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ACTA DE LA SESSIÓ PÚBLICA  DEL PLE DE CONSTITUCIÓ 
 DEL NOU AJUNTAMENT 

celebrada el dia 13 de juny de 2015 
 

 
 
Matadepera, tretze de juny de dos mil  quinze. 
 
A les dotze hores del dia tretze de juny de 2015 es reuneixen a la Sala de Plens de la 
Casa de la Vila, sense convocatòria prèvia, d’acord amb l’article 195 de la Llei 5/1985, 
de 19 de juny, de règim electoral general, en concordança amb l’article 37.1 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els regidors que la Junta Electoral de 
Terrassa, el dia,  29 de maig de 2015   va proclamar electes, com a conseqüència dels 
resultats de les últimes eleccions locals convocades per Real Decret 233/2015 de 30 
de març, que a continuació es relacionen, amb la finalitat de celebrar la sessió pública 
extraordinària de constitució de l’Ajuntament, assistits per mi, la secretària general de 
l’Ajuntament, que dona fe de l’acte i per l’interventor de l’Ajuntament. 
 
Regidors electes assistents: 
 
Senyora Mireia Solsona i Garriga 
Senyora Montserrat Royes i Vila 
Senyor  Albert Garcia i Font 
Senyor Nil Oscar López Crespo 
Senyora  M. Carme Querol i Badosa 
Senyor Quico Sala i Soriano 
Senyora Nuria Garcia i Murcia 
Senyor Marcel·lí Bosch i Muntal 
Senyor Pol Roure i Marmol 
Senyor Santi Pavón i Fernàndez 
Senyor Abelardo Gil i Leyva 
Senyor Joan Pizà i Font 
Senyora  M. Rosa Boix Solanes 
 
Secretària general: Sra. Rosa Castellà i Mata 
 
Interventor: Sr. Santiago Vaamonde Juanatey 
 
La secretària general i l’interventor assisteixen a l’acte amb la documentació a que fa 
referència  l’article 36.2 del Reial Decret  2568/86, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals. 
 
La secretària general declara oberta la sessió i manifesta que l’objecte de la mateixa 
és la constitució del nou Ajuntament i l’elecció d’alcalde, explicant que el procediment 
a seguir és el fixat per l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, que és el següent :  
 

a) Constitució de la mesa d’edat formada pels regidors electes de més i de menys 
edat. 
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b) Acreditació dels regidors electes davant de la mesa d’edat mitjançant la 
credencial de regidor expedida per la Junta Electoral de Zona de Terrassa i el 
Document Nacional d’Identitat. 

c) Jurament o promesa del càrrec de regidor mitjançant la fórmula legalment 
prevista. 

d) Elecció de l’alcalde 
 
A continuació procedeix a cridar als regidors electes de més i menys edat a l’objecte 
de constituir la mesa d’edat, que, d’acord amb allò que disposen l’article 195.2 de la 
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la seva redacció 
actual i l’article 37.2 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova  
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals estarà 
constituïda per la regidora electa  de més edat, senyora Montserrat Royes i Vila  que 
actuarà com a presidenta, pel regidor electe de menys edat, senyor  Pol Roure i 
Marmol  i per la secretària general de la Corporació, que els convida a pujar a la mesa 
i ocupar els llocs destinats a l’efecte, quedant constituïda la mesa d’edat. 
 
La presidenta de la mesa d’edat declara oberta la sessió i es procedeix a  cridar en 
veu alta a cada un dels regidors i regidores electes per ordre de la llista mes votada a 
menys votada i per l’ordre de cada un de la llista corresponent.   
 
La secretària, senyora Rosa Castellà i Mata procedeix a cridar a cada un dels regidors 
i regidores electes : 
 

- Senyora Mireia Solsona Garriga 
- Senyor Albert Garcia  Font 
- Senyor Nil Oscar López Crespo 
- Senyora M. Carme Querol Badosa 
- Senyor Quico Sala Soriano 
- Senyora Nuria Garcia Murcia 
- Senyor Marcel·lí Bosch Muntal  
- Senyor Santi Pavón Fernàndez 
- Senyor  Abelardo Gil Leyva 
- Senyor Joan Pizà Font 
- Senyora Ma. Rosa Boix Solanes 

 
A continuació  els regidors i regidores electes, un a un, acrediten la seva identitat 
mostrant el DNI davant d’ella i seguidament ocupen el lloc assignat. 
 
La  presidenta de la mesa d’edat, senyora Montserrat Royes i Vila diu que es procedirà 
a prometre o jurar el càrrec d’acord amb la fórmula de jurament de càrrecs i funcions 
públiques establerta per Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, pel qual s’estableix la 
fórmula de jurament de càrrecs i funcions públiques.  El text de la mateixa és el 
següent: 
 
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidor o regidora de l’Ajuntament de Matadepera, amb lleialtat al Rei, 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?” 
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A continuació la secretària general procedeix a nomenar a cada un dels regidors, que 
d’un a un, emeten jurament o promesa  amb la ma sobre un exemplar de la Constitució 
i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya  de la manera següent: 
 
Sra. Mireia Solsona  Garriga : Sí, ho prometo. 
 
Sr. Albert Garcia Font : Sí, ho juro. 
 
Sr. Nil Oscar López Crespo : Sí, ho prometo per imperatiu legal. 
 
Sra. Ma.  Carme Querol i Badosa : Si, ho juro. 
 
Sr. Quico Sala  Soriano : Si,  ho prometo. 
 
Sra. Nuria Garcia Murcia : Si, ho prometo per imperatiu legal i per expressió 
democràtica a la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament,  
del president,  i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin a les 
eleccions de 27 de setembre del 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
si s’escau, juntament amb la resta d’institucions, proclamar l’Estat català lliure i sobirà. 
 
Sr. Marcel·lí Bosch Muntal : Si, ho juro. 
 
Sr. Santi Pavon i Fernàndez : Si, ho prometo per imperatiu legal i per expressió 
democràtica a la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament,  
del president,  i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les 
eleccions de 27 de setembre del 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català, lliure i sobirà. 
 
Sr. Abelardo Gil Leyva : Si, ho prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica 
a la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament,  del 
president,  i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions 
de 27 de setembre del 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català, lliure i sobirà. 
 
Sr. Joan Pizà Font : Si, ho prometo per imperatiu legal, per servir al poble que m’ha 
escollit únic dipositari de la sobirania i sense renunciar als meus valors republicans per 
la independència del nostre poble. 
 
Sra. M. Rosa Boix Solanes : Si, ho prometo. 
 
Sr. Pol Roure Marmol : Si, ho prometo per imperatiu legal. 
 
Sra. Montserrat Royes Vila : Si, ho prometo 
 
La presidenta de la mesa declara constituït l’Ajuntament de Matadepera. 
 
Un cop constituït l’Ajuntament, la presidenta de la mesa anuncia que a  continuació es 
procedeix a l’elecció d’alcalde de l’Ajuntament, sol·licitant a la secretària general que 
expliqui el procediment d’elecció prevista a l’article 196 de  la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, de règim electoral general i el procediment de votació. 
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La secretària general explica que el procediment previst a l’article 196 de la Llei 
5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general  és el següent : 
 
a) Poden ser candidats tots els regidors i regidores  que encapçalin les seves  
corresponents  llistes. 
 
b) Si algun d’ells  obté la majoria absoluta dels vots dels regidors  es proclamat electe. 
 
c)  Si cap d’ells obté dita majoria es proclamat alcalde el regidor que encapçali la llista 
que hagi obtingut major nombre de vots populars en el municipi de Matadepera.  En 
cas de empat es  resoldrà  per sorteig. 
 
Seguidament la presidenta de la mesa pregunta als grups polítics si presenten  
candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Matadepera. 
 
Sra. Mireia Solsoa i Garriga  : sí, presenta 
Sr. Santi Pavón i Fernàndez  : no presenta 
Sr. Joan Pizà i Font : no presenta 
Sra. M. Rosa Boix i Solanes : no presenta 
 
La presidenta declara com a candidata a l’alcaldia de l’Ajuntament de Matadepera, la 
senyora Mireia Solsona i Garriga. 
 
Es procedeix, acte seguit, a la votació. Els regidors introdueixen la papereta de vot 
dins de la urna preparada a l’efecte seguint l’ordre enumerat per la secretària de la 
corporació.   
 
Sra. Mireia Solsona  Garriga 
Sr. Albert Garcia  Font 
Sr. Nil Oscar López Crespo 
Sra. M. Carme Querol Badosa 
Sr. Quico Sala Soriano 
Sra. Nuria Garcia Murcia 
Sr. Marcel·lí Bosch Muntal  
Sr. Santi Pavón Fernàndez 
Sr. Abelardo Gil Leyva 
Sr. Joan Pizà Font 
Sra. M. Rosa Boix Solanes 
Sr. Pol Roure Marmol 
Sra. Montserrat Royes Vila 
 
La presidenta anuncia el resultat de l’escrutini que és el següent: 
 
Vots a favor de la  Sra. Mireia Solsona i Garriga (CIU):  nou  
Vots en blanc : quatre 
   
Un cop realitzat l’escrutini i atès que la regidora senyora Mireia Solsona i Garriga, 
representant de la llista CIU, ha obtingut la majoria absoluta de vots en la primera 
votació, és proclamada alcaldessa per la mesa d’edat. La presidenta li pregunta si 
accepta el càrrec d’alcaldessa de l’Ajuntament de Matadepera. 
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Acceptat el càrrec per la senyora Mireia Solsona i Garriga la presidenta de la mesa 
llegeix la fórmula d’acatament a la Constitució legalment establerta, el text de la 
mateixa és el següent: 
 
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions 
del càrrec d’alcaldessa de l’Ajuntament de Matadepera, amb lleialtat al Rei, guardar i 
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?” 
 
L’alcaldessa electa, Sra. Mireia Solsona i Garriga, amb la ma sobre un exemplar de la 
Constitució i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya respon: 
 
Sí, ho prometo. 
 
La presidenta de la mesa  proclama  alcaldessa de l’Ajuntament de Matadepera, la 
senyora Mireia Solsona i Garriga a la qual dona la vara d’alcaldessa i convida  a 
ocupar la presidència.  
 
Pren la paraula l’alcaldessa  convidant als portaveus dels grups  que ho desitgin, per 
explicar el sentit del seu vot.  Dona la paraula en primer lloc al senyor Santi Pavón i 
Fernàndez, que diu : 
 
“Bon dia, benvinguts a tothom.  Avui és un dels dies més importants de l’activitat pròpia 
del consistoris, la seva constitució.  Votant la investidura de la persona que ocuparà 
l’alcaldia i en aquest cas també, la del seu equip de govern.   
 
Ja molt abans de l’inici de la campanya, vàrem ser els primers en signar el document 
de l’ANC que ens comprometia entre altres, a donar suport a la llista que estès a favor 
del procés d’independència i pogués formar govern.  
 
Convergència Democràtica va concórrer a aquestes eleccions associats a Unió, com 
sempre, tot i que Unió havia anunciat que fins al dia 14 de juny, es a dir, demà, un cop 
constituïts tots els ajuntaments, no es definiria a favor o en contra del procés 
d’independència  del nostre país.  No van tenir problema però, en signar també, aquest 
compromís.  Aquests fets constitueixen al nostre en tendre el que es pot qualificar un 
frau, i aquesta indefinició de Convergència i Unió fa que finalment el nostre grup 
d’Esquerra, lamentablement, no haguem pogut donar suport a aquesta investidura. 
 
Han passat quatre anys en que ha costat moltíssim, en referència al tema del procés, 
aprovar mocions conjuntament amb Convergència que finalment  algunes d’elles van 
estar aprovades i van regir, altres no van sortir, i moltes, com deia abans, van costar 
molt. 
 
El tema de la política de símbols tampoc ha estat clara i bona.  Ens hem trobat moltes 
vegades en que les iniciatives per penjar per exemple una estelada ens ha costat 
moltíssim i ans al contrari, alguna vegada des de les indicacions del govern municipal 
d’aquí de l’ajuntament, han donat ordre o han estat indicats  de que les despengéssin.   
Vol dir que tampoc ha sigut massa oportú.  
 
Esperem que en aquesta legislatura que ara estrenem, no tornem a trobar-nos en front 
d’un  govern municipal que en la seva majoria absoluta, com deia dies abans, apliqui el 
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rodet o corró per imposar les propostes que sorgeixen dels grups de  l’oposició.  Tenim 
l’esperança que el nou govern a més d’escoltar-nos, ens faran cas, acceptant les 
iniciatives i projectes que presentem, que siguin interessants i viables, lògicament.   
 
Així doncs, farem una oposició  activa, constructiva i seria però a l’hora estarem al 
vostre costat treballant,  aportant idees i fent tot el possible  per aconseguir, entre 
d’altres, les inversions necessàries per poder desencallar projectes pendents.  Amb 
aquesta idea ens hi trobaran.  I certament pensem,  que això fora el millor que pot 
passar en aquests futurs anys a Matadepera. 
 
Manifestem aquí i ara  la nostra decidida voluntat de servei i esmerçarem tots els 
esforços possibles  amb l’objectiu de fer realitat el que ha estat el nostre eslògan de 
campanya.  Es a dir : Fer una Matadepera millor en una Catalunya lliure.  Moltes 
gràcies. 
 
Seguidament dona la paraula al senyor Joan Pizà i Font del grup polític CUP, que diu :    
 
“Primer de tot, enhorabona senyora alcaldessa.  Per nosaltres el perquè hem votat en 
blanc ha sigut perquè no podem donar suport a una investidura que es contraposa 
amb el nostre ideari i el nostre model de poble a seguir.   
 
Les nostres aspiracions nacionals com a model de país poder no s’encaminen tant  
amb el seu grup parlamentari, però nosaltres estarem aquí per treballar, per donar 
suport sempre que hi hagi una iniciativa social, amb un compromís darrere ferm i 
decidit, estem aquí per treballar i per fer entre tots una Matadepera millor.” 
 
A continuació dona la paraula a la  senyora M. Rosa Boix i Solanes, regidora del grup 
polític PP: “Enhorabona pel càrrec. No compartim molts aspectes del vostre programa, 
per tant, d’acord amb les propostes   i l’ideari del partit ens ha estat possible donar el 
vot, quedem a disposició del poble pel que faci falta i agraïm a tots els votants que  
han votat pel Partit Popular.” 
 
Per últim, és  l’alcaldessa, senyora Mireia Solsona i Garriga que pren la paraula  tot 
dient : ”Bon dia a tothom.  A aquest Ajuntament tenim una sala de plens que no es 
molt gran i avui justament queda petita per un acte tant especial i emotiu com el és el 
d’avui. 
 
Avui en presencia, familiars nostres,  persones que també heu tingut càrrecs a 
l’Ajuntament, persones guardonades amb la medalla d’honor de la població, persones 
que us estimeu Matadepera, en conjunt. 
 
Agrair-vos doncs, la vostra presencia en aquest dia, com comentava abans, perquè 
aquest any,  acte com el d’avui, ja és la desena vegada que es fa dansà el 30 d’abril 
del 1979 que es constituïa el primer ajuntament democràtic.  Per tant això és un acte 
de democràcia, un ritual que estem celebrant els diferents ajuntaments dels país, uns 
potser unes hores abans, altres unes hores després, però avui, tots en comú en un 
acte tant important. 
 
Em sento privilegiada de tornar a ser alcaldessa de Matadepera, amb energies 
renovades i també amb l’experiència d’aquests vuit anys acumulats.  Experiència que 
vulguis o no, et dona un bagatge.   
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Estic preparada per treballar novament quatre anys mes, al costat d’un grup de 
persones bones, treballadores i responsables.  He tingut la sort aquests vuit anys 
passats igualment, de treballar amb gent molt preparada, molt entregada i responsable 
que realment portaven i segueixen portant Matadepera al cap i Matadepera al cor, i 
aquesta propera vegada, amb cares noves i amb gent preparada també amb aquesta 
finalitat comú. 
 
Tot i que la passada nit electoral del 24 de maig  vaig agrair a través dels mitjans de 
comunicació locals l’agraïment a tota la gent que ha dipositat la confiança, deixem que 
en nom de Convergència i Unió i en el meu propi, torni a manifestar el nostre 
agraïment per la confiança dipositada. 
 
Per tercera vegada consecutiva hem obtingut majoria absoluta,  però no voldrem que 
això s’interpreti  per part dels altres grups representants de l’Ajuntament, com una 
legislatura de prepotència doncs entenem que l’oposició també formeu part de la 
voluntat de la gent del poble. 
 
Intentarem, com s’ha fet també en el passat, que hi hagi acord en els principals 
projectes de poble.  Seguirem igualment amb les vies de comunicació amb la població, 
obertes, perquè no es tracta que l’Ajuntament faci moltes coses, sinó que faci allò que 
el poble necessita. 
 
Aquesta legislatura seguirem treballant amb rugositat i proximitat amb la ciutadania per 
fer de Matadepera un poble cada dia millor.  Crec fermament que la feina feta i els 
objectius de futur han estat àmpliament aprovats per la ciutadania. 
 
No ens volem aturar el nou grup municipal de convergència i Unió.  Agafem novament 
amb passió, amb compromís i responsabilitat  de seguir tirar endavant aquest nostre 
projecte de poble.  Ens caldrà energia per tirar endavant, sabem que no són moments 
fàcils, sabem també que la nostra família i els equips tècnics de l’ajuntament estaran al 
nostre costat i seran també un dels nostres pilars. 
 
No ens podem oblidar, per això, de fer que esdevinguin uns moments decisius per 
Catalunya.  Convergència i Unió, ho he dit d’altres vegades i m’agradaria repetir-lo ara, 
som els homes i les dones del president Mas, que amb la força del poble, ens ha 
portat més lluny que mai a les aspiracions nacionals. 
 
Volem estar al seu costat i al costat del Parlament de Catalunya i que des de 
l’Ajuntament de Matadepera, també es defensi el futur del país que el poble, mitjançant 
les eleccions del 27 de setembre, decideixi lliurement.  Catalunya, comença a cada 
ajuntament. 
 
La senyora  Royes em feia entrega  d’aquesta vara, la vara d’alcaldessa.  Com deia 
abans he governat vuit anys, aquest vuit anys suposen 2.920 dies.  Aquesta vara està 
sempre a l’armari de baix, armari del despatx d’alcaldia, però d’aquest 2.920 dies, un 
dia va sortir i em va acompanyar a Barcelona, vam anar a l’Ajuntament de Barcelona, 
hi havia una convocatòria, ens vam trobar més de 800 alcaldes i alcaldesses de 
Catalunya amb una finalitat, arribar al Palau de la Generalitat i entregar al president 
Mas, el nostre suport a la consulta  del 9N.  Vam ser allà i seguirem així.  I això és molt 
important de tenir-lo present.   
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El nostre país, com diu la cançó, és molt petit, però és meravellós.  I això no ho podem 
oblidar mai, perquè ens l’estimem.  El nostre país ha de tirar endavant  i hem de saber-
ho fer, Catalunya és la dels emprenedors que volen que tiri endavant.  També és la 
dels científics,  la dels pescadors, la dels restauradors, la dels artistes i de tota aquella 
gent que se la vol fer seva, perquè Catalunya sempre ha sigut un país d’acollida i un 
país de pas.  Catalunya se sent, Catalunya no es pateix, és massa meravellosa, com 
deia.  Ens ho hem de creure i hem d’alçar el cap,  i plegats. 
 
HI ha una frase que no es meva  però m’agradaria dir-la perquè penso que és molt 
oportuna,  de Mahatma Gandi i diu : “Tu,  jo, nosaltres, vosaltres, junts podem ser el 
canvi que desitgem, i poder veure un món diferent.  Jo també aplico que si veiem un 
món millor, també veurem un Matadepera millor.  Us necessitem, compto amb 
vosaltres, gràcies per ser avui aquí i espero que aquest quatre anys puguem fer tots 
plegats aquesta feina  en comú”. 
 
La  senyora alcaldessa aixeca la sessió a les 12,45h. de la qual s’estén aquesta acta, 
que jo, la secretària general, certifico. 
 
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,                                         LA SECRETÀRIA, 
 
 
 
 
Mireia Solsona i Garriga                                                    Rosa Castellà Mata 
 
 
 
 
 


