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UNA DATA IMPORTANT

Fa tres-cents anys, el 17 de maig de 1698, el Consell del Comú 
que agrupava els pobles de Palau-solità i de Plegamans va prendre 
una decisió important. 

Les dues parròquies o pobles s’havien ajuntat, a efectes ad-
ministratius, sota una mateixa Universitat i eren regides per un 
mateix batlle. Però no tenien cap casa per a reunir-se, i  ho feien 
en un bosc, amb totes les dificultats que comportava. Va ser en 
aquesta data quan van decidir posar-hi remei. 

Aquesta va ser una fita fonamental per a l’Ajuntament, la ins-
titució emblemàtica del municipi. Per això, al voltant d’aquesta 
data, farem una repassada sobre els antecedents de la vida comu-
nal al municipi i sobre la història de l’Ajuntament de Palau de 
Plegamans -format durant molt temps per la Universitat que 
agrupava els pobles de Palau-solità i de Plegamans-, fins arri-
bar als nostres dies.

ANECDÒTIC PERÒ AMB RIGOR HISTÒRIC

Aquest relat no pretén, però, ser una història enfarragosa, sinó 
un recull de pinzellades i anècdotes, amb tot el rigor històric, i 
també amb tota l’amenitat possible.

En aquestes pàgines hi ha més informació d’unes èpoques que 
d’altres en funció de la documentació existent, però això no ha 
estat  cap inconvenient per a poder oferir, en conjunt, una mostra 
entenedora de com va ser el passat. 





“Los Jurats i Universitat del terme de Plegamans i Palau Solitar per no tenir casa pròpia 
de dit Comú, han de congregar-se los singulars i tenint consell fora en un camp, que és no 
sols la ignominia, i molta indecència de dita Universitat, sinó també gran incomoditat de 
tots los singulars, majorment en los casos que ofereix haver de tenir consell de nits, i en dies 
incomodats de pluja i tempestat”...

...”Hi ha una casa dita de En Sertinyà que es ven, i vistes les bones condicions, se ha 
deliberat comprar-la”.

 Suplicatori fet el 17 de maig de 1698 pel Consell del Comú 
que agrupava els pobles de Palau-solità  i de Plegamans.

Fa 300 anys...
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1. ANTECEDENTS

1.1. LES ARRELS 

L’espai que ocupa el poble va ser habitat des de molt antic, com ho proven les diferents 
restes arqueològiques. Però l’ocupació definitiva no es va produir fins els primers segles de 
la nostra era, amb la vinguda dels romans. Unes quantes vil·les es va establir  a les zones 
més fèrtils, organitzant-se el conreu de les terres i la vida social en general. A la vegada, la 
xarxa de camins que les unia i les vies importants que travessaven el terme -com la de Roma 
a Càdiz, que passava prop de Boada- van constituir la primera infraestructura vial.

Van passar uns quants segles de trasbalsos, el darrer dels quals va ser la invasió àrab, 
fins que es va establir la frontera al Llobregat, a l’edat mitjana. A poc a poc es consolidà la 
població al territori. Es van construir masos i es van roturar erms per a cultivar-los. És en 
aquesta època on es troben les arrels de les parròquies, al voltant de les quals es van orga-
nitzar socialment els pobladors de la contrada -el segle X trobem els noms de Palau-solità i 
de Plegamans citats per primera vegada-.

Per una part s’esmenta Plegamans. Els seus paratges pertanyien al comte, el qual els va 
donar al monestir de Sant Cugat. A dalt de la serra, a un indret des d’on es domina tot el ter-
me, s’hi alçava una torre de defensa, que més tard va donar origen al Castell dels Plegamans, 
els titulars de la jurisdicció senyorívola. Allà a prop s’hi va edificar la primera església de Sant 
Genís. Al seu voltant, una dotzena de masies, escampades pel terme, van anar organitzant 
la seva convivència.

A l’altre costat de la riera, Palau-solità, es troba documentat a la mateixa època. En 
aquest cas, l’església -dedicada a Santa Maria- es va erigir vora la llera de la riera de Caldes. 
Al seu entorn, es va edificar una zona de protecció de trenta passes -anomenada sagrera- en 
la que qualsevol agressió estava penada amb l’excomunió. El terme també pertanyia al mo-
nestir de Sant Cugat i al bisbat. Cal fer esment també de la presència de Santa Magdalena, 
pertanyent a la comanda templera de Palau-solità, una de les més importants de Catalunya.
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Palau-solità, documentat a mitjans del segle X. L’esglèsia de Santa maria i la sagrera al seu voltant,
situades prop de la riera i amb un conjunt de masies repartides pel terme, constituïa una

de les parròquies que va formar universitat amb Plegamans
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Plegamans, documentat també a mitjans del segle X, era l’altra parròquia que va establir universitat,
en aquest cas amb Palau-solità. Estava formada per l’antiga Església de Sant Genís

- avui desapareguda - i també unes quantes masies escampades per la serra i les valls
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1.2. A TÍTOL DE PREÀMBUL:
EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 

Introducció

En primer lloc cal fer una puntualització: l’evolució històrica en règim local és diferent 
per a municipis i per a les províncies1 i en aquest breu treball tan sols farem esment als pri-
mers.

En segon lloc,  cal fer l’advertiment de què no hi ha constància de quin va ser l’inici del 
règim local i que, per aquest motiu, els especialistes en la matèria han adoptat dues teories, 
contraposades l’una de l’altra, en les que intenten explicar el que ha estat el seu  origen. Una, 
interpreta que el municipi és una creació de l’edat mitjana (tesi germanista); mentre que l’al-
tra, interpreta que el municipi de l’edat mitjana no és més que una continuació del municipi 
romà que, segons aquesta teoria, no va desaparèixer amb les invasions dels pobles de l’est 
(bàrbars), sinó que tan sols va patir una greu debilitació amb aquestes, però tot i això, va 
tornar a refermar-se amb el pas del temps (tesi romanista). Avui dia i gràcies als treballs del 
professor Font Rius, la teoria imperant és la germanista.

Les corporacions més antigues

Des de temps antic conserva la història el record d’haver existit corporacions, més o menys 
nombroses en funció del moment, amb l’encàrrec de cuidar de manera especial dels interessos 
propis de les localitats. Aquestes corporacions, amb noms diferents  segons les èpoques i amb 
facultats més o menys restringides, són conegudes amb diferents noms, com els de cúries2, sena-

1. Si bé la creació de les províncies es deu a la Constitució de Cádiz de 1812, en realitat la divisió territorial de l’Estat en 49 
províncies no es va produir fins l’aparició del Reial Decret de 30 de novembre de 1833, anomenat de Javier de Burgos per 
ser-ne  l’autor. Aquestes 49 províncies van passar a ser-ne 50 per Decret de 21 de setembre de 1927, quan es van dividir les 
illes Canàries en dues províncies. Aquesta divisió territorial no va ser més que una importació del “Departament”  francès.
2. La cúria, en el sentit que ens interessa, era la corporació que constituïa el senat local a l’estructura municipal romana.
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tus, conventus3 , concilium, universitat4 , consistori5 , cabilde, regiment, etc., i van ser unes vegades elegides 
pels respectius veïnatges congregats en assemblees i altres les formaren persones nomenades 
pels emperadors o en general pels sobirans del país.

Per poder fer una visió de conjunt i entrar en el tema caldria fer prèviament  una divisió en 
dues etapes,   que a la vegada tindrien divisions pròpies,  sent  la primera la que abastaria el perí-
ode comprès des  de  l’època pre-romana fins a la Constitució de Cádiz de 1812, que podríem 
denominar etapa preconstitucional;  i la segona, que  abastaria des de la Constitució de Cádiz 
de 1812 fins als nostres dies,  que seria l’etapa constitucional.

Etapa prerromana

Quan la invasió romana de la península ibèrica, sembla que ja es van trobar establertes 
organitzacions polítiques, que no deixaven de ser una mera evolució de la tribu. En realitat 
no es pot parlar de l’existència del municipi en el sentit en el que l’entenem a l’actualitat, ja 
que en realitat hi havia una barreja entre el que podria ser el municipi i l’estat, i fins i tot les 
colònies fenícies, gregues i cartagineses eren quelcom  més que senzills municipis.

Dominació romana

Des d’un primer moment es va establir una escala de les viles i ciutats des del punt de vista 
de l’organització política-administrativa, en funció de la dificultat a la seva submissió a Roma. 
Aquesta escala podria resumir-se de la següent manera:

3. Demarcació de caràcter  jurisdiccional en què es dividien durant l’Imperi romà algunes províncies i diòsesis. Ha estat 
documentada a Hispània i algunes altres zones de l’imperi (Il×líria, Àsia). També servia com a districte financer i, en 
algunes zones, a partir d’ell s’organitzava el reclutament. Malgrat que no se sap en quin moment es va establir, es creu 
que és anterior a les diòcesis. Plini “el vell” dividia la Hispània Citerior en set convents: c. Braccarum, c. Lucensis, c. 
Asturum, c. Cluniensis, c. Carthaginensis, c. Cesaraugustanus i c. Tarraconensis. Tot i això, els seus límits són difícils 
de precissar. Després de les reformes provincials de Dioclecià (final del segle III dC) la seva importància va decaure.
4. Universitat era el nom que rebien, a partir del segle XIII, a causa de la difusió del ius commune per Catalunya, algunes 
viles i ciutats. Entre els juristes romans, però especialment entre els canonistes medievals, universitas era la denominació més 
usual per referir-se a una corporació o associació pública que com a organització política i social tenia, juntament amb les 
persones físiques, una personalitat jurídica. Però aquesta universitas tenia un titular que era la unitat que resultava del conjunt 
dels diversos membres que la constituïen. La capacitat jurídica d’aquestes universitats els permetia d’esdevenir deutores o 
creditores sense que això afectes l’estat dels particulars que les conformaven, de la mateixa manera que alguns béns no eren 
en copropietat dels individus sinò de l’ens unitari.
5. Lloc de reunió d’una col×lectivitat o un òrgan col×legiat i, per extensió, dit també del mateix òrgan que s’hi reuneix.
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a) Colònies romanes, creades per Roma i habitades per ciutadans romans, sent la seva orga-
nització una prolongació de la metròpolis.

b) Municipis, constituïts per antigues comunitats que havien acceptat la romanització, i dins 
d’ells es podien distingir dues classes: municipis on els seus ciutadans haguessin assolit la ciuta-
dania romana i municipis en el que els seus habitants haguessin obtingut el “ius latii”.

c) Comunitats que no podien ésser incloses en cap del dos grups anteriors, formades majo-
ritàriament per indígenes, que durant molt temps conservaren el seu caràcter tribal o semitri-
bal. Aquestes comunitats podien classificar-se en:   

- Comunitats immunes, que tenien dret propi i no contribuïen amb impostos a Roma.

- Comunitats federades, que  haurien pactat amb Roma.

- Comunitats estipendiaries, que eren les vençudes i sotmeses per poder militar romà, i a 
les que se les privava de la seva organització política primitiva, estant sotmeses al poder dels 
governadors que nomenava Roma i havien de contribuir amb impostos.

Les colònies i els municipis tenien una organització semblant o similar a la de la metròpolis:

- Una assemblea d’unes cent persones (els decurions).

- Aquesta assemblea nomenava, d’entre els seus mateixos membres, a dues persones (duum-
vir)  en les colònies, i a quatre (quadruumviri) en els municipis, amb funcions de prefectura.

- A més hi havia els edils, que eren els encarregats i responsables dels diferents serveis i, fi-
nalment, els cuestors, encarregats de l’àrea econòmica.

D’aquesta època data una de les primeres normes específiques reguladores de la vida muni-
cipal: la “Lex Iulia municipalis”  (45 a. de C.).6 

Amb l’adveniment de l’Imperi va iniciar-se  la decadència de les  corporacions (cúries) abans 
esmentades, que van anar perdent la seva influència a mesura en què el poder central anava 
absorbint totes les atribucions i restant llibertat als pobles.

6. El nom municipi deriva del llatí municipium, paraula composta del vocable munus, que significa “ofici” o “obligació públi-
ca”, i de capere, verb que pot traduir-se per agafar, prendre o posseir.
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En produir-se l’anomenada “invasió dels bàrbars”,  les cúries encara subsistien, però d’una 
manera molt debilitada, passant sovint que, en supòsits per a resoldre assumptes d’interès per 
a les localitats, es reunissin en assemblea la totalitat dels veïns de la mateixa, en el que s’anome-
nava conventus publicus vicinorum i,  també,   populus universitatis, que més tard van ésser substituïts  
per consells formats per persones a l’efecte designades pels senyors feudals o pel mateix sobirà.
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2. DE L’EDAT MITJANA AL SEGLE XVII

2.1. LA SITUACIÓ GENERAL: DE L’ÈPOCA FEUDAL A LA REVOLTA DELS 
SEGADORS

Catalunya deixa l’edat Mitjana amb una densitat demogràfica baixa. Les pestes, les guerres 
i tot un seguit de malvestats havien  buidat el país. La població, majoritàriament agrària, vivia 
amb molta precarietat. No va ser fins a partir de 1486 -any en què la Sentència de Guadalupe 
va abolir els mals usos feudals, després de les reivindicacions remences- que va començar un 
període de relativa prosperitat. 

Però, al segle XVII s’havia tornat a estroncar el creixement. Aquella època va destacar per 
la proliferació del bandolerisme i l’augment de la inseguretat. Un fet destacable d’aquest segle  
va ser l’anomenada Revolta dels Segadors, ocorreguda el 1640. 

Un controvertit personatge, el Conde Duque de Olivares, favorit del rei Felip IV, havia imposat 
a Catalunya costoses aportacions pel manteniment i allotjament de tropes. Havia destacat tam-
bé per la poca consideració envers la població i les Institucions catalanes. En aquest estat de 
coses, es va produir una sublevació, popular en els seus inicis, però secundada immediatament 
per les institucions -amb Pau Claris al front- que va culminar el Corpus de Sang, a Barcelona. 

La guerra va durar, però, 19 anys i, mentrestant, la fam i la pesta tornaven a assolar el país, 
fins que amb el tractat dels Pirineus va arribar la pau -i també la divisió de Catalunya.

2.2. ELS CONSELLS MUNICIPAL MEDIEVALS

A l’edat mitjana, la lluita establerta entre els nobles i el rei, va fer que aquest, buscant recolza-
ment en elements populars  per, indirectament, sostreure poder als nobles, afavorís la formació 
de consells o municipis als que atorgava furs o privilegis i una relativa autonomia. 

Les croades, a la resta d’Europa,  van contribuir també a la creació i multiplicació dels 
municipis, degut a què bastants senyors feudals, amb l’objecte de reunir elements per a les 
expedicions, venien als pobles el dret a administrar-se ells mateixos i a la creació, per tant,  de 
consells. Des del segle IX hi ha coneixement de concessions d’aquest tipus, fetes per monar-
ques a determinades ciutats. 
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Segons el professor Font Rius, defensor de la teoria germanista, l’aparició del municipi es 
produeix quan hi ha una concurrència de diferents factors que donen lloc a una agrupació real 
de famílies:

- Factors polítics: la reconquesta i la repoblació.
- Factors normatius: la concessió de cartes de població i franquícies.
- Factors econòmics: època d’una certa prosperitat econòmica.
- Factors socials: formació d’una nova classe social,  la del ciutadà.
- Factors jurídics: utilització de les unitats territorials locals com a demarcacions jurídiques 

administratives o senyorials. 
Als segles XIII i XIV les poblacions reconegudes pel poder públic com a universitats es-

devingueren els primers municipis que expressaven llur voluntat per mitjà del consell. Consell 
d’Universitat que va durar com a consell municipal o de comú fins el decret de Nova Planta 
(1707-1716). El consell municipal era l’òrgan deliberatiu i de govern d’un municipi. 

Des de l’alta edat mitjana les comunitats locals s’administraren per mitjà dels consells o 
assemblees de veïns; originàriament era integrat per tots els veïns (consell obert), però sovint 
es reunia un consell restringit que aplegava només una part del general i actuava per delegació 
d’aquest. 

A partir de la baixa edat mitjana, aquest consell restringit substituí el general, que perdurà 
només en entitats de població molt reduïdes i donà lloc a l’estructura del municipi modern. 

Als Països Catalans, abans dels decrets de Nova Planta, el consell municipal era anomenat 
consell d’universitat o de comú -com és anomenat encara a Andorra- o, simplement, consell. 
Rebien el nom de consell,  a més del consell ordinari  (com a Barcelona, el consell general o el 
Consell de Cent7.  

Quan els consells sorgeixen amb força i vitalitat, a la península, és des de finals del segle XI 
fins al segle XIII, si bé no existeix una uniformitat en tots ells, ja que  mentre uns tenien caràc-
ter democràtic,  sent electius tots els funcionaris que figuraven a  les  juntes o ajuntaments que 
dirigien els municipis, trobant-se els càrrecs distribuïts, per igual, entre la noblesa i les classes 

7. A Barcelona, des de temps dels comptes, els seus ciutadans tenien el dret de nomenar o de proposar, com a mínim, els 
administradors del municipi i des de Jaume I, va existir l’anomenat Consell de Cent, que tenia al capdavant el veguer, el batlle 
i cinc consellers, organització que va patír, més endavant, modificacions.



17

Palau-solità i Plegamans, en èpoques passades, ja tenien una marcada personalitat pròpia. A més, es podien considerar 
relativament allunyades una de l’altra, ja que les vies de comunicació eren molt precàries i la riera les separava. Però, 
malgrat tot, ja varen decidir constituir una mateixa Universitat o Comú i ser regides per un mateix batlle. Tenim cons-

tància escrita d’un batlle del Comú de Palau-solità i Plegamans, l’any 1440
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populars, en altres, estava prohibit als nobles accedir-hi i, fins i tot, en altres es nomenaven dos 
o més alcaldes, reservant-se el poder reial el nomenament de tots ells o, com a mínim, d’un 
d’ells; també, en altres casos, la designació dels individus que havien de constituir la corporació 
municipal o l’ajuntament, es feia per insaculació.

A mesura que la noblesa es va anar afeblint  i, en conseqüència, es recolzà el poder reial, 
aquest va anar suprimint, on podia, els ajuntaments, i traient facultats en els altres tot procurant 
convertir-los en instruments propis. Els càrrecs municipals, en aquesta època,  no tan sols van 
arribar a ser de nomenament reial i moltes vegades nomenament perpetu, sinó que més d’una 
vegada algun rei es va vendre el dret a ocupar-los quan encara no estaven vacants8 . 

De les lluites entre monarques i ajuntaments en van sorgir enfrontaments que moltes vega-
des van ésser cruents (el més famós és el de “los comuneros” a Castella, ofegat en sang per “Carlos 
I”), sent “Felipe II” qui es va encarregar, posteriorment,  d’anihilar tota resistència local.

2.3. EL POBLE: DUES PARRÒQUIES I UNA UNIVERSITAT. LA PRIMERA 
CASA DEL COMÚ

Per a completar els antecedents de la vida comunal del municipi, a partir de l’existència de 
dues parròquies o pobles originaris, res millor que seguir l’obra de Busquets Molas9:

“La primera organització de vida comunitària foren les Parròquies, enteses en un sentit 
civil tant com eclesiàstic, a redós de les quals la gent dirimia els plets, resolia les qüestions que 
afectaven al comú i fins, si calia, organitzava lleves o partides de gent armada per a defensar-la 
en temps de guerra o per a perseguir els bandolers. El toc de campana que servia per a convo-
car-los a reunió donà origen al toc de campana cridant a sometent.

Els nuclis principals de població sorgien als voltants de l’església, on hi havia, també, darrera 
o a un costat i a vegades al davant, el cementiri o sagrera.

8. A títol d’exemple podem dir que el 22 de maig de 1356, el Rey Pere III de Catalunya i IV d’Aragó, anomenat “el 
Cerimoniós”,  va vendre al seu fill Martí (que seria rei amb el sobrenom de “l’Humà” o “l’Eclesiàstic”)  la vila i termes de 
Sabadell i Rahona quan eren del Vescomte de Castellbó, i ho van ser fins el 1366, any en que aquest últim se la va vendre; 
però, és més, a l’any 1382, aquest mateix Martí (fill segon de Pere el Cerimoniós i Elionor de Sicília) , va comprar la vila 
i terme de Sabadell, que juntament amb les viles de Granollers, Caldes de Montbui i Sant Vicenç dels Horts ja eren de la 
seva propietat. No obstant, aquest mateix any, les va vendre  a Guillem Ramon de Montcada i d’aquest van passar al Comte 
d’Urgell.
9. Plegamans, una història de deu segles. Busquets Molas, Esteve. Barcelona,1970. Pàg. 114 i seg.
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Per això existeixen encara, com existien abans, dues parròquies o pobles: la de Santa Maria 
a Palau-solità i la de Sant Genís el Comediant a Plegamans, d’on és patró.

Quan més tard, Ramon Berenguer IV establí les Universitats, les Parròquies s’anaren ajun-
tant. Qualsevol que fos el nombre d’aquestes, als efectes d’unitat administrativa formaven una  
sola Universitat regida per una mateixa vara: el batlle; i eren del comú, generalment les ferreries 
i les carnisseries, així com la casa on es reunirien. 

Els batlles de les Universitats eren elegits cada tres anys, generalment pel gener. Es podia 
elegir, segons convingués, un sots-batlle o lloctinent del batlle.

Les reunions autoritzades en “los llochs que els assemblarà”, havien de versar sobre les 
coses d’administració comunal… Als començos les Universitats es reunien en un camp ras i 
quan s’havia de convocar el comú o consell -en el temps de les baronies es deien Ajuntades 
generals o Consells- ho feien en un lloc equidistant de les Parròquies que en formaven part. Si 
podia ser en un bosc, millor.

Amb tot, ja pot suposar-se que resultava força incòmode, especialment en dies de mal 
temps. Per això, a cavall dels segles XVII i XVIII comencen a sorgir les cases del comú, igual-
ment situades en lloc equidistant i, generalment, prop del camí ral.

Pel que es refereix a les parròquies o Universitat de Plegamans i Palau-solità, els incon-
venients de les reunions a l’aire lliure es resoldrien pels volts del 1698 “. 

Així es desprèn del document que hem transcrit al començament. Però no serà fins tres 
quarts de segle més tard, que trobarem el primer document d’ajuntament o unió dels dos 
nuclis en un sol organisme administratiu.

El Fogatge

Al segle XIV hi havia els següents focs10 a cadascuna de les Parròquies que formaven la 
Universitat. També s’inclou Gallecs ja que depenia de la Parròquia de Plegamans:

Plegamans:  22 focs     
Palausolità:  18 focs
Gallecs:         6 focs

10. Per cada foc es poden calcular al menys 5 habitants.
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Els alcaldes

Tornarem a recórrer a Busquets Moles11 per a dir que el primer nomenament de “Batlle 
de Palau Solità e Plegamans” és del 27 de febrer de 1440, a favor de Bernat Folguera, 
de la parròquia de Sant Genís de Plegamans. Consta també que actuaven de fiadors, P. de 
Vallserrada i Jaume Boada, de “Palau solità”.

Aquesta és la relació de Batlles coneguts, durant els segle XV i principis del XVI12:

Any               Nom                                    Parròquia

1440              Bernat  Folguera  St. Genís de Plegamans
1468              Jaume Prat                         St. Genís de Plegamans 
1473              Rafel Burgués                    Sta. Maria de Palau-solità
1475              Joan Riera                          Sta. Maria de Palau-solità
1476              Baltasar Canals                 Sta. Maria de Palau-solità
1488              Antoni de Puigoriol           St. Genís de Plegamans
1491              Tomàs Padró                  St. Genís de Plegamans
1494              Jaume de Vilarrosal          St. Genís de Plegamans
1497              Bartomeu Falguera           St. Genís de Plegamans
1513              Joan Duran                        Sta. Maria de Palau-solità
1521              Bartomeu Ameller            St. Genís de Plegamans

11. Busquets Moles. Obra citada.
12. Hi ha una important manca de fonts documentals locals d’aquests segles. Sortosament, disposem del document citat al co-
mençament, que ens permet dir que la primera casa del comú, com hem vist, data del 1698.
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3. EL SEGLE XVIII

3.1. SITUACIÓ GENERAL. UNA FITA SIGNIFICATIVA: L’11 DE SETEMBRE 
DE 1714

El segle XVIII ha estat definit com l’etapa de les reformes. Es va fer un esforç per mi-
llorar l’economia, aplicant una major lliberalització. Les ciències i el pensament també van 
experimentar una renovació, però amb moltes dificultats - la Inquisició encara funcionava. 
Però, sovint aquesta evolució es va limitar a l’àmbit d’una minoria il·lustrada..

Una nova guerra, anomenada de Succesió, es va resoldre a favor de la causa borbònica, 
de caràcter centralista, amb la conseqüent pèrdua de les institucions catalanes. En aquest 
sentit, cal recordar la data del 11 de setembre de 1714.

Durant aquest segle hi va haver un considerable augment demogràfic, així com la con-
solidació de profesions i negocis pròspers, però també l’aparició de clases marginades a les 
ciutats, amb un creixent descontent popular. El segle va acabar, encara amb una altra guerra, 
contra la França de la revolució.

3.2. ELS AJUNTAMENTS DEL DECRET DE NOVA PLANTA

Des dels decrets de Nova Planta (1707-1716), els consells municipals dels Països Catalans 
reberen el nom d’ajuntament, que és el vigent fins a l’actualitat.

Amb la implantació de la dinastia borbònica, amb Felipe V13,  Catalunya va veure com la 
seva organització local es desfeia, desapareixent els consells o  universitats catalanes14  i es va intro-
duir  el règim local de Castella: en lloc de les universitats sorgiren els regiments o ajuntaments, al 
13. El 16 de gener de 1716, a Madrid, Felipe V va dictar el Decret de Nova Planta que, entre d’altres coses, establia,  que  “ha de 
haber en Cataluña corregidores en las ciudades y villas siguientes:..... Mataró, que cogerá del veguerio de Barcelona desde Mongat hasta que encuentre el 
veguerio de Gerona, y el sots-veguerio del Vallés, su corregidor en Mataró con un teniente letrado, y otro teniente en Granollers, cabeza del Vallés.”....... 
“De todos los espresados corregimientos me reservo la nominación, y en los demás lugares bayles que nombrará la Audiencia, de dos en dos años y sobre los 
salarios que han de haber y residencia que se les ha de tomar, consultará la Audiencia con relación de lo que antiguamente habia en Cataluña.”  Aquest 
Decret fou ampliat, pel que fa al règim municipal, per un altre de 6 de juliol de 1717 dictat pel “marqués de Castel-Rodrigo”, 
Governador i Capità General de Catalunya, i pel Decret de 13 d’octubre de 1718, dictat també per Felipe V. Aquests decrets es 
transcriuen integrament, per la seva importància, al final d’aquesta introducció.
14. El Decret de Nova Planta disposava: “Todos los demás oficios, que había antes en el Principado temporales y perpetuos y todos los 
comunes,no espresados en este mi real decreto quedan suprimidos  y exentos y los que a ellos estaba encomendado, si fuere perteniente a justicia 
o gobierno, correrá en adelante a cargo de la Audiencia......”.
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Durant molt temps va existir la jurisdicció senyorial de la Quadra del Castell
de Plegamans, amb batlle propi
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davant dels quals figurava un batlle, i  aquells foren agregats en corregiments15, sota el comanda-
ment d’un corregidor i dels seus alcaldes; els regidors passaren a substituir els jurats, paers, cònsols i 
homes de consell de les universitats, i foren nomenats pels representants de la corona, mentre 
que les atribucions dels municipis, fiscalitzats pels organismes superiors, sota el poder absolut 
de la corona, s’anaren reduint i restaren tan sols per a la realització de tasques molt concretes 
i  puntuals. 

En els llocs de jurisdicció senyorial existia una major llibertat en l’elecció dels  regidors, si bé 
era necessària l’aprovació prèvia dels representants de la corona16 .

3.3. L’AJUNTAMENT LOCAL

Any 1724. Es va concedir a la Universitat de Palau-solità i Plegamans el dret a poder 
tenir “mesón”, “podent estatjar transeünts atzembles que semblés a l’hostaler, portant dits 
emoluments per administració o arrendament”.

Any 1767. Un document d’aquest any és el primer testimoni de l’ajuntament de les dues 
parròquies en un sol organisme administratiu, no per separat com fins aleshores. Es tracta 
d’una proposta feta al Corregidor per a que nomeni regidors. Signava la proposta, el Batlle 
i els Regidors existents en aquell moment:

                           Batlle:  Pere Jornet
                           Regidors:  Joan Sors
                                          Pau Cladellas
                                           Bonaventura Cruells
                                           Francesc Folguera
                                           Bartomeu Llavina

15. El Principat es va dividir en dotze corregiments (Barcelona, Mataró -del que Palau-solità i Plegamans en depenia-,  
Girona, Vic, Puigcerdà, Talarn, Manresa, Cervera, Lleida, Vilafranca del Penedès, Tarragona i Tortosa) i un districte especial 
(la Vall d’Aran). Els corregidors foren gairebé sempre militars i presidien els nous ajuntaments formats també per regidors vitalicis.
16. El Decret de Nova Planta disposava que “En la ciudad de Barcelona ha de haber 24 regidores y en los demás 8 cuya nominación me reservo, 
y en los demás lugares se nombrarán por la Audiencia, i  en el número que pareciere, y se me dará cuenta, y los que nombrare la Audiencia han de servir 
un año. Los corregidores tendrán a cu cargo el gobierno político de las ciudades, villas y lugares y la administración de sus propios y rentas, con que no 
puedan hacer enagenación, ni cargar censos, sino es con licencia mía o del tribunal, a quien lo cometiéremos, y los que entrasen nuevos recibirán las cuentas 
de los que acaban con asistencia del corregidor o bayle el cual hará execuciones sobre alcances sin retardación .”
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Les persones proposades per a regidors eren les següents:                         

         Josep Torrent o Joan Gordi, de Plegamans
                         Josep Duran o Joaquim Lonch, de Palau-solità
                         Isidre Cerdà o Tomàs Esmandia, de Plegamans
                         Francesc Vilardell o Valentí Morera, de Palausolità

Any 1771. Aquest era l’Ajuntament:

                           Batlle:    Jaume Gibert
                           Regidors:   Josep Falgueras
                                            Pau Serdà
                                            Francesc Vilardell
                           Síndic Procurador:  Francesc Cortès

L’anterior Ajuntament proposava les següents persones per a regidors pel següent bieni:

                 Regidors:       Damià Sors o Bartomeu Llivina
                                      Pau Cladellas o Josep Martí  
                                      Pere Jornet o Pau Morera
                                     Narcís Lloveras o Jacint Pujadas

Any 1786. L’Ajuntament estava format per:

   Batlle:       Jaume Gibert
   Regidors:   Francesc Cortès
                                             Jaume Cladellas
                                             Tomàs Esmandia
                                             Josep Martí
   Síndic Procurador:  Isidre Cerdà
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Com en els anteriors casos, proposen les següents persones per a regidors i batlle:

   Batlle:       Josep Torrens i Ral o Pere Jornet
   Regidors:   Valentí Morera o Doménec Vilarrasa
                                           Jaume Arimon o Llorenç Padró
                                           Josep Bujons o Damià Planas
                                           Pere Padrós o Jaume Soley

Any 1790. Aquest era l’Ajuntament:

   Batlle:    Francesc Beyra (de Gallecs)
   Regidors:   Tomàs Esmandia
                                        Jaume Cladellas
                                         Francesc Padrós
                                         Doménech Vilanova
   Síndic Procurador:  Jaume Gibert

Una vegada més, coneixem els càrrecs proposats del següent Ajuntament:

   Batlle:    Isidre Cerdà o Josep Cortès
   Regidors:   Pere Jornet o Valentí Morera
      Jaume Arimon o Llorenç Padró
      Francesc Vilardell o Marian Torrens
      Francesc Mañosa o Agustí Carner
   Procurador Síndic: Anton Pau Nualart o Josep Bujons

Any 1791. Ajuntament del bieni

   Batlle:    Isidre Cerdà
   Regidors:   Jaume Arimon
                                         Pere Jornet
                                         Francesc Vilardell
                                         Francesc Mañosa
   Síndic Procurador:  Anton Pau Nualart
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Persones proposades per a regidors del proper Ajuntament:

                       Genís Guàrdia o Francesc Cortès
                       Jaume Gibert o Valentí Morera
                       Llorenç Padrós i Ferrer o Josep Sors i Berga
                       Esteve Llonch o Jaume Morera

Els càrrecs, tant de batlle com de regidor, s’anaven alternant entre veïns de les dues 
Parròquies. Si per un bieni es proposava un batlle de Plegamans, pel següent es proposava 
de Palau-solità. El mateix es feia amb els regidors. En general tots eren pagesos, però tam-
bé, en algún cas, consta la prefesssió de “bracero” o “menescal”. Hi havia regidors que no 
sabien signar i, fins i tot, hi ha el cas d’un batlle que tampoc en sabia. Com diu en Busquets 
Molas “és l’únic cas d’alcalde illetrat del qual hem tingut notícia”. En aquests casos, signava 
“el fiel de textos de este común”, que durant aquests anys era Marian Vilardell.
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4. EL SEGLE XIX. LA FI DE L’ANTIC RÈGIM

4.1. LA SITUACIÓ GENERAL. LA GUERRA DEL FRANCÈS

Al començament del segle XIX el país estava involucrat en una llarga sèrie de guerres, 
originades a les últimes dècades del segle anterior; primer, amb la França de la revolució, 
després, amb Anglaterra. 

La derrota davant la superioritat naval britànica i uns tractats adversos, havien fet que el 
comerç amb Amèrica, principal client de vi, aiguardent, oli i teixits, quedés reduït al mínim. 
La crisi va ser molt dura i els governs no feien altra cosa que anar augmentant els impostos. 

En l’ordre social es començava a albirar el que seria la fi de l’Antic Règim, però tot arri-
bava molt lentament en el cas del nostre país. 

L’any 1808 van entrar les tropes franceses de Napoleó a Catalunya i a tota la Península, 
amb l’excusa d’anar a conquerir Portugal. La maniobra es va convertir en una invasió, 
primer, pacífica i després, sagnant. Va acabar sent nomenant rei d’Espanya el germà de 
Napoleó, Josep Bonaparte, i Catalunya va ser annexionada a França.

Però, des dels primers moments s’havia produït una sublevació popular, movilitzant-se 
el somatén i la milícia, originant-se així l’anomenada “guerra del francès” o “de la indepen-
dència”. El francesos no van abandonar Catalunya fins 1814. La situació en la que havien 
quedat les comarques, malmeses per la guerra, les pestes i la fam, era calamitosa. 

4.2. L’ETAPA CONSTITUCIONAL ALS AJUNTAMENTS

No és fins l’anomenada “guerra de la independència” quan es produeix un ressorgiment de l’es-
perit popular, que es va manifestar en les “juntes de defensa”, que van ser el caliu dels ajuntaments 
del futur, als que la Constitució de 1812 (popularment coneguda  com la “Pepa” -i d’aquí el 
“viva la Pepa”- per haver-se aprovat en la diada de St. Josep) va concedir importants atribuci-
ons,  tot abolint les jurisdiccions d’origen feudal que havien perdurat fins aleshores. 

La Constitució de Càdiz de 1812 va suposar la unificació del règim local a l’estat espanyol 
a base dels anomenats ajuntaments constitucionals. Atribucions de les que en van ser desposseïts, 
per la Reial Cèdula de 30 de juliol de 1814, una vegada novament en el poder el rei “Fernando 
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VII”, sent-li retornades i desposseïdes, alternativament en 1820, 1823, 1824, 1833, etc., en fun-
ció dels moviments que es produïen a l’Estat17. 

Les fluctuacions també  van afectar els ajuntaments en el regnat d’Isabel II, així a l’any 
1840 es va promulgar una llei que els va restar facultats, fet que va motivar un moviment 
revolucionari que va triomfar; no obstant, a l’any 1843, es va restablir la llei de 1840 lleu-
gerament modificada; a l’any 1845 es va dictar una altra llei, també restrictiva, que va ser 
reformada en sentit lleugerament lliberal a l’any  1856, tornant-se, als pocs mesos, a l’estat 
anterior, en què els ajuntaments estaven sotmesos per complert al poder central, fins que a 
l’any 1870 es va dictar una nova llei restablint als ajuntaments en algunes de les seves anti-
gues atribucions, per imposar-les-hi a la pràctica tantes traves que la seva labor i les seves 
iniciatives eren estèrils. 

A l’any 1877 es va promulgar una nova legislació local, que constava de 203 articles i que 
establia, entre altres coses, que en tot terme municipal hi havia un Ajuntament i una Junta 
municipal:

     a) El govern interior de cada terme municipal estava encomanat a un Ajuntament, com-
post per consellers, dividits en tres categories: alcalde (nomenat per Reial Ordre18 o per elecció 

17. Les fluctuacions polítiques van traduir-se en la creació d’un gran nombre de lleis reguladores del règim local al llarg d’aquest 
segle, que van ser les següents:
- Llei de 3 de febrer de 1823.
- Decret de 23 de juliol de 1835.
- Llei de 14 de juliol de 1840.
- Llei de 8 de gener de 1845.
- Decret Llei de 21 d’octubre de 1868.
- Llei de 20 d’agost de 1870.
- Llei de 2 d’octubre de 1877.
18. Facultat que la Llei donava al Rei per als municipis que eren capital de província o de més de 5.000 habitants, o bé, si el Rei 
renunciava a la seva prerrogativa, l’Alcalde era elegit pels regidors i entre ells.
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feta per ells i entre ells19 ), tinents d’alcalde20  (elegits pels regidors) i regidors21 . L’Ajuntament 
era elegit pels residents en el terme municipal que tinguessin dret a vot22 , i es renovaven per 
meitat, de dos en dos anys23 , sortint en cada renovació els consellers més antics. L’Ajuntament, 
a la vegada, nomenava un o dos consellers que, amb el nom i caràcter de procuradors-síndics, 
representaven a la corporació en judici i censuraven i revisaven els comptes i pressupostos 
locals.

     b) La Junta municipal estava formada per tots els consellers de l’Ajuntament i d’un 

19. Quan l’Alcalde del bienni era designat per Reial Ordre (R.O.), el primer punt de la primera reunió del  nou Consistori era la 
lectura de la R.O. i l’Alcalde designat ja presidia la sessió de constitució; si no hi havia designació i s’havia d’elegir Alcalde, presidia 
interinament la primera sessió el regidor que havia obtingut el major nombre de vots a les eleccions i es procedia a l’elecció d’Al-
calde entre els regidors presents. Si algun candidat obtenia majoria absoluta de vots (la meitat més un del nombre de regidors de la 
corporació) a la primera votació, era proclamat Alcalde; si no hi havia majoria absoluta, era proclamat interinament el que obtenia 
més vots (era Alcalde interí), i al cap d’una setmana es tornava a repetir la votació. A la tercera vegada de votació per a elecció 
d’Alcalde,  era suficient la majoria relativa de vots.
20. Els Tinents d’Alcalde eren designats per votació dels regidors en la sessió següent a la data de constitució de l’Ajuntament. El 
sistema de votació i la majoria necessària era la mateixa que en l’elecció de l’Alcalde. La funció dels Tinents d’Alcalde era i és la de 
substituir  l’Alcalde en les absències o quan l’Alcaldia quedava vacant.
21. Es podia donar el cas de l’existència de “regidors interins”, que no era més que una manifestació del poder dels Alcaldes de 
RO. Quan transcorregut més de la meitat d’un bienni, en un Ajuntament hi havia un nombre de vacants superior a la tercera part 
del nombre total de regidors, es podia sol×licitar que el Governador Civil de la província designés “regidors interins” per ocupar 
les vacants temporalment fins el final de mandat legal de l’Ajuntament, o sigui, del bienni, o fins la reincorporació dels titulars si 
les baixes eren transitòries. Els designats havien de reunir determinats requisits, entre d’altres el d’haver ocupat per elecció el càrrec 
de regidor en un període anterior. Però, logicament, els designats com a regidors interins eren de la mateixa tendència política de 
qui els designava, coincident amb la de l’Alcalde. Les vacants podien produir-se per incompatibilitat (que ja tinguessin o sobrevin-
guda, per ocupar altres càrrecs o participar en contractes amb l’Ajuntament), per excusa (els més grans de 60 anys o els físicament 
impedits podien excusar-se de ser regidors o, en el seu cas, renunciar si la causa era sobrevinguda), per baixa en el cens electoral 
(canvi de residència) o per estar encausat en un procès judicial.
22. A l’any 1890 s’implantà el sufragi universal que, en realitat, tan sols era sufragi universal masculí, ja que tan sols eren electors i 
elegibles els homes més grans de 25 anys inscrits en el cens electoral.
23. Les eleccions es convocaven cada dos anys. El que estava establert era que se celebressin el 2n. diumenge de novembre, i el 
nou Ajuntament (compost pels regidors elegits en l’última convocatòria i els de l’anterior que complien el segon bienni dels quatre 
anys) prenia posessió el dia 1 de gener (si les eleccions es celebraven en una data diferent al 2n. diumenge de novembre, l’Ajunta-
ment es constituïa el dia primer del segon mes posterior a les eleccions). El mandat d’un Ajuntament era d’un bienni, encara que 
cada regidor el tingués de quatre anys.
Aquesta regla del 2n. diumenge de novembre, que s’havia de confirmar en la convocatòria que feia el Govern amb caràcter general 
per a tot l’Estat, va tenir excepcions en els anys 1907 (no es van celebrar eleccions que es van celebrar fins el maig del 1909, degut 
a que s’esperava que s’aprovés  una nova Llei Municipal), el 1919 i el 1921 (que per motius de la situació política del moment es 
van ajornar fins el febrer dels anys següents). Algunes de les eleccions celebrades van ser les següents: 1897 (9 de maig), 1899 (14 
de maig), 1901 (10 de novembre), 1903 (8 de novembre), 1905 (12 de novembre), 1909 (2 de maig), 1909 (12 de desembre), 1911 
(12 de novembre), 1913 (9 de novembre), 1915 (14 de novembre), 1917 (11 de novembre), 1920 (8 de febrer), 1922 (5 de febrer). 
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nombre igual de vocals associats que, designats entre els contribuents del districte, exercien 
el càrrec per un any. A  la Junta li corresponia l’aprovació dels pressupostos municipals, la 
revisió dels comptes municipals i l’establiment i creació d’arbitris amb subjecció a la llei.

     c) Distingia entre l’alcalde, la comissió permanent i el Ple de l’Ajuntament.

     d) Configurava al secretari com a cap administratiu de l’organització municipal.

4.3. L’AJUNTAMENT DE PALAUSOLITÀ I PLEGAMANS24

Any 1799 

                   Batlle:    Jaume Arimon
                  Regidor Degà:  Joan Gibert
                   Regidors:   Joan Cerdà
                                     Josep Bujons
                                     Silvestre Grau
                   Procurador Síndic:  Jaume Truyols

El 4 de setembre de 1799, aquest ajuntament feia la proposta de les persones -dues per 
a cada càrrec- entre les que s’havia de nomenar els futurs regidors i el batlle pels anys 1800 
i 1801. Una vegada escollits i nomenats, elegirien el batlle i els altres càrrecs, entre ells. 
Aquestes eren les persones proposades:

  Per a Regidor primer: Jaume Cortés ó Francesc Torrents 
  Per a Regidor segon:    Francesc Nualart ó Valentí Morera 
  Per a Regidor tercer:   Francesc Mañosa ó Pere Padrós 
  Per a Regidor quart:    Esteve Llonch ó Pere Carol

Anys 1807-1808. Coneixem només l’alcalde

   Batlle:    Jaume Sors

24. No hi ha informació anterior a mitjans del segle XIX als arxius municipals. Pot ser degut, almenys pel que respecta 
al documents anteriors a 1812, a que l’Ajuntament va ser incendiat durant la invasió dels francesos -la guerra de la 
Independència- i  els seus arxius cremats. Les dades s’han obtingut de fonts particulars.
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Anys 1809-1810

                             Batlle:      Josep Beyra
                             Regidors:        Pere Duran
                                                Jaume Cortès
                                                 Miquel Farriol
                                               Josep Cruells
                                               Pere Duran
                             Síndic:    Francesc Puigdomenac

Aquest ajuntament proposa les següents persones:

   Per a batlle:     Jaume Arimon o Genís Guardia
   Per a regidors:    Joan Cerdà o Llorenç Padró       
                                           Joan Gibert o Pere Carol
                                            Antoni Malla o Jaume Torrens
                                             Jaume Vilanova o Josep Jornet

Any 1811. Coneixem només el nom de l’Alcalde

                             Batlle :      Jaume Arimon 

Anys 1812 i 1813. Primer Ajuntament constitucional, elegit segons la Constitució de 1812 

   Batlle:       Jaume Arimon
                             Regidor Degà:    Jaume Puigdoménech
                             Regidors:      Llorenç Padró
                                                  Francesc Cladellas
                                                  Francesc Cortès
                             Síndic Procurador: Pere Padrós



Document del nomenament de batlle de Palau-solità i Plegamans del segle XIX



5. ENTRE ABSOLUTISTES I LLIBERALS

5.1. TORNA L’ABSOLUTISME

No va durar gaire l’època constitucional. Tant aviat com els francesos  van haver marxat 
del país i va ser reinstaurat al tron el rei “Fernando VII”, es va tornar a implantar un estat 
absolutista i antilliberal, derogant-se la Constitució.

Els ajuntaments van ser desposeïts de les atribucions que els conferia la Constitució i els 
batlles i els regidors serien directament per l’autoritat, per un període de tres anys.25 

La situació econòmica es va deteriorar, a causa principalment de  la ineficaç política dels 
governs i de la pèrdua deel mercat americà, a l’independitzar-se aquells paisos. Els preus 
agraris van baixar i el descontent de la gent era creixent. 

5.2. EL TRIENI LLIBERAL

Va ser l’any 1820, que es va imposar un govern lliberal. De nou, es van restablir els 
Ajuntaments constitucionals.

 Any 1820. Únicament coneixem el batlle

                                     Batlle: Joan Arimon

5.3. ALTRA VEGADA L’ABSOLUTISME

El període entre 1923 i 1933 està marcat pel retorn de l’absolutisme de Ferran VII i una 
dura persecució dels lliberals. 

Mentrestant, al poble, s’intentaven solucionar els problemes quotidians, lluitant contra 
les cirsumstàncies.

25.  No s’ha trobat més documentació d’aquest periode als arxius municipals.
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Any 1826

                                  Batlle:    Francesc Cladellas
                                Regidors:   Joan Puigoriol
                                                  Esteve Jornet
                                                   Anton Malla
                                                   Feliu Riera
                                 Procurador Síndic:  Francesc Padrós

L’any 1828 hi havia el següent Consistori:

    Batlle:    Pere Duran
                                     Regidor Degà:  Salvador Plantada
                                      Regidors:   Pere Carol
                                                       Francesc Padrós
                                                       Pere Bassets
                                      Síndic Procurador:  Pere Güells
    Secretari:   Andreu Farrés

Façana de migdia de la Casa de l’Ajuntament a la primera meitat del segle XIX.
El rec Gran passava per un costat de la casa i el camí ral per l’altre
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Distribució de la casa de l’Ajuntament, al segle XIX.
La planta baixa estava ocupada per dependències de l’hostal

A la planta superior, a més de les habitacions, hi havia la Sala Consistoriial
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Ubicació de l’edifici de l’Ajuntament al segle XIX
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6. LA PRIMERA GUERRA CARLINA

6.1. LA SITUACIÓ GENERAL. CONFLICTES SOCIALS

La mort del rei, l’any 1933, desfermà el plet successori entre els partidaris de Carles -els 
carlins- i els partidaris d’Isabel -els lliberals-. El rei, en el seu testament, havia disposat que 
la corona passaria a la seva filla Isabel. Aquesta només tenia tres anys i, mentres no fos ma-
jor d’edat, ostentaria la regència la seva mare, Maria Cristina. Els partidaris del germà del 
monarca, Carles, es van sublevar, iniciant-se així la primera guerra carlina.

Però en el fons, aquesta lluita evidenciava importants conflictes socials. La facció carlina 
rebia el suport de la la major part de la noblesa i del clero, que temia perdre antics privilegis, 
davant les reformes propugnades pels lliberals i que tenien com a referència la Revolució 
Francesa. Aquesta facció també tenia un considerable suport popular, especialment a les 
comarques d’interior.

És en aquesta època que el govern suprimeix els delmes eclesiàstics i els senyorius ju-
risdicionals, iniciant el tancament de convents i a la desamortització dels bens de l’església.

6.2. L’AJUNTAMENT  LOCAL EN ÈPOCA DE GUERRA

La primera guerra carlina (1833-1839) va afectar profundament la vida local i municipal 
de Palausolitar i Plegamans. La localitat es va decantar majoritàriament pels lliberals i va 
sofrir una continuada escomesa per part de les partides carlines de la rodalia -amb l’ajut 
d’algún membre de la localitat. La disseminació de les cases del poble, que no es podien 
defensar com a les poblacions fortificades, augmentà la gravetat de la situació. 

Any 1835

                                Alcalde:  Menna Gibert

En aquesta època, Palau-solità tenia 91 veïns i Plegamans, 32. 

Malgrat que els dos pobles formaven un mateix municipi, Palausolitar estava adscrit al 
Partit de Terrassa i Plegamans, al de Granollers. Aquest fet ocasionava moltes incomoditats 
administratives, situació que l’Ajuntament posava de manifest en repetides ocasions, recla-
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manat que s’adscriguessin els dos al mateix Partit.

Al poble seguia havent-hi un “mesón” i una carniceria que tenien caràcter públic. 

No hi havia cap metge.

Any 1836   

                          Alcalde:    Manuel Padró
                          Regidor Degà:  Josep Cerdà
                          Regidor:   Joan Arimon
                          Procurador Síndic:  Francisco Cladellas

Facècies de la guerra

Durant aquest any, revoltat per la primera guerra carlina, es van produir nombrosos inci-
dents que van afectar molt directament a les persones que composaven l’Ajuntament - com 
hem dit abans, decantat al costat dels lliberals. 

Aquest és un breu resum d’alguns fets, tal com es descriuen a l’època:    

• Una força de 20 a 30 facciosos (carlins) armats assalta el poble. Registren la casa del 
Regidor Degà i no el troben. A continuació es presenten a la casa de l’altre regidor, 
prenen presoner a un mosso i s’enduen totes les gallines i pollastres que troben. 
Després es dirigeixen a casa del Procurador Síndic i es fan donar menjar per tots, a 
la força. A continuació, van a casa de l’Alcalde i, com que no els obren, calen foc a 
la porta. Finalment, fugen al sentir diversos veins que alerten al poble al crit de “lla-
dres!”.

• Més endavant, una altra partida de facciossos, manada per Pau Escursell, saqueja les 
cases de tots els membres de l’Ajuntament i d’altres veins del poble. 

• Al cap de poc temps, l’autoritat provincial, a petició del propi Ajuntament, exhonera 
del càrrec a l’Alcalde, per motius de salut.

• El Regidor Degà s’ha hagut de refugiar a Barcelona i l’altre Regidor, a Caldes, “per 
haver estat presos vàries vegades per les partides faccioses”.
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• Per acabar-ho d’adobar, el comandant d’armes de Caldes amenaça de presentar-se 
amb la força armada (en aquest cas, les tropes del Govern) si el poble no paga el 
pressupost de guerra que té pendent. 

• Com es pot comprovar, la situació de l’Ajuntament va arribar a ser crítica. En aquest 
any, l’Ajuntament va quedar reduït al Procurador- Síndic i a un Regidor - aquest últim 
s’hi desplaçava des de Caldes, on s`havia refugiat-. D’aquesta forma es va aconseguir 
resitir fins la renovació i formació d’un nou Consitori.

Any 1837. Es va nomenar un nou Ajuntament

                                      Alcalde:   Pere Duran
                                      Regidor primer:  Ignasi Grau
                                      Regidor segon:  Ramon Sors
                                      Procurador Síndic: Josep Llivina

Al cap d’uns mesos, dins el mateix any, es renova l’Alcalde.

                                      Alcalde: Menna Gibert

Més anècdotes

• Una partida de “facciosos armats o lladres”  s’apodera de l’Hostal del Fum. S’enduen 
el fill gran i tots els traginers que hi feien parada, als que després roben tot el que por-
ten. També s’enduen al Regidor segon, dient que si el poble no paga la contribució 
als carlistes, l’executaran. (Cada vegada és menys definida la separació entre partides 
carlines i partides de bandolers, que s’amparen en aquesta excusa per robar).

• Per part del Capità General, es donen instruccions a tots els pobles per a que es 
fortifiquin i per a que facin allistaments per a la Milícia. L’Ajuntament contesta que 
el poble no es pot fortificar perquè les cases estan completament disperses i que no 
es pot fer llista per la milícia perquè aquí s’està “a merced de los forajidos”, i prou feina 
tenen a defensar-se.

• Es rep un requeriment del Governador, demanant explicacions de perquè no havien 
cobrat els delmes, tal com preveu la nova legislació. L’Ajuntament respon que no 
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tenia notícia que hagués de cobrar el delme i que, al poble, l’han continuat cobrant el 
Marquès de Sentmenat i els Rectors.

Any 1838. Un cop d’ull a la vida i activitats de l’Ajuntament

• S’informa que al poble no hi ha mestre per falta de dotació. Fa de mestre, voluntàri-
ament, el barber.

• Es comunica  que els 7 cavalls existents al poble han estat declarats inútils pel servei.

• Es rep l’ordre de fer el cens dels homes majors de 17 anys, susceptibles d’incorpo-
rar-se a la milícia.

• L’Ajuntament rep  una notificació en la que es diu que per cada  quinto que es presenti 
als rebels, s’imposarà al poble una multa de 5.000 rals.

• S’evaluen els danys causats pels facciosos, qualificant-los de molt importants.

Es determina el delme, així com les quotes per altres conceptes, a pagar l’any 1837. 
L’Ajuntament reclama aquests delmes als veïns i molts es neguen a pagar.

Any 1839

                             Alcalde:    Domingo Cortès
                             Regidor primer:   Ignasi Grau
                             Regidor segon:   Isidro Aymerich
                             Síndic Procurador:   Antoni Puigdoménech

Anècdotes

• El secretari Andreu Farnés renúncia voluntàriamment al càrrec, per raó “de los con-
tinuos achaques de que adolece”. Es nomena interinament a Josep Forns per a aquesta 
funció.

• Una partida de facciosos deté al regidor segon i algún altre veí, pren una mula i se’ls 
enduen a tots.

• S’imposa el pagament d’una quota a tots el varons de 17 a 50 anys que no estiguin 
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inscrits a la milícia.

• L’alcalde demana a l’autoritat que s’armi la gent de les masies.

Any 1840. Més anècdotes dels carlins

Una partida carlina segresta l’alcalde. El succés es descriu així:

“En la noche del 23 de julio último una partida de facciosos armados se llevó preso al Alcalde de estas 
Parroquias, de lo que se dio el  parte correspondiente a los tres Comandantes de armas más inmediatos. El 
30 del mismo mes pasó el Regidor primero a Oristá, en donde tienen preso al Alcalde, para ver si podia 
lograr la libertad, pero le sucedió al contario, que se han quedado presos a los dos, pidiendo una contribución 
que es imposible poderla cumplir, y amenazando que de no verificarlo inmediatamente, mandarían una fuer-
za para llevarse presos a los demás y que saquearían las casas, como hicieron en Senmenat. Lo que pongo 
en conocimiento de V. a fin de que se sirva elevarlo al conocimiento de la autoridad y porque por su parte 
vigile para que queden escarmentados los facciosos si tienen la osadía de bajar a incomodar a estas pacíficas 
Parroquias. Palausolitar Y Plegamans, 2 de julio de 1840. Sr. Comandante de la Columna Móvil del 
Vallès, en Sant Feliu de Codines.”

No consta el desenllaç d’aquesta història, als arxius municipals.
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La singular alzina de Can Padró ha estat un element característic i simbòlic del municipi durant segles
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7. ENTRE MODERATS I PROGRESSISTES

7.1. LA SITUACIÓ GENERAL. INESTABILITAT

Finalment es va acabar la guerra, però la situació política continuava revoltada, a tot el 
país,  per les lluites entre els propis lliberals, uns, moderats i altres, progressistes. També con-
tinuaven els moviments absolutistes. Els disturbis són cada vegada més greus i, a Madrid, 
s’acaba cridant a Espartero per a fer de Regent.

7.2. LA SITUACIÓ AL POBLE
L’Ajuntament contesta a una enquesta sobre la situació escolar del municipi:

Número d’habitants: 570
Homes i nens que saben llegir: 40
Dones i nenes que saben llegir: 12
Homes i nens que saben escriure: 32
Dones i nenes que saben escriure:  8
Escoles de nenes: Cap, ni pública ni privada.
Escoles de nens  : Cap de pública. Una de privada: El mestre és el barber, que  

    s’anomena Pere Gispert, i té 15 alumnes de 3 a 10 anys. 

Any 1841

                         Alcalde:    Josep Ciurans
                         Regidor primer:   Ignasi Grau
                         Regidor segon:   Antoni Mallla
                         Procurador Síndic:  Pere Güell

Anècdotes

• L’Alcalde demana al Governador que ordeni a l’Alcalde de Senmenat a que ajudi en el 
cobrament de les contribucions que deuen els veïns de Sentmenat que tenen terres a 
Palausolitar i Plegamans, ja que, aquests es neguen a pagar i l’Alcalde de l’esmentada 
localitat es nega també a col.laborar. Posteriorment i per a cumplir les ordres rebudes, 
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l’Alcalde de Senmenat fa fer un pregó, però no fa cap efecte i ningú va a pagar.

• S’insisteix en els inconvenients que ocasiona el cada Parròquia pertanyi a un partit 
diferent. El Secretari de l’Ajuntament fa aquest escrit:

“Hallándose esta Jurisdición dividida en dos partidos, esto es, Palausolitar, al de Tarrasa, y Plegamans, 
al de Granollers, resulta que esta Municipalidad tiene que cumplir las órdenes de las dos cabezas de partido 
y, por lo mismo, resulta también que es doble el trabajo; y por lo mismo, acude a V.S. a fin de que se sirva 
unir estas dos Parroquias a un solo partido y que éste sea el de Tarrasa, por serle más cómodo al Cuerpo 
infrascrito…”

Els comptes de l’any 1841

                                     Ingressos:     2016 Sous
                                     Obligacions: 2416 Sous
                                     Dèficit:           400 Sous

Any 1842

                           Alcalde:   Josep Ciurans
                           Regidor primer:  Antoni Malla
                           Regidor segon:  Ignasi Grau 
                           Procurador Síndic:  Ramon Sors

La situació al país

Tothom assisteix, perplex, al bombardeig de Barcelona, ordenat per Espartero per a 
reprimir l’oposició a les seves mesures lliure-canvistes. Aquest personatge, que havia estat 
considerat un heroi a les guerres carlistes, va caure en la impopularitat i no va tardar a ser 
destituït i enviat a l’exili.

De 1844 a 1854  van governar els moderats. De 1854 a 1856  ho van fer els progressistes 
i de 1857 a 1863, altra vegada els moderats. L’any 1846 hi va haver una segona sublevació 
carlina,  anomenada del matiners. Malgrat tot, durant aquells anys hi va haver una conside-
rable evolució de l’economia. 
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La construcció de la nova carretera de Mollet a Caldes, a partir de l’any 1848, va afectar sensiblement al poble i al seu 
desenvolupament posterior. Al costat d’aquest nou eix es va anar formant la barriada de les Cases Noves
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A partir de 1860, hi va haver una nova acceleració econòmica, coincidint amb la 
“Renaixença”, primer literària i més tard inspiradora ideològica del catalanisme.

 Any 186026

                                   Alcalde:    Jaume Sors
                                   Tinent d’alcalde:   Fèlix Aymerich
                                   Regidors:    Esteve Jornet
                                                     Pau Pujol
                                                     Pau Malla
                                   Síndic procurador:  Jaume Padró

Anècdotes 

L’Alcalde i el Secretari  de l’Ajuntament intervenen en el control del tabac de l’estanc:

“En las Parroquias de Palausolitar y Plegamans y día 31 de diciembre de mil ochocientos sesenta, 
constituido el infrascrito Alcalde, acompañado del secretario del Ayuntamiento en el estanco Nacional del 
mismo pueblo, al toque de oraciones o de cerrarse los citados estancos, para proceder al repeso y al recuento 
de las existencias de tabacos del mismo en el que  se encontraron los siguientes:

Cigarros peninsulares de segunda…………½  Libra

Idem de los comunes …………………………1 Libra

Picado filipino, paquetes de una onza…  10 Libras

Y en fe de lo cual se levanta la presente acta, de sus resultados que precisan los infrascritos señores, 
Alcalde y Estanquero, conmigo el Secretario, de que certifico.”

26.  A partir d’aquest any les dades estan recollides de l’arxiu municipal
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Any 1862

                                     Alcalde:    Jaume Padró
                                     Tinent d’alcalde:  Antoni Puigdoménech
                                     Regidors:   Jaume Sors
                                                       Fèlix Aymerich
                                                       Gaspar Valls
                                     Síndic Procurador:  Antoni Jornet      

Activitats

L’Ajuntament presenta el “Itinerari general dels camins existents al territori del poble”, 
que declara d’interès general els següents:

“Camí de Gallechs, de 8 peus d’amplada i en regular estat. Camí de Palaudàries, de 8 
peus d’amplada i en regular estat. Camí de Polinyà, de 10 pams d’amplada i en regular estat 
(creua la Riera de Caldes i  la de Sentmenat). Camí de Caldes, de 12 peus d’amplada i en 
bon estat. Camí de Santa Perpètua, de 12 peus d’amplada i en bon estat (empalma amb el 
de Caldes prop de l’Hostal). Camí de Sentmenat, de 12 peus d’amplada i en regular estat 
(creua la Riera de Caldes). Camí de Sabadell a Granollers, de 12 peus d’amplada i en bon 
estat (comença a la cresta de la serra de cal Estella i creua la Riera de Caldes ).”

Any 1864

                                    Alcalde:   Antoni Puigdoménech
                                    Tinent d’Alcalde:  Genís Guàrdia
                                    Regidors:   Vicens Cladellas
                                                      Josep Mas
                                                      Gaspar Valls
                                    Síndic Procurador:  Antoni Jornet
                                    Secretari:   Jaume Malla
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Any 1867

                                     Alcalde:    Esteve Cladellas
                                     Regidors:   Joan Malla
                                                       Pau Pujol
                                                       Jaume Truyols
                                     Síndic Procurador:  Jaume Padró

Activitats

Es publiquen unes “Ordenances Municipals”, amb els següents capítols: Religió i Moral, 
Seguretat Pública, Policia Urbana, Policia Rural, Policia Sanitària i Disposions Comunes.

A títol anecdòtic, es transcriuen alguns articles:

Article 10.- “Será reconocido durante la noche, como delegado de la autoridad local, el Alguacil encarga-
do de vigilante y, a la voz de alto, se obedecerà acto continuo para dejarse reconocer. Todos los vecinos deberán 
prestarle cuantos auxilios reclame en semejantes casos, bajo la multa de cuatro escudos.

Article 14.- “Queda prohibido…recorrer la población por la noche, dando gritos, cantando o promovi-
endo cualquier clase de ruido  que pueda perturbar el sosiego del vecindario”.

Article 15.- “Queda prohibido el correr por el interior de la población y sus arrabales con caballerías ni 
carruajes, bajo la multa de dos escudos”.

Article 19.- “Se prohibe tirar aguas sucias, escombros, ni otra clase de inmundicias por las calles, plazas 
y otros sitios, bajo la multa de un escudo”.

Article 21.- “Bajo la propia multa, ningún vecino podrá espulgar i sacudir ropa ni otra cosa, en los 
balcones, ventanas o azoteas.”

Article 26.- “Cuando ocurra algún incendio, los vecinos útiles acudiran inmediatamente 
al lugar del siniestro, y cooperarán con su ayuda para lograr su extinción, obedeciendo los 
mandatos que la autoridad les de, al objeto indicado.”

Article 28.- “Al que defraudare a cualquiera persona en los comestibles i bebestibles, tanto en el peso 
como en la medida, se le dará decomiso del artículo o especie defraudada, distribuyéndola a los pobres menes-
terosos, y satisfará también una multa igual al cuádruplo del valor del artículo decomisado.”
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Article 29.- “Queda prohibido bañarse de día en el río o las inmediaciones de la población en total 
estado de desnudez; y los que quieran bañarse, en puntos separados de la vías públicas, deberán llevar cal-
zoncillos, si son hombres y camisa, si son mujeres, bajo la multa de un escudo que será exigido también a 
los menores de edad”.

Article 31.- “Bajo la multa de dos escudos y pago de las costas que se originen en su caso, se prohibe 
ensuciar los frontis de las casas con basuras, colores o inmundicias”.

Article 33.- “Se prohibe que persona alguna , a pie o a caballo o en carro, pase ni abra senda, atajo o 
carretera en propiedad ajena, bajo la multa de dos escudos, así como, bajo la propia pena, atravesar sem-
brados”.

Article 58.- “Las multas que se fijan en estas ordenanzas son conmutables  con un día de arresto por 
cada escudo, en caso de insolvencia notoria”



50

Façana de migdia d’un projecte de nou edifici per a l’Ajuntament, que es va presentar l’any 1868, però que no es va 
arribar a construir
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8. DE LA REVOLUCIÓ A LA RESTAURACIÓ

8.1. LA SITUACIÓ GENERAL

El mes de setembre de 1868 hi va haver un pronunciament militar, encapçalat per Prim 
i Serrano. Va ser ampliament secundat, fins esdevenir una veritable revolució. Els manifes-
tos dels pronunciats anunciaven Corts Constituents i sufragi universal. Isabel II va marxar 
a l’exil·li i, després d’un breu regnat d’Amadeu de Saboia, va ser proclamada la República 
l’any 1873. Al cap d’un l’any, però, es va tornar a restaurar la monarquia en la persona d’Al-
fons XII.

Encara hi hagué una tercera guerra carlina de 1873 a 1876, que va ser bastant cruenta i 
va afectar molt a la comarca i al poble. 

La següent dècada es caracteritzà pel desenvolupament dels transports i de la indústria, 
amb l’aplicació de noves fonts energètiques. 

8.2. EL POBLE. CANVIS GRADUALS

Any 1875. Aquest Ajuntament prové de l’any 1873

                                    Alcalde:    Ubald Padrós
                                    Tinent d’Alcalde:  Joaquim Nualart
                                    Regidors:   Antoni Font
                                                     Antoni Monserrat
                                                      Francesc Mas
                                                      Isidre Sallent
                                                      Salvador Sans
                                    Regidor Síndic:   Jaume Solà
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El més de juny d’aquest mateix any es constitueix un nou Ajuntament:

                                     Alcalde:    Jaume Sors
                                     Tinent d’Alcalde:  Joan Gibert
                                     Regidors:   Vicens Cladellas
                                                       Pau Pujol
                                                       Josep Molins
                                                      Josep Vilardell
                                                       Genís Guàrdia
                                                        Pere Campabadal
                                      Regidor Síndic:  Pere Mas
                                      Secretari :   Josep Güells

Any  1878

                                      Alcalde:   Ubald Padrós
                                      Regidors:   Félix Sampera
                                                       Juan Puigbó
                                                       Josep Sagués
                                                      Antoni Monserrat
                                                      Francesc Ballbé
                                                     Jaume Truyols
                                       Secretari interí:  Ubald Sampera

Activitats

• D’acord amb la Llei de 1857, l’ensenyament primari depenia dels ajuntaments. 
S’esmenten aquest any les Escoles Públiques, a les que assisteixen 33 nens i 47 nenes. 
Estan ateses per dos mestres de primer ensenyament, el senyor Juan Cruells i la se-
nyoreta Paula Sala. 

• L’inspector d’Instrucció Pública visita les  escoles i fa un seguit d’observacions per a 
què es corregeixin les deficiències observades. Per a cumplir les instruccions rebudes, 
l’Ajuntament “acordó dar ensanche a los locales de las Escuelas tan pronto como lo permitan los 
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recursos municipales y que se instruya expediente para solicitar del Gobierno una subvención pro-
porcionada”.

• El mes de febrer, s’acorda: “Oficiar al Señor Gobernador Civil de la Província, a fin de que se 
sirva elevarlo a S.M. el Rey D. Alfonso XII (Q.D.G.), por el fausto suceso de su efectuado enlace 
con su prima, la Infanta Doña Mercedes de Orleans”. 

 “Junta Municipal de Contribuients”. S’anomena la Junta que s’ha d’encarregar del 
repartiment de consums, cereals i sal. Està formada per membres en nombre triple al de 
Regidors. 

Les espècies i productes per les quals s’ha de pagar a la Hisenda els consums, al poble, 
són:

Vi: 22.200 l.
Vinagre: 150 l.
Aiguardent, alcohols i licors: 607 l.
Carn de llana en fresc: 1.000 Kg.
Carn de porc en fresc: 900 Kgs.
Carn de porc salada: 2.000 Kgs.
Oli de tota mena: 1.800 Kgs.
Sabó: 666 Kgs.
Fósforos de cerillo o de madera: 7 gruesos.
Arroz, garbanzos y sus harinas: 2.500 Kgs.
Trigo y sus harinas: 72.132 Kgs.
Cebada, centeno, maíz, mijo, y panizo: 18.200 Kgs.
Demás granos, legumbres secas y sus harinas: 6.500 Kgs.

També s’encarrega a la Comissió de Pressupostos la formació del que ha de regir de 1878 
a 1879 per a que el presenti a l’Ajuntament pel dictamen corresponent. Es racomana que el 
pressupost sigui “prudente i arreglado a las necesidades del pueblo”.
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Requeriment de pagament de l’impost de consums (cedit per Dolors Oromí)
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Any 1879

   Alcalde:   Ubald Padrós
   Tinent d’alcalde:  Joan Gibert
   Regidors:   Pere Sampera
                                                     Jaume Sans
                                                     Antoni Viaplana
                                                      Francesc Ballbé
                                                      Josep Sagués
   Síndic:   Jaume Truyols
   Secretari:   Ubald Sampera cesa per edat. Es nomena a  

   Josep Sampera com a Secretari interí. Aquest dimiteix al poc temps  
   i es nomena a Francesc Roca i Terradas

Anècdotes

Per un escrit a l’Ajuntament, tenim notícia de l’existència d’aqusts establiments del poble:

• Francisco Ballbé, “ejerce la industria de sastre, tiene botelleria, despacho de café, la única sala 
de baile que existe en el pueblo y, a más, es el cartero y estanquero nacional”. Està situat a la 
carretera.

• Miquel Plantada és el ferrer del poble.

• Pere Mas té una fàbrica d’aiguardent que “puede decirse que es de las mejores de Catalunya” 
. A més d’aiguardent, ven vins i altres licors.

• Fèlix Aymerich fa de fariner.
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El ferrocarril inaugurat l’any 1880. Va ser una nova via de comunicació que va travessar el poble,
paral·lelament a la carretera
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Antiga estació del tren
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9. EL CANVI DE SEGLE

9.1. LA SITUACIÓ GENERAL. LA FILOXERA. EL DESASTRE DEL 98

Els anys 80 del segle passat van estar marcats per la invasió de la plaga de la vinya anome-
nada fil·loxera. Feia uns anys que havia arrasat les vinyes de la resta d’Europa i particular-
ment les franceses. Per això, el preu del vi havia pujat, proporcionant importants ingressos, 
realitzant-se, fins i tot, exportacions al país veí. Però, quan la fil·loxera va invadir Catalunya 
i, irremisiblement, la comarca i el poble, es va produir un greu daltabaix a l’economia, així 
com la ruina de moltes cases que tenien en el vi un dels escassos  productes per  generar 
excedents i per vendre. 

En l’aspecte polític, es va assistir a la formació d’alguns grups. Així, es fundà el Partido 
Democràtico Socialista Obrero Español i, més tard, a Catalunya, la Lliga Regionalista. L’any 1892 
s’aprovaren les “Bases” de Manresa, en consonància amb les creixents manifestacions de 
catalanisme. També s’incrementà el moviment obrer, encara que decantat cap l’anarquisme.

El segle acabà amb el desastre del 98: guerra de Cuba, pèrdua de les últimes colònies, crisi 
econòmica i, sobretot, ideològica.

9.2. LA VIDA AL MUNICIPI

Any 188027. Anècdotes

• En un informe que emet l’Ajuntament, amb motiu d’una circular que ordena la for-
mació d’un servei d’assistència mèdica pels pobres, es diu que “no hi ha al poble cap 
família considerada pobre de solemnitat o necessitada, que no disposi de mitjans per 
a procurar-se, per sí mateixa, l’assistència mèdica”. 

• L’Ajuntament decideix fer un escrit a la Junta del ferrocarril, ja que les obres de la 
línia de tren de Mollet a Caldes estan a punt d’acabar-se, demanant que es construexi 
l’Estació a un lloc cèntric. Es suggereix el punt on el camí de Sentmenat es troba amb 
la carretera de Caldes, prop de l’estanc. 

27.  Les dades relatives a alguns anys d’aquesta dècada són abundants i per això es relacionen com a mostra il·lustrativa 
del que podia ser la vida municipal i local de l’època en general.
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• L’Ajuntament subhasta la venda lliure “d’espècies de consums i cereals i de la sal”. 
Aquest any, s’ha de repetir tres vegades per falta de postors. Finalment, s’adjudica per 
350 pessetes (la mitad pel tresor Públic i l’altra mitad pel Municipi), corresponents al 
ram de les carns de porc en fresc i salades. Com que aquesta quantitat no cobreix el 
cupo a ingressar al tresor, la resta es cobra per repartiment directe. 

• Es dóna compte d’una circular de la Diputació Provincial, per la que s’estableix un 
recàrrec de 25 cèntims de pesseta per hectàrea de vinya i per any, per atendre les des-
peses ocasionades per la lluita contra la plaga “Philloxera vastràtrix”, que ja ha entrat 
a Catalunya procedent de França i està arruinant progressivament totes les vinyes. 
Està avançant des de les comarques gironines, però encara no ha arribat al Vallès.

• Es remet al govern civil la relació de les Associacions que hi ha  a la localitat: Només 
n’hi ha una, anomenada de Sant Isidre, i es tracta d’una associació d’ajuda mútua.

Any  1881: Hi ha renovació de l’Ajuntament, el mes juliol

                                     Alcalde:    Ubald Padrós
                                     Tinent d’Alcalde:  Joan Gibert Fatjó
                                     Regidor Síndic:   Jaume Truyols Farnés
                                     Regidors:   Francesco Ballbé Creus
                                                      Jaume Truyols Farnés 
                                                      Francesc Guardia Roca
                                                      Pere Sampera Padrós
                                                     Jaume Sans Malla
                                                     Antoni Viaplana Monserrat 

Comissions formades

• Comissió de pressupostos: Jaume Sans i Antoni Viaplana

• Comissió de beneficència i sanitat: Pere Sampere i Joan Gibert

• Comissió de policia urbana i rural i abastaments: Francesc Ballbé i Francesc          
Guàrdia
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L’activitat, tant de Palau-solità com de Plegamans, es desenvolupava a les masies. Al a foto es pot veure la masia de Can 
Cortès, encara amb la seva funció agrària
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Inventari de les finques del comú

1. Casa Consistorial, amb local i habitacions per les Escoles públiques de pàrvuls i ha-
bitació dels mestres. Valor estimat: 2.117,- PTA.

2. La casa contígua, destinada a “mesón”, amb un hort annex al seu costat. Valor estimat: 
875,- PTA.

3. El cobert situat a la plaça, anomenada de la carnisseria. Valor estimat: 27 PTA.

Un exemple de pressupost municipal (1881)

INGRESSOS

Capítol   1.  Producte líquid de finques del comú               64,- PTA
Capítol   8.  Arbitri sacrifici bestiar a l’escorxador      120,- PTA
Capítol 10.  Cobraments per Amillarament                   2.603,- PTA
          10% sobre el cupo subsidi al Tresor            50,50  PTA
                   100% cupo per consums i cereals           3.802,70  PTA
            TOTAL :          6.640,20 PTA

DESPESES

Capítol  1.  Secretari, Francesc Roca                                 999,- PTA
   Oficial de Secretaria, Ubald Sampera              500,- PTA
   Agutzil, Genís Creus                                       200,- PTA
   Dipositari, Fèlix Sampera                                100,- PTA
   I els demés que resulten de la relació unida als
   pressupostos.
 Capítol 4 i succ.(sense especificar) Fins,   TOTAL:        6.640,20 PTA               

Anècdotes

• L’Ajuntament es queixa del pèssim estat del camí carreter de Palausolitar a Sentmenat, 
“que fa el trànsit difícil, sino impossible”. Es demana a la Diputació que procedeixi 
a la seva reparació o que arbitri la corresponent subvenció. Es diu que “hi ha molts 
elements de producció i riquesa del país que estan contrariats per aquest motiu” i que 
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és un camí important per la comarca, ja que a més d’unir les dues poblacions, d’em-
palmar amb la carretera de Mollet  a Caldes i els FFCC, amb la de Caldes a Sabadell, 
es dirigeix a Terrassa que és el cap del Partit.

• Un escrit de la Junta local d’ensenyament, dirigit a l’Ajuntament, exposa que el mes-
tre demana que “se quite el tabique que forma alcoba en el cuarto o aposento de la parte del frente 
porque siendo tan reducido no puede ponerse la cama ni penetrarse en ella”

• S’arrenda el local, anomenat escorxador, pel preu de 120 pessetes l’any, a Joan Dalmau, 
pel pagament dels drets per cada cap de bestiar que es sacrifiqui.

• Es disposa, que per donar compliment a l’article 145 de la Llei municipal vigent, 
s’encarregui “la construcció d’una arca de fusta, forrada de ferro, amb el seus tres 
panys i claus corresponents, conforme aquella Lei disposa, per a la custòdia dels fons 
municipals”.

Es constitueix una Junta municipal d’amillarament, formada per:

Regidors:    Ubald Padrós Casart
                  Joan Gibert Fatjó
                  Jaume Sans Malla
                  Francesc Ballbé Creus
Contribuents veïns:   Esteve Jornet Llonch
                                Antoni Malla Puigoriol
                                Josep Mas Rovira
                               Pau Pujol Pou
Contribuents forasters:  Antic Cortès
                                     Josep Fatjó

Activitats 

• S’han recaptat 87 pessetes amb 81 cèntims en concepte d’impost extraordinari per a 
despeses d’extinció de la plaga de la Phil.loxera.

• Es discuteix el problema originat per les  quotes que es deuen a la Diputació i que 
l’Ajuntament no pot pagar, ja que s’han ingressat 1.808,14 pessetes menys en el re-
partiment de consums, bé per insolvència d’alguns contribuents, bé per quantitats 
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que s’han hagut de rebaixar per resolucions de la pròpia Diputació davant les recla-
macions de diversos veïns, en detriment dels ingressos municipals. En canvi, s’ha 
hagut d’ingressar a l’Estat la totalitat dels pagaments o “cupos” senyalats al poble.

La Diputació fa l’anterior reclamació, notificant que si no hi ha cap resposta en el termini 
de 12 dies, es considerarà que hi ha conformitat i s’expedirà manament d’execució contra  
els bens particulars dels propis Regidors.

En vista d’això, es pren la determinació de preparar immediatament un escrit de      des-
càrrec.

Any 1882

La Phil·loxera s’ha anat extenent i està a les portes de la comarca. Sobre aquest greu 
problema, arriba a l‘Ajuntament una Circular del Govern de S.M., donant una sèrie d’ins-
truccions:

1. Es disposa la implantació d’una zona de defensa a la província de Girona per a inten-
tar aïllar i aturar la plaga. En aquella província hi ha 104 municipis afectats.

2. S’ordena vigilar les plantacions de ceps, prohibint la importació de plantes proce-
dents de paisos estrangers o de comarques dins el territori espanyol, que hagin estat 
infectades. Per part de la Secretaria de l’Ajuntament es durà un llibre registre de 
plantacions.

3. També es dóna la intrucció d’avisar immediatament al senyor Governador de la 
Província de qualsevol invasió que es detecti.  
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Any 1883. Noves eleccions municipals pel bieni

                                  Alcalde:   Ubald Padrós
                                  Tinent d’alcalde:  Jaume Sans
                                  Síndic:   Pere Sampera
                                  Regidors:   Antoni Malla
                                                    Antoni Viaplana
                                                   Francesc Ballbé
                                                   Jaume Truyols
                                                    Francesc Guàrdia

Any 1885

                                  Alcalde:   Joan Gibert
                                  Tinent d’Alcalde: Ubaldo Padrós
                                  Regidors:   Ramon Castellvell
                                                    Pere Sampera
                                                    Jaume Sans
                                                    Antoni Viaplana
                                                    Josep Cladellas
                                                    Antoni Malla
                                  Secretari:   Francisco Güells

Any 1886. Anècdotes

Un grup de veïns del poble es queixa de que hi ha dies que gairebé no es pot transitar pel 
camí que va a Polinyà i a la Parròquia de Santa Maria de Palausolitar, en el tram denominat 
La Carrerada, degut a l’aigua que hi passa i a que els arrendataris que cultiven els camps 
de les vores l’han anat estrenyent. Es demana que s’arranji a l’amplada de 22 pams. Aquest 
problema provoca un contenciós que no es resol, fins dos anys més tard, amb un conveni 
amistós entre l’Ajuntament i el propietari dels terrenys.
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Any 1887 

                                  Alcalde:    Joan Gibert
                                  Tinent d’Alcalde:   Francisco Ballbé 
                                  Síndic:    Ramon Castellvell
                                  Regidors:    Jaume Solà
                                                   Josep Cladellas
                                                     Ubaldo Padrós
                                                     Pere Sampera
                                                    Isidro Sallent
                                  Secretari habilitat:  Jaume Malla

Conveni sobre la Carrerada: S’estableix un conveni entre l’Ajuntament i Jaume Padró 
sobre el tema de La Carrerada, solucionant d’una vegada el problema de les aigües:

• “El camí actual, destinat a carruatges, es conserva amb l’amplada tal com està, amb 
un apartador al mig, a mitad de trajecte.”

• Paral.lel al mateix es construïrà un altre camí, més elevat i de forma convexa, de 8 
pams d’amplada i dos pams i mig més per un rec, que a més de servir per regar les 
terres, servirà de cuneta pel camí posant al començament i a la sortida unes pedres 
que impedeixin el pas de carruatges. El trajecte serà modificat en un tram per que 
quedi encarat a la nova pasarel.la de la riera.

Any 1890

                                    Alcalde:    Jaume Sors Carbonell
                                    Tinent d’Alcalde:  Isidro Sallent Via
                                    Síndic:    Francisco Mas Malla
                                    Regidors:   Juan Ballbé Creus
                                                     Jaume Solà Salvador
                                                     Josep Castells Jornet
                                                     Pere Sampera Padrós
                                                     Antoni Cerdà Jornet
                                     Secretari:   Francisco Roca
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Any 1891

                                     Alcalde:   Antoni Cerdà Jornet
                                     Tinent d’Alcalde:  Josep Cladellas Costajussà
                                     Procurador Síndic:  Jaume Malla Plantada
                                     Regidors:   Francisco Vilardell Castells
                                                      Jaume Sors Carbonell
                                                       Josep Castells Jornet
                                                        Francisco Mas Malla
                                                        Jaume Plantada Fonolleda
            Secretari:   Francisco Roca. 
    A partir de Novembre,
    Secretari habilitat:  Joan Ballbé

Relació del personal que exerceix diferentes tasques municipals

• Dipositari dels fons municipals: Bonaventura Grau i Bosch, nomenat per relleu de 
l’anterior dipositari, Francisco Guàrdia Roca, per motius d’edat. Té una retribució 
assignada als pressupostos.

• Expedidor de les cèdules personals: Jaume Jornet Margenat. Retribució: 25 PTA.

• Encarregat de col.locar la palanca a la riera quan hi ha avingudes: Isidre Sallent Via. 
Retribució: 20 PTA.

Festa major

L’Ajuntament paga 30 PTA. per les despeses de música o funció d’església  dels dies 25 
i 26 d’agost, Festa Major de Plegamans.
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La fabrica tèxtil va suoposar per al poble un important factor de canvi econòmic i social
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10. L’ENTRADA AL SEGLE XX

10.1. LA SITUACIÓ GENERAL

El començament de segle està marcat per les repercussions dels trasbalsos del 98, en els 
àmbits econòmic i social: Una crisi econòmica i un  malestar i desencant evidents.  

També es notava un ambient general d’oposició al centralisme, que a Catalunya es va 
manifestar políticament amb el triomf  electoral del republicanisme federal i de la Lliga 
Regionalista, recentment creada. Aquestes formacions van substituir els partits oficials 
alterrnants durant anys. El moviment catalanista va cristal·litzar el 1907 amb la formació de 
la gran coalició anomenada Solidaritat Catalana, que va vèncer per majoria les eleccions, 
malgrat l’escissió dels radicals de Lerroux.

Amb aquest panorama general es va arribar als fets de juliol de1909, que es coneixen 
com “la setmana tràgica”: una vaga general, un moviment potencialment revolucionari que 
es va desviar cap a la crema de convents, i que va acabar sent violentament reprimit.

De 1910 a 1914 hi va haver una hegemonia del republicanisme. Finalment, l’inici de la 
guerra europea, a nivell internacional, i la constitució de la Mancomunitat de Catalunya, a 
nivell català, marquen l’acabament d’aquesta etapa.

10.2. LA NORMATIVA MUNICIPAL MÉS RECENT

La Llei de 1877  estaria vigent fins a l’any 192428, sota la dictadura de Primo de Rivera, any 
en que es va aprovar l’Estatuto Municipal29. Amb l’adveniment de la II República i, amb ella, de  
la Generalitat, el Parlament de Catalunya va promulgar la seva llei municipal en els anys 1933 i 
1934 i que estigué en vigor fins a l’any 1939.

El règim local “franquista” fou objecte d’una llei de bases  al 1945, articulada el 1950 i refosa 
el 1955 amb una altra del 1953.

A l’actualitat, amb la Constitució de 1978, la normativa reguladora és la Llei de Bases de  
2 d’abril de 1985, reguladora del règim local, el Text Refòs de les disposicions legals vigents 
28. No obstant, cal dir que com a conseqüència del moviment reformista de primers de segle, es van fer diferents projectes sobre 
l’administració local: Maura (1903), Romanones (1906), Maura-La Cierva (1907) i Canalejas (1912). 
29. Anomenat de “Calvo Sotelo”.
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en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local a Catalunya. 

10.3. EL POBLE A PRINCIPIS DE SEGLE

Anys 1902 i 1903

                                 Alcalde:  Pere Duran
                                 Regidors:  Jaume Llargués
                                                 Jacint Monlló
                                                 Francesc Malla
                                                 Antoni Cerdà
                                                 Vicenç Jornet
                                Secretari:  Joan Ballbé

Alguns trets de la situació local

• A un informe enviat a les autoritats sanitàries, es relacionen els “edificis públics” del 
poble:

Cerveseries, de Josep Estany i de Francisco Subirats.

Quadres de telers, de Lluis Oller i de Fèlix Sampera.

Escoles públiques, del Municipi.

Es diu que “todos reúnen las condiciones sanitarias, aunque no reúnen los últimos adelantos, sin em-
bargo, no son éstos necesarios al hallarse muy aislados, por estar diseminada la población”.

• El rector de Santa Maria de Palau-solità presenta un projecte per a construir un ce-
mentiri parroquial.

• Els metges que donen servei a la localitat són Francisco Pallàs, de la pròpia localitat, 
i Lluis Duran, de Mollet.

• S’arrenda en pública subhasta l’arbitri de l’escorxador, adjudicant-lo en 1500, -PTA. 
A Joaquim Olivé Torras
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• Com cada any, es procedeix a l’arranjament dels camins veïnals per mitjà del servei 
de prestacions personals entre tots els veïns, aportant persones, carros i animals, “ja 
que resultaria molt costós d’altra manera”. De totes maneres, les aportacions són 
redimibles per les següents quantitats:

Jornal: 2,50 PTA.

Carro: 7,50 PTA.

• Es manifesta que “l’estat de la palanca per travessar el torrent de Palau-solità consti-
tueix un veritable perill pels vianants, especialment pels nens que han de passar-hi per 
anar a l’escola. Per aquest motiu, es decideix instal.lar-hi una barra de ferro”.

• Es fa un donatiu de 10 Pessetes a la subscripció per erigir un monument a Jacint 
Verdaguer, que du a terme la Diputació.

Edifici de l’Ajuntament 

S’acorda construir un balcó amb barana a la sala capitular de l’edifici de l’Ajuntament, ja 
que “no es pot prolongar per més temps l’estat en què es troba, pel perill  que representa 
per les persones que assisteixen a la referida sala”.

L’allistament

L’allistament està  format per 12 mossos. El Ple de l’Ajuntament, vistes les circumstàn-
cies que concorren en  Josep Soley Bassets, llicenciat de l’exèrcit, el nomena “tallador” dels 
mossos, especificant que és per a la pràctica de la talla dels mossos.

L’Ajuntament fa un donatiu de 5 pessetes a cadascun dels mossos que s’han d’incorporar.

Vigilància

Es fa constar que la concentració de la Guàrdia Civil a la capital de província per a 
controlar l’ordre públic, fa que els pobles quedin desatesos i hi hagi molts robatoris d’aus 
de corral i conills. Es considera molt necessari l’establiment de vigilància i policia urbana i 
rural. Però no es pot nomenar ningú per falta de consignació als pressupostos. Per a 1904 
es destinaran 800 PTA.
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Aquest comunicat es posa en coneixement també del caporal del Sometent, “per a què 
dicti quantes disposicions cregui oportunes sobre el cas i dins l’àmbit dels límits de les seves 
competències”.

Pressupostos municipals

Any 1903: 4.763,63 PTA. + addicional de 1.164,49 PTA.   
Any 1904: 5.545,00 PTA. + addicional de 654,69 PTA. (“Cupo para 
gastos carcelarios”: 210,20 PTA).

Anys 1904 i 1905

                              Alcalde:   Aberci C. de Sobregrau i Rubert
                              Tinent d’Alcalde:  Josep Castells Jornet
                              Síndic:   Vicens Jornet Sans                        
                              Síndic substitut:  Jacint Monlló Estany
                              Regidors:   Jaume Llargués Humet
                                                 Francesc Malla Cuscó
                                                Joan Olivé Boix
                                               Joan Oliva Malla
                              Secretari:   Joan Ballbé

Activitats

• Una representació de la Corporació assisteix a una recepció de S.M. el rei Alfons 
XIII a tots els Ajuntaments de la província, al palau de la Diputació de Barcelona. 
Es decideix que la representació estigui formada per l’Alcalde, el tinent d’Alcalde i el 
Secretari de la Corporació.

• Els senyors Oller Espino i Cia. Demanen permís per ampliar  la fàbrica de teixits que 
posseeixen al carrer Comerç. Com que la Corporació “no disposa de mitjans tècnics 
per a informar-la i per a garantir la solidesa i seguretat de les instal.lacions, maquinària 
i accessoris, i d’acord amb les disposicions vigents, es designa Enginyer i Arquitecte 
per a informar el projecte i inspeccionar les obres corresponents a l’enginyer indus-
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trial, Alejandro Pous i a l’arquitecte, Antonio de Falguera, ambdós de Barcelona.

• Es compren unes balances per a la pràctica del repàs dels comestibles a l’objecte de 
corregir els que defrauden en el pes dels mateixos. A manca de consignació als pres-
supostos, serà satisfet a càrrec del capítol d’imprevists. S’encarrega aquesta tasca a 
l’agutzil. En cas de frau es posarà una multa de 15 PTA  i es denunciarà al jutjat.

Pressupostos municipals

Any 1905: 4.741,50 PTA.
Any 1906: 5.050,80 PTA.

Anys 1906 i 1907

                                 Alcalde:   Joan Olivé Malla
                                 Tinent d’Alcalde:  Aberci C. de Sobregrau Rubert
                                 Síndic:   Antoni Puigdoménech
                                 Síndic substitut:  Josep Castells Jornet
                                 Regidors:   Esteve Ballbé Puigdoménech
                                                  Joan Olivé Boix
                                                  Josep Riera Cerdà
                                                   Pere Carol Martí
                                 Secretari:   Joan Ballbé

Escoles

Davant la visita de l’Inspector d’Instrucció Pública, es posa de manifest la necessitat 
d’adequar les Escoles a les noves exigències sanitàries. Així mateix, és necessari ampliar-les, 
ja que hi ha hagut un increment en número d’alumnes degut que els pares envien més els 
alumnes a l’escola.

Es decideix ampliar-les fins el límit de l’edifici antic existent, anomenat l’Hostal Vell.

S’encarreguen els plànols a l’arquitecte Falguera. El nou projecte s’aprova, amb un pres-
supost de 4.494, -PTA, el qual s’haurà d’afegir al pressupost ordinari de l’any 1907.
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La inestabilitat social de principis del segle XX es va manifestar principalment a les ciutats, però també es va viure poc 
o molt als pobles (cedit per J.M. Arcusa)
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Es rep per a les escoles una subvenció de la Diputació, de 500, -PTA.

També es treu a concurs el lloguer d’una casa pel mestre.

Metge

Mor el metge Francisco Pallàs. El substitueix provisionalment el metge Ignasi Casamada 
Mauri, que viu al poble.

Altres activitats

Es declara vaga a la fàbrica de teixits del senyor Vives Figueras i Cia. I s’hi persona la 
Guàrdia Civil.

Es subvencionen les festes majors de Palau-solità i de Plegamans, amb 30, -PTA. cadas-
cuna.

Anys 1908 i 1909

   Alcalde:   Jaume Casanovas Surroca
   Tinent d’Alcalde:  Antoni Puigdoménech
   Síndic:   Josep Riera Cerdà
   Síndic suplent:  Jaume Olivé Torras
   Regidors:   Josep Vilardell Mayol
                                                  Esteve Ballbé Jornet
                                                  Pere Carol Martí

Nou metge: S’anomena a Manuel Navarro, nou metge municipal.
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Anys 1910 i 1911

   Alcalde:   Jaume Casanovas Surroca
   Tinent d’Alcalde:  Pere Duran Plantada
   Síndic:   Josep Riera Cerdà
   Síndic suplent:  Jaume Olivé Torras
   Regidors:   Josep Castells Jornet
                                                      Josep Aymerich Cruells
                                                      Josep Vilardell Mayol 
                                                       Francesc Malla Cuscó
   Secretari:   Joan Ballbé

Activitats

• Es sol.licita a la companyia del ferrocarril que es torni a obrir l’estació per mercaderi-
es.

• L’Ajuntament de Sabadell es va despendre d’un rellotge de torre, el qual va ser adqui-
rit i posat en condicions per a prestar servei al campanar de Palau-solità. Es demana 
una subvenció a l’Ajuntament, ja que hi ha hagut moltes despeses per a instal.lar-lo i, 
encara que hagi estat una iniciativa particular, fa un important servei públic.

• Uns particulars han instal.lat telèfon i demanen subvenció a l’Ajuntament, ja que di-
uen que s’utilitza com a servei públic.

• S’ha fet una pasarel.la sobre la riera per part dels veïns de Palau-solità i de Plegamans 
que és cedida a l’Ajuntament. Un dels motius pels quals s’ha construït, és “perquè 
el metge pugui atravessar la riera i anar a visitar els malalts tan de Palau com de 
Plegamans”. Es comunica a l’Excm. Sr. Governador Civil i es prepara la seva bene-
dicció i innauguració

• S’encarrega a l’arquitecte els plànols d’urbanització dels terrenys propers al centre
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Anys 1912 i 1913

  Alcalde:    Pere Duran Plantada
  Tinent d’alcalde:  Francesc Malla Cuscó
  Síndic:    Josep Aymerich Cruells
  Síndic suplent:   Josep Riera Cerdà.  
  Regidors:    Jaume Llargués Humet
                                                    Pere Nualart Capella
                                                   Feliu Sans Estapé
                                                    Llorenç Malla Olivé
  Secretari:    Joan Ballbé
  Secretari a partir de 1913:  Julià Pi i Rivera, per dimissió de l’anterior  

      per motius de salut. 

Escoles

Es posa de manifest que caldria dotar les Escoles de material modern i abundant, ja que 
l’actual, a més de ser antiquat és quasi inservible i molt escàs, donat el número de d’alumnes. 
Però el poble no pot fer tant sacrifici i es demana a  el  Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, una subvenció per l’adquisició de material.

S’encarrega a l’arquitecte municipal l’estudi d’un nou carrer del Carrer de Dalt a la carre-
tera Mollet- Moià, amb una amplada de 40 pams.
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L’any 1908 es va arranjar l’edifici de l’Ajuntament i se li va donar un aspecte més semblant a l’actual. Els baixos estaven 
ocupats per les escoles municipals
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L’escola, als baixos de l’Ajuntament, a principis del segle XX. La millora de les seves condicions era un dels objectes de 
preocupació constant dels diferents ajuntaments
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11. DE LA GUERRA MUNDIAL A L’ASSEMBLEA DE PARLAMENTARIS 
I LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA

11.1. LA SITUACIÓ GENERAL

La neutralitat d’Espanya  durant la primera guerra mundial va originar una bona conjun-
tura per a la seva indústria i per a l’economia en general. Es va beneficiar tant dels mercats 
dels paisos beligerants, com dels mercarts desabastits temporalment per aquests mateixos 
paisos.

Però l’increment dels preus va fer entrar en una fase inflacionista. Els preus de les subsis-
tències pujaven més depressa que els salaris. El descontent de molts sectors i un auge dels 
sindicats. Hi havia també la influència de la revolució bolxevic i l’agitació social d’Europa, 
una vegada acabada la guerra.

L’Assemblea de juny de 1917

 Especialment significatius van ser els fets de juliol de 1917.  

Barcelona fou el 1917 el nucli de la gran crisi de la monarquia alfonsina. El govern havia 
acceptat imposicions de l’exèrcit, el qual es convertia en l’àrbitre de la política espanyola. 
Aleshores la Lliga va dirigir contra els partits polítics centralistes turnants una coalició més 
ampla que la de 1906, ja que s’hi van sumar des de Lerroux al socialistes. El mes de juliol 
l’Assemblea de Parlamentaris, reunida a Barcelona, va propugnar una reforma constitucio-
nal democràtica i una solució autonomista per a Catalunya. La CNT i l’UGT es van llençar 
després a una vaga general per imposar aquesta reforma, però va ser durament reprimida30.

Els anys següents la coalició es va desfer i va seguir una època d’inestabilitat.

30.  RIQUER, Borja de, Conèixer la Història de Catalunya. Vol. 4, Barcelona, 1988. Ed. Vicens Vives.
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11.2. EL POBLE

Anys 1914 i 1915

Alcalde:    Llorenç Malla i Olivé
Tinent d’alcalde:   Josep M. Duran i Girbau
Síndic:    Pere Nualart Capella
Síndic suplent:   Feliu Sans Estapé 
Regidors:    Jaume Olivé
                                   Pere Viñas
                                    Jaume Llargués
                               Josep Soley
Secretari:    Julià Pi 
Agutzil:     Sadurní Ciurans

Camins

Es demana que es declari d’utilitat pública la construció “d’un camí veïnal dins d’aquest 
terme municipal, que partint de l’estació de la línia de ferrocarril de Mollet a Caldes, que 
radica a l’entitat cèntrica d’aquest municipi, la uneixi  amb l’altra entitat diseminada d’aquest 
municipi, La Sagrera, que dista de la primera uns 900 metres aproximadament, i amb que 
en l’actualitat es troba unida per mitjà d’un mal camí rural que procedeix ja de Sentmenat”.

Cementiri

Es trasllada l’escrit del Rector de Santa Maria de Palau-solità al Governador, referent al 
trasllat dels cadàvers de l’antic cementiri, contigu a l’església parroquial, al nou.

Activitats locals

• Com que les despeses superen en 2.200,- pessetes als ingressos i, amb l’objecte d’ani-
vellar el pressupost, s’aplica un arbitri extraordinari “sobre artículos de comer, beber i arder, 
no comprendidos en la tarifa general de consumos”.

• S’ha observat que hi ha molts carros de pobles veïns que carreguen pedres a la riera. 
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Com que poden necessitar-les els particulars i el propi Ajuntament, per a les obres 
que tenen previstes, es prohibeix agafar-ne sense autorització, dins el terme munici-
pal, excepte aquelles empreses que construeixen carreteres de l’Estat. S’estableixen 
multes de 5 a 15 PTA.

• Es dóna resposta a una circular del Govern Civil en aquests termes: “Este Ayuntamiento 
no puede celebrar ya, este año, la fiesta del árbol, por lo muy adelantado de la estación, que dificulta-
ria el arrelamiento de los árboles que ahora se plantaran. Por razón de la fiesta del pájaro, celebrada 
el 19 del corriente mes, una fiesta espléndida y totalmente escolar, resultó”.

• S’envia un escrit al Govern Civil comunicant que una pedregada calamitosa ha des-
truït tota la collita de raïm.

Anys 1916 i 1917

Alcalde:   Josep M. Duran i Girbau 
Tinent d’Alcalde:  Tomàs Castells i Pujol
Síndic:   Antoni Puigdoménech i Mas
Síndic suplent:  Pere Soley i Bassets
Regidors:   Jaume Olivé i Torras
   Jaume Carol i Catafau
   Pere Viñas
Secretari:   Julià Pi

Camins

S’aprova definitivament el projecte de camí veïnal de l’Estació de Ferrocarril a La Sagrera 
per 10.800,- PTA. i el del camí de can Boté a darrera la carretera, per 1000,- PTA.

La Mancomunitat de Catalunya exposa el projecte preliminar del camí de l’Estació del 
Ferrocarril a Palaudàries, que considera de suma utilitat. 

Pressupost extraordinari per a 1917: 14.903,26 PTA.

L’arrendament en pública subhasta del arbitri sobre “carnes de vacuno, lanar i de cerda para el 
consumo público”, s’adjudica a Lluis Casajuana Tort per 2.000,- PTA.
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Els beneficis de l’esporga dels arbres es donen a la Junta Municipal de Protecció de la 
Infància per a destinar-se a beneficència.

S’agraeix al Director de l’Escola Superior d’Agricultura les conferències donades a la 
localitat i altres llocs, en pro de l’agricultura. L’escrit acaba dient: “…i que continui”.

Adhesió de l’Ajuntament als acords de l’Assemblea de Parlamentaris Catalans

El mes de juliol de 1917 l’Ajuntament “s’adhereix als acords de l’Assemblea de Senadors 
i Diputats Catalans i formula la més enèrgica protesta per la violació exercida pel govern 
contra l’Assemblea.”

Anys 1918 i 1919

                              Alcalde:   Francesc Truyols i Berenguer
                              Tinent d’alcalde:  Jaume Olivé i Torras
                              Síndic:   Jaume Bachs i Padrós
                              Síndic suplent: Jaume Carol i Catafau
                              Altres regidors:  Tomàs Castells i Pujol
                                                        Josep M. Duran i Girbau
                                                        Pere Soley i Bassets
                                                        Antoni Puigdomènech i Mas
                              Secretari:   Julià Pi

Activitats

Es rep una subvenció de l’Estat pel camí, per un import de 8.296,50 PTA. Es demana 
també un préstec per aquest mateix camí.

S’instal.la l’enllumenat públic a la barriada de les Cases Noves.

Pressupostos

Es prorroga el pressupost de 1818 per a 1819, amb l’import de 15.552,10 PTA.
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Arbitris

• Arbitri de marca, degollament i inspecció de caps de bestiar per a consum públic: 
Vaquí,   20 PTA/cap

• De llana, 2 PTA/cap

• Cabrum,  1 PTA/cap

• Porquí,  10 PTA/cap

• Arbitri sobre carns de porc, amb destinació a consum de particulars, que els sacrifi-
quin per a ells i família: 8 PTA/cap ó 10 cèntims per kilogram.

• Arbitri sobre carros: 5 PTA.

• Arbitri sobre multes: De 5 a 15 PTA.

• Impost sobre carns: 5 cms/ Kilogram

• Impost sobre espectàcles públics: Recàrrec del 30% sobre el consum de gas i elec-
tricitat.

• Impost sobre venda de begudes gasoses, “espumoses”, espirituoses i alcohols: 50% 
sobre la quota de la contribució industrial.

Adhesió a l’Autonomia

Es rep una comunicació de la Mancomunitat de Catalunya, exposant les gestions                         
realitzades per a obtenir l’autonomia administrativa.

Davant de l’esmentat document, s’acorda per unanimitat:

1. L’adhesió a les bases de l’Autonomia presentades per la Mancomunitat al Govern.

2. Acceptar la invitació a assistir a una reunió de tots els municipis de Catalunya per a 
deliberar i fer efectius els acords.



86

Anys 1920-1921

                                     Alcalde:   Josep M. Duran i Girbau
                                     Tinent d’Alcalde:  Francesc Truyols i Berenguer
                                     Síndic:    Esteve Ballbé i Jornet
                                     Síndic suplent:  Jaume Sampera i Fonoll
                                     Regidors:   Jaume Olivé i Torras
                                                       Francesc Manent i Campabadal
                                                       Josep Vilardell i Mayol
                                                      Jaume Bachs i Padrós
                                     Secretari:   Julià Pi

Activitats

• Es demana que el baixador del ferrocarril es transformi en estació de càrrega i des-
càrrega, ja que és molt necessària, degut a la producció agrícola i la indústria de teixits 
i de productes químics.

• Una comissió de veïns fa gestions per a reparar el telèfon públic, “que sempre s’es-
patlla”.

• Es concedeix la plaça en propietat de Mestra de nenes a Maria Paz Gómez.

Pressupost municipal per a l’any 1921: 10.743,80 PTA.            

Anys 1922 i 1923

                                     Alcalde:    Tomàs Castells i Pujol
                                     Tinent d’Alcalde:  Esteve Ballbé i Jornet
                                     Síndic:    Jaume Sampera i Fonoll
                                     Síndic suplent:   Lluis Casajuana i Tort
                                     Regidors:   Francesc Manent i Campabadal
                                                       Pere Vilardell i Humet
                                                      Josep Vilardell i Mayol
                                                       Pau Mas i Puigbò
                                     Secretari:   Julià Pi
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Al costat de la carretera i la via del tren s’hi anaven construïnt noves cases i també torres d’estiueig
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Pressupost per l’any 1923: 18.565, 37 PTA

Carrers

Seguint el pla urbanístic, es decideix obrir el carrer que prolonga el carrer comerç i arriba 
al Sindicat Agrícola, així com el que surt del Sindicat fins la plaça pública. 

La campanya del Marroc

L’Ajuntament es fa ressò del malestar general existent vers les decisions del govern, cada 
vegada més impopulars, que van culminar en la sangria de vides humanes de la guerra amb 
el Marroc que, ja un any abans, havia sofert el desastre d’Annual. En aquest sentit s’addereix 
al manifest:

“1. L’Ajuntament, interpretant el general sentir dels seus administrats, insta al Govern 
de Madrid la immediata repatriació de les tropes del Marroc, deixant en tot cas, una força al 
litoral que no excedeixi de 30.000 homes, els quals hauran de ser substituïts per voluntaris. 

2. En el cas de que el Govern no entengui que aquest acord no expressi l’opinió de la 
majoria del país -únic motiu pel qual podria ser desatès dins un règim constitucional- sol.
licitar del mateix Govern la convocatòria d’un referèndum en el que poguessin prendre part 
tots els electors, amb l’objecte de definir el sentit de la política d’Espanya al Marroc.”

Crisi vinícola

S’informa al consistori de les conclusions de la magna assemblea dels viticultors del 
Vallès, organitzada per la Confederació Agrícola i Unió de Viticultors de Catalunya, per a 
posar remei als efectes de l’actual crisi vinícola, així com les mesures que podria prendre 
l’Ajuntament per a donar suport  a aquestes accions. Les conclusions s’elevaran al President 
del Consell de Ministres.

Altres activitats

• Es rep un ofici de l’Ajuntament de Sabadell proposant a l’Assemblea d’Ajuntaments 
una protesta al Govern pel terrorisme que hi ha a la província.
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• Es rep un escrit, signat pel president de la Societat Coral la Unió, per aixecar un enve-
lat per les properes festes majors. S’accedeix, indicant que s’atenguin les disposicions 
generals de policia de les carreteres i que en els espectacles públics, s’observin les 
precaucions oportunes en l’aspecte moral i sanitari.

• Es notifica que s’ha rebut una carta del Diputat electe pel districte, en Lluis Companys, 
que posa la seva persona i el càrrec de representant a Corts, a disposició del Cabildo. 
Se li agraeix, se’l felicita i també es posa a la seva disposició. 

• Es fa una contribució de 30 PTA. a la subscripció iniciada pels “Pomells de 
Joventut”per a construir un pavelló per  nens malalts a l’Hospital de Sant Pau i Santa 
Creu de Barcelona.

• Es dóna compte al Cabildo “que ja s’ha posat al carrer de la carretera, a distància opor-
tuna i al centre del poble, un a cada entrada, el cartell amb el rètol: AUTOMOVILES 
AL PASO, del que s’ha assabentat amb satisfacció el Cabildo, el qual acorda, per una-
nimitat, que la presidència en confeccioni altres d’idèntics per a posar-los a la mateixa 
carretera, a Can Vilardell i a Can Periquet”.
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L’envelat de la festa major, sota l’alzina voltada de camps de mongeteres. Els músics tocaven enfilats en uns taulons 
situats entre les branques
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La festa major era la manifestació popular i social més destacada
i un parèntesi en la intensa activitat agrícola de tot l’any
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12. LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

12.1. LA SITUACIÓ GENERAL 

El mes de setembre de 1923, Miguel Primo de Rivera, fins aleshores Capità General de 
Catalunya, fa un manifest a l’exèrcit i al país i constitueix un Directori Militar, amb la con-
formitat de la monarquia.

Un mes després, la Guàrdia Civil transmetia una ordre de les noves autoritats als 
Ajuntaments. Almenys en l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans consta que es va rebre 
així: “Todos los concejales cesan en sus cargos, razón por la cual pueden retirarse del Salón”.

Malgrat tot, el nou règim va rebre un suport bastant ampli, amb l’esperança que restablís 
l’ordre públic i solventés la guerra del Marroc.

12.2. EL POBLE

Anys: A partir d’octubre de 1923 fins 1929

Alcalde:     Antoni Puigdoménech i Mas
1er. Tinent d’Alcalde:   Josep Mas i Torras
2on. Tinent d’Alcalde:  Francesc Truyols i Berenguer
Suplent  1er. Tinent d’Alcalde:  Josep Rosell Valldeoriola
Suplent  2on. Tinent d’Alcalde:  Joan Sampera Pons 
Regidors:     Vicens Cruells  
                     Jaume Viaplana
                   Joan Bassets
Secretari:     Julià Pi

Pressupost any 1924: 13.047,32 PTA.

Activitats

 S’autoritza un establiment per la construcció de carros al carrer “del  Mesón”.

S’anuncia que es convocarà una reunió pública amb “elementos jóvenes y otros de reconocido 
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L’any 1929 es va demanar autorització per obrir un establiment dedicat a la construcció de carros, el vehicle de trans-
port més estès a l’època. Actualment la casa s’anomena encara cal Carreter
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prestigio, para llegar a un acuerdo…” “…que se pongan de acuerdo los dos partidos locales del baile, para 
celebrar juntos un solo baile en ambas fiestas mayores de este término y otras fiestas populares, con objeto de 
conseguir más armonía y economía”.

Es realitza una reunió amb el Delegat del Govern, el qual transmet una sèrie de di-
rectrius. Explica “los fines altruistas del Directorio Militar, las leyes verdaderamente democráticas en 
proyecto, una patria común con una sola y única voluntad”. Entre altres advertències, racomana “que 
procuren solucionar el problema de las basuras y escombros procedentes del reducido número de casas que 
carecen de estercolero”. Encara que reconeix les dificultats existents, degut a la diseminació de 
la població.

Es rep un escrit del Rector de Santa Maria de Palau-solità convidant l’Ajuntament a 
la Misión de los Reverendos Padres Misionistas del Corazón de María, que es farà a la localitat. 
L’Ajuntament contesta que hi assistirà en corporació “para dar una edificante prueba de buena 
armonía entre las autoridades locales en sus distintos aspectos, al propio tiempo para que sirva de no menor 
edificación y de buen ejemplo y estímulo para todos los administrados de este vecindario”.

Canvis de regidors

Durant aquests anys, trobem també com a regidors, degut a diferents canvis a Jaume 
Olivé, Josep Malla Olivé i a Esteve Ballbé Jornet

L’any 1927, dimiteixen els regidors Josep Malla i Esteve Ballbé i entren Isidre Estrada 
Permanyer i Pere Carol Catafau.

L’any 1928, el Governador Civil “llama al Alcalde para notificarle que resultaba que este 
Ayuntamiento se componía de un concejal más de los que le correspondían, por cuya razón había llegado el 
caso de que debía eliminarse un concejal de los existentes en la actualidad. Después de deliberar ampliamente 
y ante la insistencia del concejal Juan Sampera, que fuera él el eliminado…, se resolvió de ese modo.”

Més activitats

• S’anuncia la urgència de construir unes noves Escoles Nacionals, amb més amplitut 
i amb millor caràcter pedagògic i higiene. També es consideren necessaris uns nous 
rentadors públics i un escorxador

• Es presenta a l‘Ayuntament “la cuenta de José Estany, por cuenta de consumiciones 
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Les vicissituds polítiques del país es reflectien també en la vida local i municipal. A la foto, acte de fundació de La Unió 
Patriòtica, auspiciada per Primo de Rivera, a la plaça de l’Ajuntament, l’any 1929



97

de la Guardia Civil durante la Fiesta Mayor de Palau-solità, por 82,50 PTA. i otra de 
Teodoro Expósito, por igual concepto en la de Plegamans, por 20 PTA.”

• Es fa un etabliment perpetu d’uns terrenys de Can Padró que limiten amb la casa del 
comú, al costat del camí ral de Caldes a Barcelona, d’una superfície de 4.000,- pams 
amb un cens anual de 10 PTA.

• Es sol.licita de la Diputació Provincial que inclogui al Pla General de camins veinals 
de la província el projecte del de l’estació- baixador  a la Parròquia de Sant Genís de 
Plegamans, de reduït trajecte i de veritable necessitat, sentida des de fa molts anys.

• Es prohibeix el pas a tota mena de vehicles de rodatge, “amb motor de sang o mecà-
nic”, per l’interior de la plaça que radica al front de la casa consistorial, en la que rea-
litzen exercicis físics, durant algunes hores al dia, els escolars i reposen entre classes.

Pressupostos

Any 1928: 17.525,47 PTA.
Any 1929: 19.345,46 PTA.
Any 1930: 19.475,46 PTA. 

Escoles

La principal dificultat per a la construcció de les escoles radica en la impossibilitat d’ob-
tenir un préstec, per tractar-se d’un pressupost massa elevat. Per tant es recomana a l’arqui-
tecte Josep Renom i Costa que redueixi el pressupost “sacrificant luxe o habitacions, però 
mai capacitat de l’escola , donat l’elevat número d’alumnes que hi assistirà”

S’encarrega el projecte a un altre arquitecte.

Any 1929

Hi ha una crisi interna municipal, amb enfrontaments entre els regidors. Suposem l’exis-
tència d’altres assumptes de fons, però el que trascendeix és que alguns regidors són favora-
bles a que es faci un envelat per a cada festa major -un a Palau-solità i un altre a  Plegamans- 
en canvi, l’Alcalde diu que se n’ha de fer només un. 
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L’alcalde, finalment, dimiteix.

Any 1930

Alcalde:    Pere Cerdà Cladellas
Tinent d’Alcalde:   Esteve Ballbé Jornet
Tinent d’Alcalde 2on.:  Jaume Sampera Fonoll
Regidors:    Joan Casajoana Tort
     Josep Castells Jornet
     Pere Duran Plantada
     Josep Vilardell Mayol
     Aberci C. de Sobregrau Rubert
     Tomàs Castells Pujol
     Pere Vilardell Humet
     Antoni  Cerdà Jornet

Any 1931. Pressupost: 19.810,4 PTA.

Activitats

Es decideix fer la subhasta de les obres de les noves escoles.

Es preveu demanar un préstec a la Caixa de Pensions.

Es fa una comisió d’estudi per la Construcció d’un Escorxador Públic

Es presenta el projecte del camí veïnal de Palaudàries a la carretera de Mollet a Moià.

L’Ajuntament s’adhereix a la protesta de la Cambra oficial de Comerç i Indústria 
de Sabadell i del Institut Industrial de Terrassa, de què els recàrrecs per la Exposició 
Internacional de Barcelona s’apliquin als pobles de la província.

Es col.loca una passera a la riera de Senmenat i una altra a la riera de Caldes, en front 
l’Hostal del Fum. Es fa, també, un rentador al rec, al carrer de Dalt.

S’aprova el projecte de les noves escoles.
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Les diverses celebracions parroquials estaven molt arrelades i marcaven el curs de l’any
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L’únic pont sobre la riera, als anys trenta. Les comunicacions entre els dos nuclis de població van ser dificultosos durant 
molts anys
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13. DEPRESIÓ ECONÒMICA I SEGONA REPÚBLICA

13.1. LA SITUACIÓ GENERAL

La depresió econòmica s’havia iniciat l’any 1929, però el seus efectes s’estaven deixant 
sentir amb força durant aquests anys.

Per altra part, s’havia proclamat la república, després que el partit d’Esquerra Republicana 
hagués obtingut majoria a les eleccions municipals i Francesc Macià havia proclamat la 
República Catalana, decisió que no fou acceptada pel poder central.

Any 1931 

Alcalde:    Lluís Casajoana Tort
Tinent d’Alcalde 1er:   Florenci Nualart Permanyer
Tinent d’Alcalde 2on:  Jaume Truyols Humet
Tinent d’Alcalde 3er.:  Josep Viaplana Busquets
Regidors:    Josep Jornet López
     Pere Mas Truyols
     Ricard Padró C. de Sobregrau
Nou Secretari:   Antonio Salazar López-Coronado

Activitats

Es manifesta l’adhesió de l’Ajuntament al president de la recentment proclamada 
República Catalana.

Es fa un nou projecte de les Escoles Públiques, segons les modernes tendències.
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Any 1933

Alcalde:   Lluis Casajuana Tort
Regidors:   Florenci Nualart Permanyer
   Jaume Truyols Humet
   Josep Viaplana Busquets
   Josep Jornet López
   Enric Ribas
   Pere Mas Truyols
Secretari :  Antonio Salazar López-Coronado

Escoles: Es fa  la subhasta pública de les noves escoles per 56.919,29 PTA.

Activitats

Es subvenciona amb 25 PTA. el monument que s’està erigint a Ripoll, al fundador de la 
nació Catalana, Guifrè el Pilós.

Es dóna compte pel senyor alcalde que el rellotge de Santa Maria de Palau-solità està 
completament espatllat i aquest fet causa gran perjudici, ja que d’ell es refien pels torns en 
que deuen fer el regatge i, encara que això sigui un esforç per l’erari municipal, proposen 
arreglar-lo per un professional de reconeguda solvència. Es demana pressupost.

S’encarrega la reparació del rellotge a Tomàs Colomer i fills, Granollers, per 500 PTA.

Escoles

Es compren 40 pupitres del model que va ser objecte d’informe favorable del mestre, 
per 1.100 PTA.
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Les noves escoles varen ser construides segons les més modernes tendències de l’època
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Any 1934

Alcalde:    Lluís Casajuana Tort
Regidors:    Florenci Nualart Permanyer
    Josep Viaplana Busquets
    Josep Jornet Lòpez
    Miquel Riera Cerdà
    Joan Vilardell Roca
    Pere Mas Truyols
Secretari habilitat:   Nicolau Godina

Pressupost municipal: 36.120,98 PTA.

Activitats

Tres cors canten davant l’Ajuntament i se’ls lliura 10 PTA. a cadascun.

L’Ajuntament de Sant Cugat demana una subvenció per fer un monument a Ignasi 
Iglesies. L’Ajuntament acorda “quedar enterat de la comunicació”.

S’acorda protestar “respectuosament però enèrgicament” de l’arbitri que grava l’entrada 
a Barcelona, “per ser la ruina de l’agricultura catalana”.

Any 1935

Alcalde:   Tomàs Castells Pujol
Regidors:   Josep Bassets Mas
   Llorenç Malla Olivé
   Joan Vilardell Roca
   Joan Casajuana Tort
   Enric Ribas
   Miquel Riera
Secretari:   Antonio Salazar López-Coronado

Pressupost municipal: 40.457,58 PTA.
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Escoles: Cens escolar: 118 noies i 146 nois.

Es sol.licita la creació d’una escola de pàrvuls. A tal fi, l’Ajuntament es compromet a 
cedir el local i a adquirir el material.

Activitats

Es posa rètol del nom als carrers que no en tenen: carrer de l’Hostal, carrer Comerç, la 
Carretera, carrer de Baix, carrer Sant Isidre, carrer Sant Joan, carrer Sant Galdrich, carrer de 
Dalt, carrer de les Dues Parròquies, carrer Nord, carrer Nou i carrer del Sol.

A més, es designaran amb els següents noms aquests carrers i plaça:

• La plaça on hi ha la casa de la Vila, s’anomenarà Plaça de Francesc Macià.

• El camí que va a la Sagrera s’anomenarà Avinguda Prat de la Riba.

• El carrer orientat a Plegamans s’anomenarà Carrer Plegamans.

• El camí que va a Can Padró s’anomenarà Passeig de Santiago Rusiñol. 

S’aprova el projecte de construcció del cementiri de Plegamans. Les despeses del ter-
reny i de la construcció aniran a càrrec integrament dels afectats d’aquest Servei públic. 
L’Ajuntament controlarà la bona execució de l’obra . Un cop acabat es cedirà plenament a 
l’Ajuntament. S’ha de fer en 6 mesos.

Segons la vigent Llei d’Accidents de treball, es contracta una pòlissa per a asegurar el 
personal de l’Ajuntament.

18 de febrer de 1936

Alcalde:   Lluís Casajuana
Regidors:   Florenci Nualart
   Josep Viaplana
    Josep Jornet
   Pere Mas
   Joan Vilardell
Secretari:   Antonio Salazar López- Coronado
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Activitats

S’autoritza al Mestre Nacional, senyor Jaume Morera, a construir una casa.

Es restableix l’acord de celebrar una sola festa major.

S’acorda millorar les dependències municipals.

S’anomena Llevadora Municipal Interina a la senyora Josepa Meri Mañosa, amb un sou 
de 400 Pta.

S’autoritza l’alcalde a establir un servei de recollida d’escombraries a la temporada d’estiu.
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El Cementiri municipal va ser construït l’any 1935 per iniciativa i càrrec dels veïns, 
i lliurat a l’Ajuntament una vegada acabat
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14. LA GUERRA CIVIL

A partir de juliol de 1936 s’inicia el periode de la guerra civil. 

El mateix Ajuntament continúa fins el mes d’octubre del mateix any 1936. En aquesta 
data tots els Ajuntaments són substituits per òrgans integrats per persones designades per 
les organitzacions sindicals i partits actuants a cada municipi. En el cas de Palau hi estan 
representats la CNT, els Sindicat de Treballadors del Camp, la Unió de Rabassaires i ERC, 
encara que amb molta inestabilitat i amb continuats canvis durant uns vuit mesos. Al front 
hi va figurar Josep Estany.

El mes de juny de 1937 pren possesió una nova corporació, després que la pròpia CNT 
fes cessar els seus representants anteriors i en la que també s’hi afegeix l’UGT.

Malgrat les dificultats de la situació excepcional i malaurada que es va haver de viure, a 
partir de l’entrada d’aquests nous alcalde i consistori, es va restablir un cert control i tran-
quilitat, posant-se fi a molts excessos.

Alcalde:   Florenci Nualart Permanyer
Regidors:    Josep Tintó Tarrés
                            Ramon Gorina Graells
                           Emili Ribas
                            Miquel Tort Oller
                            Josep Viaplana Busquets
                            Joan Font
                            Joan Fàbregas Jornet
                           Tomàs Argemí Picañol
Secretari interí:  Gregorio Pérez Diana
(El secretari Salazar havia demanat permís sense sou, l’any anterior)
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L’any 1937 es va emetre moneda local.
Bitllets d’1 pesseta i de 50 cèntims
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15. LA POSTGUERRA 

Febrer de 1939

El primer Ajuntament anomenat en la nova situació va ser el següent:

   Alcalde:  Bartolomé Soler Rabasó
   Regidors: Joan Malla Perramon
     Joan Vilardell Roca 
     Joan Rocabruna Altayó
     Joaquim Puigdoménech Olivé.
   Secretari:  Santiago Ferré
(A partir de març del 39, es reincorpora Gregorio Pérez, el qual cesa per motius 

de salut, el mes de juny, data en la que entra com a secretari interí José Gil Sánchez)

Activitats

A títol anecdòtic, les primeres decisions preses pel nou Alcalde van ser:

• Realització d’un cens del bestiar vaquí, per controlar la producció de llet, tot fixant un 
preu màxim de venda de la llet ( 0,80 PTA. / litre)

• Canvi del nom del poble, que a partir d’aquell moment s’anomenaria Palau de 
Plegamans.

• Proposta de construcció d’un nou “edificio-iglesia” a la carretera de la Sagrera, en front 
del grup escolar (obviament, no es va dur a la práctica d’aquesta forma).

• Edició d’un nou segell del poble amb el dibuix de l’Alzina.

• Multa de 100 PTA. a un veí, “ por haber emitido la esposa de este último, palabras malsonantes 
y ofensivas a la autoridad local, que desprestigian  y restan eficacia a la labor que la misma lleva a 
cabo para el resurgimiento de la Nación…”.
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Canvi de noms de carrers

“La carretera s’anomenará: Avenida de José Antonio. l’Avinguda Prat de la Riba s’anomena-
rà: Paseo del Generalísimo Franco. El carrer del Mesón s’anomenarà: calle de Calvo Sotelo. La plaça 
Francesc Macià o plaça de l’Ajuntament s’anomenarà: Plaza de la Victoria.”

Pressupost municipal: 59.727,27 PTA.

Dimissió 

A finals del mateix any 1936, l’Alcalde Bartolomé Soler dimiteix, “por ausentarse de la loca-
lidad para atender sus asuntos”.
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16. ANYS QUARANTA I CINQUANTA

Els anys quaranta van ser anys d’aillament i de política i economia autàrquiques, amb res-
triccions i racionaments d’articles de primera necessitat. El blat i altres productes agrícoles 
van quedar intervinguts, amb el famós “cupo”, de lliurament forçós al S.N.T.

Després de la marxa de l’Alcalde Bartolomé Soler, s’inicià una etapa de treball, dia a dia, 
per a tirar endavant l’administració del poble, malgrat les dificultats i la precarietat pròpies 
de l’època. És de domini públic l’estorç de les autoritats locals a partir d’aquest moment per 
a crear un clima de normalització i per a la suavització de les ferides passades.

Any 1940. L’Alcalde accidental és Joan Malla Perramon            

Any 1941. Entra un nou Ajuntament:

Alcalde:    Joan Malla Vilardell
1er. Tinent d’Alcalde:  Joan Vilardell Roca
2on. Tinent d’Alcalde:  Joaquim Puigdoménech Olivé
Regidors:    Jaume Sans Sampera
    Miquel Vidal Masbernat 
    Joan Ciurans Vilanova
    Pere Carol Cruells

Personal de l’Ajuntament

Secretari:    José Gil Sánchez
Oficial de Secretaria:  Roger Soler Argemí 
Agutzil:    Sadurní Ciurans Barbany

També hi consta com encarregat d’enllumenat públic -“per a repassar les bombetes”-, el 
jove Joan Truyols Estrada.
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El barber i l’espardenyer, dos dels oficis més sol·licitats l’any 1940
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Alguns pressupostos municipals

                                      Any 1940:  73. 315,83 PTA.
                                      Any 1942:  68.142,02 PTA.
                                      Any 1944:  72.748,44 PTA.
                                      Any 1945:  48.176,76 PTA.

Obres a l’edifici de l’ajuntament

S’arrebossa la façana de ponent, es tapa el rec al costat de l’edifici i es pinten “a l’oli, a 
dues mans”, les portes, finestres i balcons.

Activitats

• Es fixa com a data de la festa major l’últim dissabte d’agost, “encomendándose su organi-
zación a los mozos del pueblo, a quienes se subvencionará con 500 PTA.”

• S’estudia la urbanització i sanejament del carrer de Baix i algunes altres obres públi-
ques.

• Es concedeixen diversos permisos d’obres a particulars per a fer pous per a regar.

• L’Ajuntament s’addhereix a les gestions per a sol.licitar la posada en funcionament 
del ferrocarril de Mollet  a Caldes, per a donar sortida als productes agrícoles i fores-
tals i per a facilitar el transport de viatgers.

• Es faculta a l’alcalde per adquirir els terrenys adjacents a l’Ajuntament per desti-
nar-los a plaça.

• Es denúncia un robatori a les dependències municipals: La màquina d’escriure, una 
petita quantitat de diners i “la pluma del Secretario”.

Any 1948 

S’encarrega al pintor Manuel Rallo, de Sabadell, la pintura de les parets de la sala de Plens 
amb motius alegòrics a la història local.
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Murals de la Sala de Plens de l’Ajuntament, pintats l’any 1948 per Manuel Rallo, amb imatges de la història i simbologia 
local. A una de les parets laterals, Ramon de Plegamans, lloctinent de Jaume I i home clau en l’empresa de la conquesta 

de Mallorca
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Murals a l’altra paret lateral de la Sala de Plens de l’Ajuntament amb una representació de la comanda dels templers de 
Santa Magdalena de Palau-solità, la més important de Catalunya
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Any 1949

Alcalde:   Joan Malla Perramon
Regidors:   Francesc Soley Costajussà
   Llorenç Martí Molins
   Jacint Montlló Casanovas
   Jaume Guàrdia Artigas
   Andreu Carreras Nadal
   Francesc Ribalta Gispert
Secretari:   Josep Gil

Activitats

• S’instaura un servei de guarderia rural.

• Es demana un préstec de 2.500 PTA per a ajudar al rector de Santa Maria a restaurar 
la casa rectoral.

• Visita l’Ajuntament la Comissió, formada a Caldes, que ha aconseguit autorització 
per a la posada en funcionament del ferrocarril de Caldes a Mollet, que es pretèn 
fer arribar fins la Plaça Catalunya de Barcelona. En vista d’aquesta notícia tan grata, 
d’aquest fet que reportaria importants beneficis a la gent de la comarca i del poble, 
l’Ajuntament remet telegrames de felicitació al Ministre d’Obres Públiques, al direc-
tor general de Ferrocarrils i al Director General de Renfe, posant-se a disposició de 
la citada Comissió. (Malauradament, el ferrocarril no va arribar a funcionar mai més, 
malogrant-se aquesta expectativa).

Habitants, a l’iniciar-se els anys 50:   1.474 
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Alguns pressupostos municipals

Any 1950:  152.619,46 PTA
Any 1951:  154.779,78 PTA
Any 1952:  154.529,78 PTA
Any 1953:  175.336,08 PTA
Any 1954:  222.824,06 PTA
Any 1955:  240.391,88 PTA 
Any 1956:  240.516,54 PT      
Any 1957:  298.160,22 PTA
Any 1958:  328.999,18 PTA
Any 1959:  340.666,64 PTA

Any 1952

Alcalde:   Llorenç Martí Molins
Regidors:  Francesc Soley Costajussà
   Jacint Montlló Casanovas
   Jaume Guàrdia Artigas
   Andreu Carreras Nadal
   Llorenç Malla Vilardell
   Vicenç Grau Soler
Secretari: Josep Gil

Activitats

• Es construeixen dues cases-habitació protegides, pels mestres.

• Es millora la pasarel·la de la riera amb formigó.

• Per la festa major de l’any 1951 es contracta la companyia del Teatre Romea, amb 
l’obra “El marit ve de visita” i la “Gran Orquesta Pizarro”, de Girona.
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El nom del poble

Es planteja en el si de l’Ajuntament el restabliment de l’antic nom de “Palau-solità i 
Plegamans”, canviat el 39 per l’Alcalde Soler. No hi ha unanimitat; la votació dóna el resul-
tat de 3 vots en contra, 2 vots a favor i 2 abstencions.

Servei de Guarderia Rural

Es traspassa al Sindicat el Servei de Guarderia Rural. Ocupa la plaça el senyor Manuel 
Medina.

Any 1955

Alcalde:   Joan Payola Casajuana
Tinent d’Alcalde:  Vicenç Grau Soler
Regidors:   Francesc Soley Costajussà
   Isidre Estrada Permanyer
   Jaume Olivé Sors
   Pere Carol Cruells
   Llorenç Malla Vilardell

Activitats

• La Caixa d’Estalvis de Sabadell sol·licita instal·lar una oficina a la plaça Sant Genís.

• Es divideixen les aules de les Escoles i es creen dues noves places de mestres.

• Es fan obres de reforma interior a la Casa Consistorial i es planeja eixamplar la Plaça.

• Hi ha polèmica per la festa de Sant Antoni, ja que cada parròquia vol fer la seva, en 
tant que el criteri de l’alcaldia és que es celebri un any a cadascuna. S’especifica que 
es refereix a la festa popular, no a la religiosa.

• Els veïns del Carrer de Dalt demanen constrir un altre safareig.

• Es tira grava i s’enquitrana el camí de l’Estació a la Sagrera.

• S’inicien gestions per adquirir el local de la Cooperativa La Popular, per a dedicar-lo 
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L’edifici de l’Ajuntament als anys cinquanta
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a centre sanitari o altres fins d’utilitat pública.

• Es commemoren els 25 anys d’exercici de la tasca de mestra a la localitat de Maria 
Jesús Francès Bravo.

Any 1958

                                     Alcalde:   Joan Payola Riera
                                     Regidors:  Jaume Vilardell Argemí
                                                      Jaume Sampera Llobet
                                                     Isidre Estrada Permanyer
                                                      Pere Carol Cruells  
                                                      Josep Castells Sans 
                                                     Joan Rocabayera Riera
                                     Secretari:  Josep Gil Sànchez
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17. ELS ANYS 60 I EL DESENVOLUPAMENT

Després de les mesures econòmiques dels plans d’Estabilització es posen les bases pel 
desenvolupament econòmic, i també social, dels anys seixanta.

La proliferació dels cotxes, l’empenta de la construcció, la industrialització, el turisme 
intern i extern, van influir  tot el país, i sensiblement també al poble. L’accés al “sis-cents” 
d’una població amb un poder adquisitiu creixent va desenvolupar un turisme, primer de cap 
de setmana i més tard en busca de segona residència. Aquest desplaçament s’havia limitat, 
durant els anys cinquanta, a l’àmbit on arrivaba el ferrocarril, però amb la popularització del 
cotxe es va extendre més enllà.

En aquesta dècada es produeix un creixement del poble, construïnt-se nous habitatges.

Alguns pressupostos municipals

                                                 Any 1960:  342.527,31 PTA
                                                 Any 1961:  388.770,15 PTA
                                                Any 1962:  391.804,76 PTA
                                                Any 1963:  421.948,42 PTA
                                                 Any 1964:  857.928,11 PTA

Any 1961

Alcalde:   Joan Payola Casajuana
Regidors:   Jaume Martí Aymerich
   Joaquim Rocabruna Altayó
   Joan Truyols Ciurans
   Jaume Padrós Estrada
   Josep Castells Sans
   Jaume Truyols Cruells 
Secretari:   Josep Gil Sànchez

L’any 1962 mor el Secretari de la Corporació Josep Gil Sànchez i es nomena Secretari 
Interí a Antonio Sallent Solé. 
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La carretera, als anys seixanta -època del «sis-cents».
Estava començant una etapa de creixement



127

342.527,31

857.928,11

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

1.000.000,00

1960 1961 1962 1963 1964

Pe
ss

et
es

Pressupostos municipals anys seixanta



128

Les inundacions

Els mes de setembre de 1962 es van produir les greus inundacions del Vallès. A la prime-
ra sessió que es va celebrar, es guardà un minut de silenci per les víctimes. Sortosament, al 
poble no hi va haver cap víctima mortal.

S’informà dels greus danys  soferts. Tota l’obra prop de la Riera havia desaparegut. Havia 
estat destruït el pont del camí de l’Estació a la Sagrera, havent quedat aïllada aquesta part del 
municipi. El camp d’esports havia desaparegut completament. L’escorxador havia sofert 
greus desperfectes, així com algunes fàbriques i magatzems. Els camps de conreu havien 
quedat convertits en fangars, essent incalculables les pèrdues.

Pla General d’Ordenació Municipal:

Palau de Plegamans disposava d’un Pla General d’Ordenació Municipal, que havia estat 
aprovat el 31 de juliol de 1967, la qual cosa permetia el desenvolupament dels diferents 
sectors del territori municipal.

En aquesta època s’inicien  diverses urbanitzacions, essent una de les primeres i més 
destacada la de Can Falguera.

Activitats 

• Es fan els projectes de clavegueram de diferents barris i s’activa la construcció en di-
verses zones del poble i la urbanització de diversos carrers. Igualment, s’incrementen 
els establiments comercials i industrials. La població va  creixent. Van prenent forma 
les primeres urbanitzacions del terme municipal

• Es compra un terreny per a un poliesportiu.

• Es fan gestions per a l’obtenció del subministrament d’aigua potable pel municipi 
-inicialment per la barriada de can Falguera-, procedent del Ter. S’obté una concessió 
de 17 litres per segon. Es demanen ajuta a la Diputació per aquest fi.

• S’aprova un pressupost extraordinari per a l’acondicionament del local  de “La 
Cooperativa” com a Centre Recreatiu.

• Es sol.licita la creació de l’escola privada “Marinada”.
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La riuada de 1962 va fer grans destrosses, endunt-se el pont de la Carrerada
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Any 1969

                                     Alcalde:   Joan Payola Casajuana
                                     Regidors:  Manuel Iglesias Masip
                                                      Joan Expósito Sardà
                                                      Esteve Butchosa Banús
                                                     Jaume Padrós Estrada
                                                     Antoni Mañosa Puig
Secretari: Actua com Secretari habilitat Roger Soler Argemí, per malatia d’Antonio 

Sallent Solé. Aquest mateix any és nomenat Secretari en propietat, Joaquim Castany 
Massana.

“Ciudad Satélite Santa María de Gallechs”

És també en aquesta època quan va sorgir el projecte del Ministerio de la Vivienda de fer 
una macro-actuació urbanística , anomenada Ciudad Satélite Santa María de Gallechs, que afec-
tava a una part del terme municipal. Aquesta actuació va influir  en la vida local durant anys, 
tot mantenint una situació d’incertesa.

Nou Consistori:

                                      Alcalde:  Joan Payola Casajuana
                                      Regidors:  Manuel Iglesias Masip
                                                       Pere Puigdoménech Olivé
                                                       Jaume Oliveras Planellas
                                                       Lluís Duran Truyols
                                                       Jaume Padrós Estrada
                                                       Josep Castells Sans

Més activitats:

• L’any 1971 es col·loca  un semàfor a la cruïlla de la carretera amb la carrer de la 
Sagrera.

• S’adquireix el terreny per una nova escola d’EGB.
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• Es subvenciona la construcció d’uns nous vestuaris pel camp de futbol.

• Es col·labora en la celebració dels 25 anys de la Societat Coral La Unió.

• Es continuen desenvolupant les urbanitzacions residencials i s’inicien algunes àrees 
industrials.

Vista aèrea de la zona de l’avinguda Catalunya l’any a pincipis dels anys 60
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Vista aèrea de la zona de l’avinguda Catalunya l’any a pincipis dels anys 60
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18. ANYS 70, CRISI MUNDIAL DE L’ENERGIA i TRANSICIÓ

L’increment del preu mundial del petroli, l’any 1973, va marcar l’inici de la recessió eco-
nòmica del anys setanta. Per altra part, els primer passos del canvi polític s’iniciaren a partir 
de la mort de Carrero Blanco, el mes de desembre de 1973, amb la constitució d’un govern 
presidit per Arias Navarro. 

Però, va ser a partir de la mort del General Franco, l’any 1975, quan s’inicià, com en 
els demés aspectes de la vida de l’Estat, la veritable época de transició per l’Administració 
Municipal, que es prolongaria per espai de quatre anys, fins la celebració de les primeres 
eleccions municipals democràtiques, l’any 1979. 

En aquest períope cal destacar el restabliment de la Generalitat provisional, l’any 1977, 
essent nomenat president, Josep Tarradellas.

La població de Palau de Plegamans

Any 1974:  3.404 habitants
Any 1975:  3.407 habitants
Any 1976:  3.554 habitants
Any 1977:  3.720 habitants
Any 1978:  3.833 habitants
Any 1979:  3.978 habitants

Pressupostos municipals

Any 1973:  6.000.000 PTA
Any 1974.  7.300.000 PTA
Any 1975: 11.500.000 PTA
Any 1976: 14.000.000 PTA
Any 1977: 15.500.000 PTA
Any 1978: 20.500.000 PTA
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Llicències municipals

Es citen com un dels indicadors de la situació de l’economia general. S’observa com el 
número de llicències sol.licitades disminueix a l’avançar en els anys setanta:

Any 1974: 379 llicències 
Any 1975: 238 llicències
Any 1976: 202 llicències
Any 1977:  230 llicències
Any 1978: 212 llicències
Any 1979: 202 llicències

1973-1974. Consistori

Alcalde:    Josep Castells Sans
Regidors:  Jaume Padrós Estrada
  Lluis Duran Truyols
  Jaume Oliveras Planellas
  Manuel Iglesias Masip 
  Pere Puigdoménech Riera

Personal de l’Ajuntament

Secretari -Interventor:   Joaquim Castany Massana
Auxiliar de Secretaria 1er:   Roger Soler Argemí
Auxiliar de Secretaria 2ona:   M. Victòria Castro San Emetèrio
Auxiliar de Secretaria 3a:   M. Victòria Zapater Aparicio
Agutzil Municipal:    Narcís Mas Humet
Guàrdia Municipal 1er:   Esteban Uña González
Guàrdia Municipal (a partir de 1974):  Garcia Ortiz Robledo
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1975- 1978. Consistori

Alcalde:      Josep Castells Sans
Tinent d’Alcalde 1er.:  Aberci Padró Montaner 
Tinent d’Alcalde 2on.:  Joan Olivé Farnés 
Regidors:     Josep Ciurans Mas 
    Vicenç Soley Costajussà
    Lluis Duran Truyols
    Jaume Oliveras Planellas
    Manuel Iglesias Masip
    Antonio Mañosa Puig

Activitats

• L’any 1973, s’adjudicà definitivament el Pavelló Poliesportiu cobert, per un import de 
5 milions de PTA. S’innaugurà el mes de setembre de 1975. 

• Es realitzà el Projecte d’Abastament d’aigua potable de les aigües del Riu Ter, entre 
els anys 1974 i 1975. No obstant, no seria fins l’any 1.983 en el que es portés a terme 
la instal.lació de la xarxa d’abastament a la major part de la població.

• El Pla General d’Urbanisme, d’Ordenació de la Comarca de Sabadell31 va ésser 
redactat per Institut Provincial d’Urbanisme i aprovat inicialment, per la Diputació 
Provincial de Barcelona, l’any 1976. Finalment, el 1978, la Comissió Provincial d’Ur-
banisme el va aprovar definitivament, acordant l’Ajuntament, la interposició d’un 
recurs d’alçada, ja que no es van tenir en compte les seves  al.legacions.

• L’any 1978, es va acordar l’adquisició d’un terreny, ubicat a l’Avda. Diagonal (on hi 
ha ara l’Escola Bressol).

Altres vicissituds

Donat el caràcter històric d’aquestes dates, farem esment d’alguns acords presos per la 
Corporació que aspiraven a conseguir la normalització d’un cert nombre d’aspectes de la 
vida quotidiana:
31. Encara vigent l’any 1998
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Així, en el ple de 28 de juliol de 1975 (32)  es va acordar donar recolzament a la Cultura 
Catalana, pretenent i intentant organitzar l’ensenyament del català a l’Escola Pública 
d’E.G.B. de la població: Es va materialitzar contractant i finançant un professor de català.

¿Com es va rebre el traspàs de l’antic Cap d’Estat?. Si hem de fer cas del que consta en 
els llibres d’actes de les sessions del Ple de l’Ajuntament, aquesta notícia no va alterar greu-
ment el Consistori, ja que es va limitar, a la sessió ordinària (33) de 24 de novembre de 1975 
i a manifestar el seu condol. A la mateixa sessió, es va donar testimoni de l’adhesió a la S.M. 
el Rei, qui havia estat nomenat el dia abans. En certa manera, podriem dir que el Consistori 
era sabedor de que es deixava enrera una época i se n’obria una altra que, encara, no estava 
clar la direcció que prendria.

El ple de 26 de juliol de 1976, va acordar, per unanimitat, adherir-se a l’amnistia propo-
sada pel Govern. sent, aquesta, una de les mesures que es varen dictar en aquells dies i que 
pretenien la normalització de la vida dins l’Estat.

El ple extraordinari de 13 de maig de 1.977 (34) va prendre com a únic punt de l’ordre del 
dia, l’acord de sol.licitar la implantació de l’Estatut d’Autonomia a Catalunya.

A la sessió de 31 de maig de 1977: Adhesió al Congrés de Cultura Catalana. 

                          
32.  No oblidem que el General Franco encara estava viu, la qual cosa suposava un cert “risc” el prendre aquest acord. Recordem 
que, per aquestes dates, es van signar i, posteriorment, executar varies penes de mort, amb les quals es volia demostrar una pretesa 
fortalesa de la dictadura que estava a les acaballes. 
33.  Ni tan sols va ésser motiu per convocar una sessió extraordinària.
34.  A un mes escàs de la celebració de les primeres elecciones generals, que tindrien lloc el dia 15 de juny de 1.977.
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El Pavelló Municipal d’Esports, l’any de la sev inauguració
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19. LES ELECCIONS MUNICIPALS DE 1979. ELS ANYS VUITANTA

L’any 1979 es varen celebrar les primeres eleccions municipals de la nova etapa demo-
cràtica, iniciant-se una nova època, una vegada normalitzada la situació política del país. 
S’havien celebrat noves eleccions legislatives a tot l’Estat i començava a ser discutit el pro-
jecte d’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Encara no s’havia produït una reactivació econòmica. A la localitat, va afectar de forma 
sensible a tota la població el tancament de la fábrica Estruch, després de molts anys d’exis-
tència.

Població

Any 1981: 4.209 habitants
Any 1982: 4.308 habitants
Any 1983: 4.390 habitants                                         
 ……………….
Any 1986: 4.724 habitants
Any 1987: 5.023 habitants 
Any 1988: 5.681 habitants
Any 1989: 6.315 habitants

Les eleccions a Palau de Plegamans

En aquestes primeres eleccions es van presentar les següents candidatures:

PSC-PSOE, CiU, AMD i PSUC

Una vegada realitzades, les eleccions municipals democràtiques de 1979 havien donat 
com a resultat l’adjudicació dels onze llocs de Regidors a les següents persones:
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Aspecte de l’edifici de l’Ajuntament als anys vuitanta, després d’una important remodelació
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Joan Payola i Riera (CiU)
Pere Puigdomenech i Riera (CiU)
Miquel Cañizares i Bosch (CiU)
Jordi Oliver i Oliveras (CiU)
Angel Marsal i Soler (CiU)
Francesc Vilardell i Ballbe (CiU)   
Montserrat Cots i Alvarez (PSC-PSOE)
Juan Antonio Maraver i Pariente (PSC-PSOE) 
Ramon Brichs i Fabra (PSC-PSOE)
Josep Ciurans i Mas (AMD)
Manuel Collados i Ferriz (PSUC)       

El consitori resultant fou el següent

Alcalde:   Joan Payola Riera
1er.Tinent d’Alcalde:  Pere Puigdomènech i Riera, Governació
2on.Tinent d’Alcalde:  Angel Marsal i Soler, Urbanisme
3er. Tinent d’Alcalde:  Jordi Oliver i Oliveras, Hisenda
4art.Tinent d’Alcalde:  Montserrat Cots i Alvarez, Cultura
Regidors:    Miquel Cañizares i Bosch, Ensenyament.
    Francesc Vilagrdell i Ballbé, Esports.
    Juan Antonio Maraver i Pariente, Sanitat.
    Ramon Brichs i Fabra, Juventut i Serveis Socials.
    Josep Ciurans i Mas, Serveis Municipals.
    Manuel Collados i Férriz, Obres Públiques

La primera sessió després de la formació de l’Ajuntament es va aixecar amb el cant dels 
Segadors.

D’aquests nomenaments es pot concloure que, en principi, hi havia una mena de pacte 
de col.laboració entre totes les llistes. 
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Pressupostos municipals

Any 1979: 20.500.000 PTA
Any 1980:  35.500.000 PTA
Any 1981:  49.200.000 PTA
Any 1982:  60.000.000 PTA
Any 1983:  59.322.000 PTA

Pressupostos d’inversions

                                     Any 1981: 63.663.363 PTA
                                    Any 1982: 20.237.287 PTA
                                     Any 1983: 151.700.000 PTA

Llicències d’obres sol·licitades

Es citen  també com indicador de la vitalitat econòmica general. Durant aquests anys 
varen romandre estables:

Any 1979: 89 llicències
Any 1980: 216 llicències
Any 1981: 205 llicències
Any 1982: 202 llicències
Any 1983: 190 llicències

Activitats

• Una de les primeres tasques que es va fixar el nou Consistori, una vegada efectuada 
la presa de possessió, va ésser el de fixar els fonaments de la Hisenda Municipal: 
Creació de noves Ordenances Fiscals i modificació d’altres.

• En l’àrea urbanística ja existia un Pla General d’Ordenació municipal - pla comar-
cal-aprovat i en vigència des del mes de juliol de 1978. Les actuacions urbanístiques 
iniciades es van fer en el marc d’aquesta planificació, amb els seus avantatges i també 
amb els seus condicionants.
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• A la primera sesió que es va celebrar desprès de la distribució de càrrecs entre els 
regidors-el 2 de maig de 1979-  es va acordar l’adquisició de senyeres per l’Escola 
Pública de la població i, també, modificar el nom de la mateixa, d’Angel Custodio pel 
de Josep Maria Folch i Torres. Així mateix, s’acordà sol.licitar, de l’organisme compe-
tent, la construcció de sis o vuit noves aules escolars.

• A la sessió de 16 d’agost de 1979, es va acordar, per unanimitat, fer constar “la ge-
neral satisfacció per l’aprovació de l’Estatut de Catalunya, com a primer pas pel total 
redreçament de les Institucions i Llibertats de Catalunya”.

• Amb motiu de la consulta popular sobre l’Estatut d’Autonomia, a portar a terme el 
dia 25 d’octubre de 1979, s’acordà, a la sessió extraordinària de 22 d’octubre, dema-
nar a tothom: “Un sí unànim a l’Estatut.”

• Un altre fet que va trasbalsar la societat en general, va ésser l’intent de cop d’Estat 
del 23 de febrer de 1981. Per aquest motiu, en el ple ordinari de 24 de febrer, es va 
aprovar la proposta presentada pel Grup Municipal Socialista i que era la següent: 
“Condemnar l’intent de cop d’Estat i donar suport a la Constitució i a les institucions 
democràtiques”.

• A la sessió de 14 d’abril de 1981, es va aprovar la cessió d’un terreny, ubicat a la zona 
de Can Cladelles, per a construir-hi una nova escola, la que seria l’E.P. Can Cladelles.

Any 1983. Convocatoria d’eleccions

Es van presentar les següents candidatures: 

Partit dels Comunistes de Catalunya-   PCC  

Partit dels Socialistes de Catalunya-  PSC-PSOE i

Convergència i Unió- CiU
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Proclamació de candidats

                                     1) Joan Payola Riera.  CiU
                                     2) Jose Vivancos Tarragó.  CiU
                                     3) José Ciurans Mas. CiU
                                     4) Núria Muntada Pagés. CiU
                                     5) Rafael Nualart Rocabruna. CiU
                                     6) Francisco Robert Font. CiU
                                     7) Agustin Llobet Soler. CiU
                                     1) Fco. Javier Campos López. PSC
                                     2) Maria José Calatrava Candial. PSC
                                     3) Juan Antonio Maraver Pariente. PSC
                                     4) Vicente Rodriguez San PSC                          

La Comissió Municipal Permanent va quedar formada així:

                        Alcalde :    Joan Payola i Riera
                        Tinents d’alcalde:   Josep Vivancos i Tarrago 
                                                      Josep Ciurans i Mas.
                                                     Agusti Llobet i Soler.
                                                      Francesc Xavier Campos i López

Pressupostos municipals

Any 1983: 59.322.000 PTA
Any 1984: 78.552.350 PTA
Any 1985: 138.897.789 PTA
Any 1986: 223.922.446 PTA
Any 1987: 247.616.000 PTA

Pressupostos d’inversions

Any 1983: 151.700.000 PTA  
Any 1984:   72.801.448 PTA
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La Carrerada, avui, conserva encara una personalitat peculiar i un encant especial
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Llicències d’obres atorgades

Any 1983: 190 llicències
Any 1984: 204 llicències
Any 1985: 215 llicències
Any 1986: 239 llicències
Any 1987: 222 llicències
Any 1988: 287 llicències
Any 1989: 256 llicències
Any 1990: 242 llicències

Activitats

• Es va acordar treure a subhasta les obres de millora del Camp de Futbol Municipal.

• Es va acordar posar el nom “Escola Pública Can Cladelles”, al nou edifici escolar 
ubicat a la zona de Can Cladelles i de “Grup Escolar Arquitecte Sert” a l’edifici de les 
“escoles velles”, ubicat en el Pg. de la Carrerada. 

• Un fet que esdevindria polèmic seria el de la construcció en el terme municipal de 
Palau-solità i Plegamans d’un centre depenent del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, l’anomenat Centre l’Alzina, havent-se informat favorable-
ment el projecte a  la sessió del ple de 16 de febrer de 1984.

• Amb referència a la Masia de Can Cortès, la Casa de Cultura de la població, es va 
aconseguir l’ajut de la Diputació de Barcelona, que va redactar el corresponent pro-
jecte tècnic de restauració, rehabilitació i reforma. 

• Sol·licitud d’inclusió de les obres de restauració de la Masia de Can Maiol dins el pro-
grama d’actuació d’Escoles-Taller del Ministeri de Treball i Seguretat Social.
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Escola Can Cladelles
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L’antic Dispensari Municial inaugurat al finals de la dècada dels 80, actualment Centre Cívic
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Any 1987. Convocatòria d’eleccions que es celebrarien el juny de 1987

Llistes presentades a Palau de Plegamans

Convergència i Unió, CiU 

Partit dels Socialistes de Catalunya,  PSC-PSOE 

Iniciativa per Catalunya, IC 

Regidors elegits

   Alcalde:    Joan Payola i Riera (CIU)
   Regidors:  Tomàs Castells i Manent (Independent)
     Agustín Llobet i Soler (CIU)
     Jorge Oliver i Oliveras (CIU)
     Miquel Cañizares i Bosch (CIU)
     Núria Muntada i Pagés (CIU)
     Laura Vallbona i Martínez (Independent)
     Francesc Xavier Campos i López (PSC, substituït  

     per José Antonio Maraver Pariente PSC)
     Josep M. Castany i Niubó (PSC)
     Rafael Pérez i Rodríguez (PSC)
     Josep Duran i Mogio (PSC)

Pressupostos municipals                                                                

                                       Any 1987: 247.616.000
                                       Any 1988: 289.027.574
                                       Any 1989: 470.386.062                                                
                                       Any 1990: 675.492.176                                              
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Can Cortès, de masia a centre cultural. És un testimoni de les pròpies arrels en el passat
i de la projecció al futur
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Escola bressol “Patufet”, que entrà en funcionament el setembre de 1983
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Mural de l’Ajuntament, pintat per Manel Zorrilla l’any 1985, representant el poble de palau-solità i Plegamans
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Activitats                                                                                         

• Es van aprovar les següents ordenances i reglaments: Ordenança de Circulació, 
Reglament de la Policia Local i Ordenança General de Convivència Ciutadana. 

• Es completa el polígon Industrial Riera de Caldes. Parc de l’Hostal del Fum.

• Centre d’assistència primària. Nova Escola Bressol “El Sol”. Ampliació Escola Folch 
i Torres.

• S’acordà la signatura del Conveni a formalitzar amb el Departament de Justícia i amb 
el Departament de Cultura, de la Generalitat de Catalunya, que regularia la cessió i 
restauració del Castell de Plegamans. 

• Sol.licitar, a l’I.N.E., la concessió d’un nou mòdul d’Escola Taller. Aquest es dedicaria 
a l’ensenyament de la jardineria, tot millorant diferents zones verdes del municipi. 

• Cessió al Deparament d’Ensenyament del terreny en el que s’hi ubicaria el centre 
d’ensenyament secundari de la població. 
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Escola bressol “El Sol”
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20. ELS ANYS NORANTA

La població

Aquesta dècada es pot dir que va començar la dinamització general provocada per l’efec-
te “92” i està arribant als seus últims anys amb una consolidació de la bona situació econò-
mica, acompanyada per les expectatives “euro”.

El poble ha crescut i s’ha modernitzat, amb el corresponent repte: anar assimilant els 
importants canvis que es van produint…

 Any 1991:  7.479 habitants
 Any 1992:  7.947 habitants
 Any 1993:  8.680 habitants
 Any 1994:  9.112 habitants
 Any 1995:  9.593 habitants
 Any 1996:  9.689 habitants
 Any 1997:  9.899 habitants
 Any 1998: 10.387 habitants
 Any 1999: 10.760 habitants
 Any 2000: 11.089 habitants

L’Ajuntament

L’Ajuntament elegit l’any 1987, citat al capítol anterior, va seguir sense canvis fins a les  
noves eleccions de l’any 1991.
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El Castell, avui. A més de punt de referència permanent de la història i del paisatge,
és seu d’activitats culturals
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Any 1991

Després de les eleccions d’aquest any, l’ajuntament queda de la següent forma:

Alcalde:                Joan Payola i Riera (CiU)
Tinent d’Alcalde:  Llorenç Barrés i Casajuana (CiU)
Tinent d’Alcalde:  Miquel Cañizares i Bosch (CiU)
Tinent d’Alcalde:  M.Àngels Padró i Ruiz (CiU)
Regidors:              Josep M. Catalan i Ferré (CiU)                            
                                    Ernest Moliner i Calderon  (CiU)                        
                                    Antoni Cerdà i Cadafalch  (UP)   
                                     José Antonio Caparrós Escanes (UP)
                                     Jaume Oliveras i Malla (UP)
                                     Francesc Vilardell i Ballbé (UP)
                                     Josep M. Castany i Niubó (PSC-PSOE)
                                     Rafael Pérez i Rodríguez (PSC-PSOE)
                                     Valentí Soley i Fruitós (PSC-PSOE)

Any 1993

Es produeixen canvis, degut a la formalització d’un pacte entre totes les forces. Després 
de produïr-se la dimisió de l’Alcalde, es nomenant alcalde en funcions el senyor Miquel 
Cañizares Bosch. En el següent Ple, el Consistori va quedar així: 

Alcaldessa:                   M. Àngels Padró i Ruíz (CiU)
1er. Tinent d’Alcalde:   Antonio Cerdà Cadafalch (UP)
2on. Tinent d’Alcalde:  Josep M. Castany i Niubó (PSC)
3er. Tinent d’Alcalde:   Josep M. Catalan i Ferré (CiU)
Regidors:                      Ernest Moliner i Calderon (CiU)
                                     Lluís Renau i Folch (CiU)
                                     Francesc Vilardell i Ballbé (UP) 
                                     Xavier Campos i Lòpez (UP)
                                     Rafael Pérez i Rodríguez (PSC-PSOE)
                                     Valentí Soley i Fruitós (PSC-PSOE)
                                     Josep Mas i Bertral (UP)
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Pressupostos

Any 1992: 1.081  M PTA
Any 1994: 1.502  M PTA

Activitats

• L’any 1992 passa a propietat municipal el Castell de Plegamans

• L’any 1992 es crea el Concurs literari Sant Jordi

• L’any 1993 es fan diverses obres de remodelació a l’edifici de l’Ajuntament

Entre els anys 1994 i 1995 el pacte entre les diferents forces es desfà i queda el govern 
en minoria ( CIU) fins arribar a les noves eleccions.

Fet rellevant

El dia 10 d’octubre de 1994 es va produir una catastròfica riuada, que va afectar greu-
ment el barri de La Pineda. Aquest fet va comportar posteriorment les obres de canalització 
de la riera.

Les eleccions de 1995 al 1999

Els grups presentats a les eleccions municipals de 1995 van ser els següents: PSC-PSOE, 
CiU, UP, IC-Els Verds, PP i ERC.

La corporació va quedar formada tal com es relaciona al següent quadre.35 El govern 
municipal està format pels grups del PSC-PSOE, UP i IC-Els Verds. 

35.  Ajuntament corresponent al mes de maig de 1998, data en que es compleixen els tres-cents anys de la primera 
casa del comú.
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Alcaldessa:    Teresa Padrós i Casañas -PSC-PSOE
1ª. Tinent d’Alcalde:  Aurora Fusté i Martínez (UP)
Tinent d’Alcalde de Serveis
Municipals i Medi Ambient:  Juan Miguel González i Sánchez (IC-Els Verds)
Tinent d’Alcalde d’Hisenda, 
Indústria i Comerç:  Josep M. Castany i Niubó (PSC-PSOE)
Tinent d’Alcalde de
Governació i Règim Interior: Rafael Pérez i Rodríguez (PSC-PSOE)
Regidor d’Urbanisme i 
Serveis Municipals:  Valentí Soley i Fruitós -PSC-PSOE
Regidor de Cultura, 
Esports i Joventut:  Francesc Vilardell i Ballbé (UP)
Regidors:       Josep M. Catalan i Ferré (CIU (Substitueix a
     M. Àngels Padró i Ruiz, a partir de  1997)
     Antoni Cerdà i Cadafalch (CIU
     Joan Mas i Bertral -CIU (Substitueix a 
      Lluís Renau i Folch a partir de 1995)
     Josep M. Serravinyals i Arumí (CIU)
     Medir Alfons i Rios (ERC, substitueix a Joan   

     Miquel Serch i Ramban a partir de 1997)             
     Manuel Iglesias i Masip (PP) 

Any 1999

Les ultimes eleccións del segle XX i les últimes eleccions amb l’euro com a moneda, les 
de l’any 1999.

Els grups presentats a les eleccions municipals de 1999 van ser els següents: PSC-Progrés 
Municipal de Catalunya, Convergència i Unió, Units del Progrés de Palau de Plegamans-
FIC, Partit Popular, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Esquerra Unida 
i Alternativa i IC-Verds-Entesa pel Progrés Municipal.

La corporació va quedar formada tal com es relaciona al següent quadre. El govern mu-
nicipal està format pel grup del PSC-PSOE-PMC. 
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Activitats

• Es cedeix un terreny per a una nova escola.

• Es realitzen una àmplia acció de gestió urbanística per a regularitzar i completar el 
planejament existent al municipi, tot incorporant a la titularitat pública els espais 
verds i d’equipaments corresponents

• S’aprova el projeccte d’urbanització del Carrer de Dalt.

• Es realitzen millores en zones verdes. D’especial rellevància és la construcció del Parc 
del Pla de l’Alzina.

• 1998 inici de les obres de la canalització de la primera fase de la Riera de Caldes

Alcaldessa:   Teresa Padrós i Casañas (PSC-PSOE-PMC)
1er. Tinent d’Alcalde:  Josep M. Castany i Niubó (PSC-PSOE-PMC)
2on. Tinent d’Alcalde:  Francisco Romera Ortiz (PSC-PSOE-PMC)
3er. Tinent d’Alcalde:  Antoni Vila Desclòs (PSC-PSOE-PMC)
4rt. Tinent d’Alcalde:  Rafael Pérez i Rodríguez (PSC-PSOE-PMC)
5e. Tinent d’Alcalde:  Maria del Carme Cabeza Nieto (PSC-PSOE-PMC)
Regidor d’Hisenda i
Solidaritat:  Juan Jose Segrelles Grau (PSC-PSOE-PMC)
Regidor d’Urbanisme: Valentí Soley i Fruitós (PSC-PSOE-PMC)
Regidor de Medi Ambient,
Serveis Municipals
i Joventut:  Julià Montero Ortega (PSC-PSOE-PMC)
Regidor d’Esports i
Participació Ciutadana: Joan Bautista Esteller Fontanals (PSC-PSOE-PMC)
Regidors:     Josep M. Serravinyals i Arumí (CiU) 
                    Josep M. Catalan i Ferré (CiU)
                    Mercè Pla (CiU)
                    Josep Cuyàs (CiU)
                    Aurora Fusté i Martínez (UP-FIC)
                    Manuel Iglesias i Masip (PP)
                    Medir Alfons i Rios (ERC)
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• Juliol de 1998 inaguració oficial de la nova Deixalleria

• Octubre de 1998, inaguració de la Plaça Lluís Companys

• Desembre de 1998 a la Masia de Can Cortés, presentació del llibre 300 anys d’història 
de Palau. Casa del Comú (1698).

• Novembre de 1998, inaguració de la plaça Federico Garcia Lorca

• Desembre de 1998, inaguració de la plaça de la Sardana

• Octubre 1998, publicació de la resolució en la que es donava conformitat oficial al 
nou escut heràldic. A finals del mateix any, es va donar conformitat en ple de l’Ajun-
tament per la nova bandera i, posteriormient,a inicis del 1999, aprobació oficial de la 
mateixa. A mitjans de l’any seguent, el 2000, es recupera el nom històric del municipi 
de Palau de Plegamans que passa a denominar-se Palau-solità i Plegamans

• Setembre 2000, inaguració del nou edifici de Promoció Econòmica

• Desembre 2000, inaguració oficial de la nau de les Brigades Municipals de l’Ajunta-
ment

Anecdotari

• Al desembre de 1997 es celebra la I Fira de Santa Llúcia al nostre municipi.

• Al 1998, presentació dels nous gegants: la masovera i el dimoni.

• Setembre de 1998, l’Arquebisbe de Barcelona, Ricard Maria Carles, va presidir l’Ofi-
ci Solemne amb motiu dels actes de commemoració del Mil•lenari de Palau-solità.

• Mitjans del 2000. Pressa de possessió dels membres de l’Agrupació Municipal de 
Voluntaris de Protecció Civil.
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El pont de Can Cladelles
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Bandera municipal Escut heràldic del municipi
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Pressupostos municipals
Any 1996:   964  M  PTA
Any 1997: 1.431  M  PTA
Any 1998: 1.361  M  PTA
Any 1999: 1.517  M  PTA
Any 2000: 1.474  M  PTA
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   QUAN LA HISTÒRIA S’ESVAEIX …
…I ES TRANSFORMA EN L’ACTUALITAT

A mesura que ens acostem a l’actualitat, la perspectiva desapareix, la possibilitat de fer 
història es va desdibuixant. Per altra part, en l’ajuntament actual hi ha més activitat en una 
setmana que en varis anys en ajuntaments del passat. Recollir els fets d’una forma descrip-
tiva seria sempre incomplert i extremadament esbiaixat. Però, aquí hi ha els noms de les 
persones que fan possible aquesta tasca. A més, totes aquestes activitats han desembocat en 
uns resultats, en unes obres, en el poble d’avui. Tot això està aquí, es pot veure i es pot tocar. 
Nosaltres no afegirem gaires paraules més Sempre s’ha dit que una imatge val més que mil 
paraules, i en aquestes pàgines hi ha una mostra d’aquestes imatges.
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21. EL NOU SEGLE: L’ACTUALITAT

La població

Aquest nou segle, es pot dir que és l’època de la nova moneda, l’euro, de l’eufòria eco-
nòmica i, tot seguit de la crisi.

El poble ha anat creixent de mica en mica fins arribar a una estabilització en quant al 
nombre d’habitants, fins i tot amb pèrdua de veïns en els darrers anys, fruit de la crisi que 
està colpejant a totes les persones i sectors laborals,  no tant sols del nostre municipi, sinó 
a nivell general.

Any 2001: 11.419  habitants
Any 2002: 11.586  habitants
Any 2003: 11.919  habitants
Any 2004: 12.499  habitants
Any 2005: 12.836  habitants
Any 2006: 13.310  habitants
Any 2007: 13.594  habitants
Any 2008: 13.916  habitants
Any 2009: 14.070  habitants
Any 2010: 14.190  habitants
Any 2011: 14.352  habitants
Any 2012: 14.484  habitants
Any 2013: 14.454  habitants
Any 2014: 14.454  habitants
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Any 2003

Después de les eleccions d’aquest any, l’ajuntament queda de la següent forma:

Alcaldessa:    Teresa Padrós i Casañas (PSC-PSOE-PMC)
1er. Tinent d’Alcalde:  Josep M. Castany i Niubó (PSC-PSOE-PMC)
2on. Tinent d’Alcalde:  Miguel Molina Reinoso (ICV-EUIA)
3er. Tinent d’Alcalde:  Antoni Vila Desclòs (PSC-PSOE-PMC)
4rt. Tinent d’Alcalde:  Valentí Soley Fruitós (PSC-PSOE-PMC)
5e. Tinent d’Alcalde:  Maria Angeles Marcuello Martínez (ICV-EUIA)
Regidora de Serveis Socials,
Solidaritat i Esports:  Josefa Bailon del Vas (PSC-PSOE-PMC)
Regidor de Promoció Econòmica,
Via Pública i Serveis Municipals: Rafael Pérez i Rodríguez (PSC-PSOE-PMC)
Regidora d’Ensenyament,
Sanitat i Consum:   Maria del Carme Cabeza Nieto (PSC-PSOE-PMC)
Regidors:       Mercè Pla (CiU) 
                     Josep M. Serravinyals i Arumí (CiU)
                     M. Eulália Soley (CiU)
                     Albert Font (CiU)
                     Aurora Fusté i Martínez (UP-ERC)
                     Medir Alfons i Rios (UP-ERC)
                     Abelardo Julien (UP-ERC)
                     Jorge Cos (PP) 

Pressupostos
    Any 2001: 12.567.445,54 Euros
    Any 2002: 11.374.462,94 Euros
    Any 2003: 11.761.537,62 Euros
    Any 2004: 11.568.997,34 Euros
    Any 2005: 18.671.708,56 Euros
    Any 2006: 15.786.091,38 Euros
    Any 2007: 16.811.038,51 Euros
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Activitats

• Presentació a l’abril del 2001 de la pàgina web de l’Ajuntament (www.palauplega-
mans.net), creada a la tardor de l’any 2000.

• Juliol 2001, acte d’inauguració del monòlit dedicat a Lluís Ventura i Vila.
• Setembre 2001, inauguració del nou Teatre de la Vila (antic Centre Recreatiu), des-

prés dels treballs de millora.
• Març 2002. L’ajuntament va aprovar al Ple Municipal la cessió d’ús de les instal•laci-

ons municipals de la Masia de Can Malla a l’Associació Pessebrista, procedint-se a la 
seva rehabilitació que durara fins a l’any 2003. 

• 11 setembre 2002, l’ajuntament inaugura una estàtua monument a Rafael Casanova a 
la plaça 11 de setembre

• Desembre de 2002, inauguració del nou pavelló d’Esports Maria Victor.
• 26 i 27 d’abril 2003 es va dur a terme el primer Mercat Medieval del poble.
• Setembre- Octubre 2003.  Nou pont de Can Cladellas, es va obrir al trànsit el 15 de 

setembre, inaguració oficial el 5 d’Octubre.
• 25 de març 2004 es va obrir al trànsit la variant de la carretera C-59 després de gairebé 

2 anys d’obres, iniciades al setembre del 2002.
• Setembre 2004, Inauguració oficial de la primera fase de reformes de les instal•laci-

ons del Camp de Futbol Municipal, iniciades a l’estiu.
• Febrer 2005- Celebració de la restauració, reforma i ampliació de l’Escola Pública 

Folch i Torres (Escoles Velles). Van finalitzar el mes d’agost del 2004.
• 23 d’abril de 2007. La Diada de Sant Jordi a Palau-solità i Plegamans va servir per 

estrenar un nou espai públic, la plaça de Ca l’Estruch. 
• 2007, final d’obres de l’espai jove, l’Escorxador. Les obres van començar el 2006.

Anecdotari

• Maig 2001, la botiga i bar “Can Lluís” va tancar les portes.
• Desembre 2001, temporal de fred siberià que va originar una tempesta de neu, la més 
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Masia Can Malla
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Pavelló d’esports Maria Víctor
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Remodelació del nou camp de futbol l’any 2004
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Escola Carrerada
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L’entorn de l’Església de Sant Genís, amb el Castell al fons
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Plaça de Ca l’Estruc
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important dels últims anys.
• Setembre 2002. Presentació d’un nou gegantó, en Patufet.
• Març 2003. Inauguració oficial del CEIP Palau, tot i que en funcionament desde el 

curs acadèmic 2000-2001
• Novembre 2006. Els Mossos patrullen pels carrers de Palau coincidint amb el desple-

gament dels Mossos d’Esquadra al Vallès Occidental.
• Febrer 2007. El príncep Felip va visitar les noves instal•lacions de ‘El Hangar-Centre 

de Diseño’ de l’empresa Mango.

Any 2007

Després de les eleccions locals de maig de 2007, la composició de l’ajuntament queda de 
la següent manera: 

        Alcaldessa:    Mercè Pla i Blagé (CiU)
1er. Tinent d’Alcalde:   Josep M. Serravinyals i Arumí (CiU)
2on. Tinent d’Alcalde:   Abel Julien Vila (ERC)
3er. Tinent d’Alcalde:   David Zambrana Lorenzo (PP)
4rt. Tinent d’Alcalde:   Albert Font Navarro (CiU)
5e. Tinent d’Alcalde:   Miquel Truyols Rocabruna (ERC)
Regidor de Governació
i Comunicació:   Jaume Oliveres Malla(CiU)
Regidora de Serveis Socials,
Sanitat i Tercera Edat:  Carme Rubí Benito (CiU)
Regidor de Gestió Ambiental,
Esports i Joventut:  Ivan Costa Loballós (CiU)
Regidors:      Teresa Padrós Casañas (PSC-PSOE-PMC)
     Josep M. Castany i Niubó (PSC-PSOE-PMC) 
                     Maria del Carme Cabeza Nieto (PSC-PSOE 

     -PMC)                 
     Miquel Rovira Badia (PSC-PSOE-PMC)
                     Josefa Bailon del Vas (PSC-PSOE-PMC)
                     Valentí Soley Fruitós (PSC-PSOE-PMC) 
                     Maria Angeles Marcuello Martínez (ICV- 

     EUIA)
                     Oscar Rivera Martínez (ICV-EUIA)
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Pressupostos
   Any 2008: 18.724.303,58 Euros
   Any 2009: 18.338.417,24 Euros
   Any 2010: 17.403.908,48 Euros
   Any 2011: 16.447.225,92 Euros

Activitats

• Maig de 2008. L’Ajuntament posa en marxa el tramitador online e-TRAM, servei que 
permet als ciutadans fer tràmits via Internet.

• Principis 2009, implantació del nou sistema de recollida de residus: el porta a porta. 
Ja funcionava en proves a l’urbanització de Can Duran des de l’any 2006.

• Febrer 2009, el ministeri de Cultura atorga 1.338.000 euros per rehabilitar Can 
Falguera.

• 2009, inaguració de l’espai jove, l’Escorxador. Obres finalitzades l’any 2007.
• Setembre de 2009. Posada en marxa de la nova línia de Bus urbà.
• Novembre 2009. Inauguració del monument dedicat a les víctimes del terrorisme 

situat al Parc de l’Hostal del Fum.
• Novembre 2009, inauguració de la remodelació de la  rambla Mestre Pere Pou.
• Juny 2010. Inauguració oficial de l’adequació de l’edifici de Serveis Socials.
• Octubre 2010, Ràdio Palau estrena la nova programació estable, després del seu tan-

cament temporal al juny del 2008. 
• A la tardor de 2010 es va inaugurar la Ronda Verda de la Riera de Caldes. Els treballs 

van començar a finals del 2009 junt amb la recuperació del seu hàbitat natural.
• Novembre 2010. Recuperació dels jardins de la casa Folch.
• Febrer / Març 2011. Finalització de l’obra de la Zona de Vianants. El projecte es va 

aprovar a la tardor del 2009 i les obres es van iniciar a la primavera del 2010. En la 
mateixa època es van finalitzar també les reformes que s´han dut a terme per remo-
delar la Casa Consistorial, iniciades en 2009.
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• Primavera 2011. Nova seu de la Policia Local i dels Jutjats de Pau. La seva construc-
ció es va iniciar a la primavera anterior, del 2010. L’avantprojecte data del 2007.

Anecdotari

• Agost de 2010, la Colla de Geganters i Grallers del nostre municip incorpora un nou 
capgrós, en Massagran. La seva creació s’ha fet en motiu del centenari de l’obra Les 
aventures extraordinàries d’en Massagran (1910), escrita per Josep M. Folch i Torres.

• Novembre 2010, el nou centre d’atenció primària (CAP) comença la seva activitat 
assistencial. El projecte data de l’any 2006, va ser promogut per l’alcaldessa Teresa 
Padrós i la regidora Carmen Cabeza, tot i que no va ser fins el 2009 que el Govern 
de la Generalitat va aprovar la seva construcció i el 8 de juliol del mateix anys es va 
efectuar la col·locació de la primera pedra. 

Any 2011

Els grups presentats a les eleccions municipals de 2011 van ser els següents: PSC-
Progrés Municipal, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA - Entesa, 
Partit Popular, Veu de Palau-Solità i Plegamans, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal, Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu i Libertad, Coherencia e Igualdad.

La corporació va quedar formada tal com es relaciona al següent quadre. El govern mu-
nicipal està format pels grups del PSC-PM, IC-UIA-EPM i VdPsiP. 
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Vianalització del centre
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Nou edifici de la Policia Local
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Espai jove l’Escorxador

Ronda verda
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Alcaldessa:   Teresa Padrós Casañas (PSC-PM)
1er Tinent/a d’Alcalde: Maria Carme Cabeza Nieto -(PSC-PM)
2n Tinent/a d’Alcalde: Maria Àngels Marcuello Martinez (ICV-EUIA-EPM)
3r Tinent/a d’Alcalde: Juan Carlos Tinoco Balongo (VdPsiP)
4rt Tinent/a d’Alcalde: Juan Jose Segrelles Grau (PSC-PM)
5è Tinent/a d’Alcalde: David Abascal Garcia (PSC-PM)
Regidor d’Esports, Cultura,
Comerç i Turisme: Miquel Rovira Badia (PSC-PM)
Regidor de Gestió Ambiental,
Medi Natural, Serveis i Transport,
Participació ciutadana: Pedro Sanchez Serna (ICV-EUIA-EPM)
Regidora de Gent Gran,
Manteniment d’espais públics,
Festes:   Maria del Carme Sanz Cabero (PSC-PM)
Regidors:     Jaume Oliveras Malla (CiU)
                    Carme Rubí Benito (CiU)
                    Maria Mercè Pla i Blagé (CiU)
                    Josep M. Serraviñals Arumí (CiU)
                    Enrique Feito López (CiU)             
                    David Zambrana Lorenzo (PP)
                    Mercedes Rodriguez Baeza (PP)
                    Miquel Truyols Rocabruna (Esquerra-AM)

Pressupostos municipals

   Any 2012: 16.798.517,64 Euros
   Any 2013: 16.229.511,30 Euros
   Any 2014: 16.331.872,22 Euros

Activitats

• Setembre de 2012, inauguració del Centre Cívic del municipi, ubicat en el que havia 
estat l’antic dispensari municipal.
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Teatre de la Vila
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Centre Cívic



193

• Gener 2013. El Teatre de la Vila estrena façana alhora que millora l’aïllament acústic 
i tèrmic

• Abril 2013. Aprovació  inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 
• Setembre de 2013. Ampliació del Cementiri de Plegamans, de titularitat municipal. 

Anecdotari

• 2012. La Colla del Ball de Gitanes de la vila tornen a ballar en festivitats i altres actes 
després d’uns anys d’inactivitat.

• 2013. Es celebren els 100 anys del CF Futbol de Palau-solità i Plegamans.
• Juny de 2013. L’Associació Pessebrista dóna a l’Ajuntament una rèplica de la loco-

motora de l’antic tren que passava per la vila, instal•lada com a monument en una 
rotonda situada a l’extrem nord del municipi.

• Reactivació de la Festa Major amb la participació i la revitalització de nombroses 
entitats associatives que s’afegeixen a les existents històricament: Cabres, Vaques, 
Porcs Imparcials, El Ramat, Els deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga, Tabalers, 
Grallers, ...
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Masia Can Falguera
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Nou Centre d’Atenció Primària
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UN AJUNTAMENT PER UN POBLE

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, a través de la seva història ha anat desenvo-
lupant la funció de rector del municipi i aglutinanador dels esforços de tots i cadascún dels 
ciutadans, per a afrontar els problemes comuns. L’Ajuntament és l’administració més pro-
pera al ciutadà i els seus objectius són els objectius de la pròpia ciutadania.

El poble ha volgut desenvolupar-se pel camí de la modernitat per tal d’aconseguir un ni-
vell de qualitat de vida, material i social, tot vetllant pels bons serveis, per l’ecologia, també 
per la solidaritat.

El poble també ha volgut conservar els punts de referència, els signes d’identitat, els fets 
històrics i culturals, que han anat conformant una identitat pròpia en la nostra col·lectivitat 
i l’han dotat d’un segell distintiu.

En definitiva, l’Ajuntament no és més que la representació i la voluntad de tots els ciu-
tadans, de les persones que sempre han viscut aquí i de les que s’hi han anantt incorporant 
al llarg del temps. I, per això, la història de l’Ajuntament és la història i el testimoni d’un 
lideratge, al costat de tots els ciutadans, en l’esforç per a aconseguir un espai material i humà 
digne i amb personalitat, en el que tothom es senti satisfet de viure-hi. 
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