca que iniciatives es poden tenir moltes, i sempre estaran al seu costat, però
sempre que siguin dintre la legalitat, i si se sap que els propietaris no estan d’acord,
l’Ajuntament no pot estar darrere.
El senyor Pavon pregunta si realment els propietaris estan en contra de l’ocupació de
l’espai.
La senyora Solsona diu que hi ha una denúncia feta als Mossos.
El senyor Pavón entén que el tema ha de quedar parat fins que l’Ajuntament no sigui
propietari perquè mentre no sigui així no es pot fer cap projecte d’ús.
El regidor de comunicació, senyor Quico Sala i Soriano, assenyala que s’ha publicat
a la Gaseta algun escrit, no com entitat però si en nom propi, que mes o menys s’ha
anat respectant l’opinió.
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La senyora Solsona respon a la pregunta de la senyora Boix en referència als boscos
després de les ventades del passat mes de desembre, que s’ha fet una activitat àgil i
que gairebé s’ha equiparat la despesa amb la subvenció rebuda.
Afegeix el regidor de Medi Ambient, senyor Marcel.li Bosch i Muntal que s’ha renovat
el concurs del manteniment de les franges per quatre anys, que des de Medi Ambient
s’ha projectat una tasca d’inspecció de tot el parcel·lari del municipi per veure l’estat en
el que es troben i treballar de forma proactiva per actuar abans que sorgeixi el
problema.
Informa també de la possibilitat d’ampliar el manteniment de tot l’entorn a través d’ús
de biomassa en equipaments municipals. S’està a l’espera d’ajuts de la Diputació per
saber que podem fer i fins on es pot arribar.
La senyora Solsona respon a la pregunta del projecte dels horts urbans que es cert
que hi va haver una primera iniciativa amb molt consens però que a l’hora d’aprovar el
projecte algun grup de l’oposició es va fer enrere i en aquests moments és un tema
que està parat. Que com que ara és l’època d’elaborar els pressupostos, es tornarà a
estudiar la iniciativa.
De l’estelada del passeig Sant Jordi informa que fa moltes setmanes que de
l’Assemblea Nacional Catalana de Matadepera es va rebre una instància demanant
poder posar una estelada. Un cop estudiada la petició i valorant que Matadepera és
un municipi que forma part dels Municipis per la Independència, i vocals d’aquesta
associació, es va acordar que era una petició assenyada i es va instal·lar l’estelada.
I sense res més a tractar per la Presidència s'alça la sessió a les 20,52 hores, de la qual
s'estén la present acta que signa l'Alcalde President, amb mi, la Secretària de la
Corporació, que en dono fe.

L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,

LA SECRETÀRIA,

Mireia Solsona i Garriga

Rosa Castellà i Mata

26

