
 1 

 
 
 
 
 

 
Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària celebrada pel Ple de 

l’Ajuntament el 10 de juny  de 2015 
_______________ 

 
 

  



 2 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE  

celebrat en data  10 de juny de 2015 
 
 
 
 
Matadepera, a deu de juny de dos mil quinze. 
 
Essent les vuit des 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,  es reuní, prèvia citació 
en forma, el Ple de l'Ajuntament amb l'objecte de celebrar la sessió EXTRAORDINÀRIA, 
convocada per al dia d’avui a aquesta hora. 
 
Hi són presents els regidors senyors/es  Jordi Roca i Llongueras (CIU), Christian 
Codony i Castell (CIU),  Carles Iribarren i Donadeu (CIU), M. Carmen Querol i Badosa 
(CIU), Marcel Sayol i Quadres (CIU), Joan Figueras i Peña (CIU), Francesc Sala i 
Soriano, Montserrat Royes i Vila (CIU),  Xavier Argemí i Boldó (PP),  M. Rosa Boix 
Solanes (PP), Santiago Pavón i Fernández (ERC-UM) i  Pau Carbó i Pascual (SI). 
 
Vist que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal de membres que formen la 
Corporació municipal, el President obra l’acte  i  seguidament  requereix al Secretari per 
a que procedeixi a donar lectura als dictàmens dels assumptes inclosos en l’ordre del 
dia, prenent-se els acords següents: 
 
 
Motiu de la sessió 
 
Punt únic.- APROVACIO DE  LES ACTES DE LES ÚLTIMES SESSIONS 
 
L’article 36 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, l’únic objecte 
d’aquesta sessió  és l’aprovació de l’acta de l’ultima sessió plenària. 
 
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 
les actes de les sessions ordinària i extraordinària del Ple realitzades els dies 26 d’abril 
i 4 de maig  de 2011, respectivament. 
 
La presidenta pregunta als membres del consistori si han de formular cap objecció al 
contingut dels esborranys de les actes que es van trametre a cada portaveu juntament 
amb la convocatòria de la sessió plenària d’avui. 
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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 transcriuran al Llibre 
d’Actes signant-se per l’alcaldessa i la secretària. 
 
Donat que aquesta és la última sessió plenària  de la legislatura 2011-2015, la senyora 
alcaldessa pregunta als regidors dels diferents grups municipals que no formaran part de 
la nova legislatura si volen adreçar algunes paraules. 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó,   diu que dels darrers 12 
anys, en especial amb qui mes temps ha compartit ha estat amb l’alcaldessa, i recorda 
les tres legislatures amb caires totalment diferents: la primera va ser molt renyida, amb 
tres partits que formaven l’equip de govern i CIU i PP a l’oposició.  Va ser una legislatura 
intensa, que es van fer moltes coses, era un bon moment econòmic, i recorda com un 
punt important  el planejament urbanístic que es va iniciar en aquesta legislatura i va 
continuar en les altres amb el regidor senyor Jordi Roca com a cap del projecte. 
 
Recorda algun moment polèmic com el de l’aparcament que el seu partit sempre es va 
posicionar en contra i que remarca que el temps els ha acabat donant la raó, i d’altres, 
que han donat suport al govern tant si era d’esquerres com no.  No han seguit directrius 
de partit en el que fa a les decisions municipals perquè sempre han prevalgut aquestes 
davant de les del partit. 
 
Confessa que personalment, quan menys còmode s’ha sentit ha estat quan es tractaven 
temes supramunicipals, en concret temes independentistes perquè creu que és un tema 
que cadascú l’ha de portar a la seva manera, i, d’altra banda  manifesta que la present 
legislatura i degut a la situació econòmica del país, el que s’ha fet és endreçar tot el que 
s’havia d’endreçar amb bones iniciatives del govern amb suport del seu partit en tot allò 
que han cregut convenient. 
 
Incideix en que el tema dels impostos creu que no s’està fent bé, que no s’adapten a la 
realitat del moment i encoratja al nou equip de govern a  rectificar les polítiques en 
matèria d’impostos en la propera legislatura. 
 
En quan als projectes pendents, creu que hauria de desenvolupar-se  un altre camp de 
futbol abans del de hoquei per la quantitat de nens que demanden l’activitat, però en 
qualsevol moment es una cosa que ha de decidir el futur Equip de Govern. 
 
Finalitza desitjant sort en la nova etapa als regidors que continuen, i informa que la 
senyora Rosa M. Boix i Solanes agafarà el seu relleu, que sens dubte ho farà molt be    
aplicant les polítiques del sentit comú en tots els temes. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual pren la paraula recordant la 
rapides amb que han passat els quatre anys que ha format part del consistori, tot dient 
que no té més que paraules d’agraïment i orgull de sentir-se matadeperenc i català,  i 
d’haver format part de la història de l’Ajuntament  del municipi que estima,  que  viu i 
treballa. 
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Diu que ha estat una legislatura molt tranquil·la, creu que la legislatura que comença 
potser hi haurà alguna cosa mes, i manifesta l’orgull de que Matadepera formi part de 
l’AMI (Associació de Municipis per la Independència), de que a nivell de país  s’hagi fet 
costat al president Mas en moltes decisions difícils i compromeses, Matadepera s’ha 
decidit a lluir l’estelada a les entrades del poble, i d’això diu que se sent orgullós perquè 
significa treure’s la por de sentir-se català i independentista, i voler tenir un país lliure. 
 
Agraeix tant als companys de l’oposició com els de l’Equip de Govern per fer una tasca i 
un dia a dia planer, amb un  ambient amigable  que l’ha sorprès gratament i el que 
demostra que la política es pot fer d’una altra manera i no només el que es veu per la 
televisió.  
 
Diu que a partir d’ara tanca una etapa, es dedicarà a la seva família i la seva feina i 
col·laborarà amb el poble de Matadepera amb el que faci falta.  
 
Desitja que la legislatura que comença sigui la última dins de l’Estat Espanyol i 
s’acomiada igual que quan va entrar, amb el crit de “Visca Matadepera i Visca Catalunya 
lliure”. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernàndez, diu que continuant 
amb el que ha expressat el senyor Carbó, diu que el tema de país pesa molt i la 
necessitat de tenir un estat propi és una qüestió de vida o mort per les finances de tots 
els ajuntaments dels pobles de Catalunya,  i per tant diu que continuaran  empenyent 
amb totes les forces tot el que sigui possible des del seu grup. 
 
Pel que fa a la legislatura que finalitza, agraeix el tracte amigable rebut, i manifesta que 
ha estat un període profitós que ha après moltes coses del tarannà de l’ajuntament, del 
dia a dia de l’acció  municipal, cosa del tot positiva. 
 
Entrant a la valoració de la legislatura, diu que a banda del tracte correcte,  no es pot dir 
que les propostes i suggeriments  posades damunt la taula hagin prosperat, considera 
que Convergència i Unió ha fet servir de manera continuada la majoria absoluta, el que 
se’n diu en política “fer de rodet”  per desenvolupar totes les seves propostes sense tenir 
en compte l’oposició. 
 
Diu que espera i desitja que la propera legislatura   els projectes pendents, dels quals 
algun d’ells s’ha fet esment, com és el camp de hoquei i el teatre auditori que considera 
imprescindible,  puguin arribar a desenvolupar-se amb l’ajut i el consens de tots els grups 
municipals. 
 
El regidor de cultura, senyor Marcel Sayol i Quadras dona les gràcies als regidors que 
se’n van i a aquells que segueixen, per la feina ben feta durant aquests darrers quatre 
anys.  També dona gràcies per l’ajut personal que ha rebut, fins i tot en aquelles ocasions 
en la que el suport no ha estat manifest però que de segur s’ha actuat de bona fe. 
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Agreix això si, a tot l’equip tècnic de l’Ajuntament, i finalitza amb un aforisme sobre un 
dels errors o pecats dels catalans segons l’intel·lectual català Josep Vila, que diu : “Els 
catalans solen prioritzar allò que es bonic, allò que queda be,  davant d’allò  que es 
efectiu i eficient”.  Finalitza desitjant que el nou consistori i especialment el proper Govern 
Local, ho tingui molt present. 
 
El regidor d’hisenda, senyor Carles Iribarren i Donadeu, pren la paraula i fa una 
puntualització a la intervenció del senyor Argemí en el sentit que quan ha manifestat que 
“el senyor Iribarren diu que els valors cadastrals estan bé”, no és el senyor iribarren, és el 
cadastre que afirma que estan be. 
 
Feta la puntualització diu que aquests darrers anys ha après molt a nivell personal, que 
en general es deixa la casa millor del que se la van trobar, han intentat aportar el granet 
de sorra i  espera que així ho considerin tant els veïns com els tècnics de la casa. 
 
Remarca que està satisfet de com queden les finances municipals, que hi ha un 
pressupost amb una base sòlida, i està content dels avenços que s’han fet amb la pressió 
fiscal, a nivell d’IBI i plusvàlues, encara que haguessin postures més radicals o que volien 
anar més enllà, a nivell patrimonial s’ha incrementat el patrimoni de l’Ajuntament, s’ha 
reduït el deute, i s’ha fet un bon treball en l’actualització de l’inventari de manera que es 
dona fe de com es deixa l’Ajuntament  a nivell patrimonial. 
 
Agraeix a la secretària i l’interventor, Rosa Castellà i Mata i Santiago Vaamonde 
respectivament, com a la resta de tècnics,  pel suport rebut tan important per poder 
desenvolupar la funció política.  Finalitza agraint als company que prenen el repte de 
continuar en l’Equip de Govern i dona la benvinguda  bo i desitjant molta sort  i bona 
gestió als nous companys. 
 
El regidor de governació, senyor Christian Codony i Castell agraeix a tots els companys 
pel que ha après aquests vuit anys que ha estat a la casa,  i es reafirma en el que ha 
comentat el senyor Iribarren   de que l’Ajuntament s’ha millorat molt, que s’han endreçat 
les coses i que està en un bon nivell. 
 
Particularment l’Àrea de Governació diu que ha fet un salt qualitatiu en l’àmbit  policial, no 
te res a veure el que era la policia fa vuit anys, s’ha apostat molt i es continuarà apostant 
envers el tema càmeres, i encoratja a continuar aquesta tasca als regidors que continuïn. 
 
En l’àmbit de personal recorda el primer conveni que es va negociar  que va ser un tema 
llarg però que ja va quedar per convenis posteriors. 
 
Finalitza agraint a tothom  els darrers vuit anys i s’ofereix per qualsevol cosa que 
necessitin. 
 
El regidor d’urbanisme, senyor Jordi Roca i Llongueras desitja màxima sort als nous 
membres del consistori, tant membres de l’Equip de Govern com regidors de l’oposició, 
esperant que es mantingui la bona sintonia que ha hagut a la casa,  que es fonamental 
per fer polítiques constructives en l’àmbit municipal. 
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Agraeix als tècnics i treballadors de la casa en general, als col·laboradors mes propers de 
l’Àrea Tècnica  ja els hi van transmetre conjuntament amb el regidor d’Obres, senyor 
Joan Figueras, i, remarca que sense la seva implicació es gairebé impossible tirar 
endavant els projectes. 
 
Finalitza dient que ha estat una experiència enriquidora, i que marxa amb la percepció de 
que ha posat el seu granet de sorra en l’àmbit municipal i una mica també en la 
construcció del país que s’està construint. 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona dona les gràcies a tots i totes i assegura que ha estat fàcil 
treballar amb tots ells, que ha hagut harmonia   i que, encara que de vegades ha hagut 
discrepàncies, el respecte  no es perd mai.   
 
Als regidors que segueixen, diu que ja es continuaran veient dintre i fora de la casa, i als 
que pleguen  els hi desitja felicitats pel que fan, algun d’ells diu que continuaran a la vida 
política perquè segons diu,  ho deuen portar genèticament. 
 
Finalment  fa entrega d’una placa com a  record pel pas per l’Ajuntament als regidors que 
pleguen i reitera l’agraïment a tot l’equip tècnic de l’Ajuntament, basic per tirar endavant 
tots els projectes. 
 
I sense res més a tractar per la Presidència s’alça la sessió a les 20,19h. de la qual 
s’estén la present acta que signa l'alcaldessa presidenta, amb mi, la secretària de la 
Corporació, que en dono fe. 
 
 
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,   LA SECRETÀRIA, 
 
 
 
 
 
Mireia Solsona i Garriga    Rosa Castellà i Mata 
 
 
 
 
 


