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ACTA NÚM. 09/2015- SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 13 DE JUNY DE 2015.  

==================================================================== 

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia tretze de juny 

de dos mil quinze, essent les 12 hores del migdia, es reuneix l‟Ajuntament en Ple, per a 

procedir a la presa de possessió dels nous membres de la Corporació Municipal sorgida 

com a resultat de les Eleccions Locals que van tenir lloc el passat dia 24 de maig de 

2015. Així mateix s‟ha de procedir a constituir la Corporació i a elegir l‟Alcalde de la 

Ciutat. 

 

Hi concorren: 

DAVID BOTE PAZ 
NÚRIA MORENO ROMERO 

MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES  
Mª LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS  
JUAN MANUEL VINZO GIL 

JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA 
JOAQUIM FERNÁNDEZ OLLER   
NÚRIA CALPE MARQUET    

MIIQUEL REY CASTILLA   
ISABEL MARTÍNEZ CID 
JOSEP MARIA FONT MORERA  

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT 
ANNA SALICRÚ I MALTAS 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ  

IGNASI BERNABÉU I VILLA 
MONTSE MORÓN GÁMIZ 
SARAI MARTÍNEZ VEGA 

ANNA MARIA CABALLERO SANCHO 
XAVIER CARAVACA DOMÍNGUEZ 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO 

VÍCTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ   
JOSÉ LUIS  CALZADA OLMEDO  

JULI CUÈLLAR I GISBERT  
CARME POLVILLO I ALOMÀ 
MÒNICA LORA CISQUER  

ESTEVE MARTINEZ RUIZ  
 
 

Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. Manuel Monfort Pastor, que 

dóna fe de l‟acte. 

 

Obre la sessió el Secretari General. 
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Secretari General: 

 

Bon dia. L‟objecte de la present sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament 

d‟aquesta ciutat, d‟acord amb els resultats que es van produir el passat dia 24 de maig de 

2015, data de celebració de les eleccions per a la renovació de la totalitat dels membres 

de les corporacions locals. 

 

El procediment de constitució de l‟Ajuntament, en conformitat amb el que disposa la 

legislació electoral vigent, implica la realització de les operacions següents: 

 

a) Constitució de la Mesa d‟Edat formada pels Regidors electes de major i menor edat.  

b) Presa de possessió de càrrec de Regidors/res. 

c) Elecció de l‟Alcalde/alcaldessa de la Ciutat  

d) Presa de possessió del càrrec d‟Alcalde/alcaldessa 

 

Acte seguit procedirem a formar la Mesa d‟edat per la qual cosa s‟invita que pugin a 

l‟estrada els electes de major i menor edat dels presents : 

 

Mesa d’Edat 
 

 Sr.Joaquim Fernàndez i Oller, President de la Mesa. 
 Sra. Mònica Lora Cisquer, Vocal de la Mesa. 

  
Secretari 
 

 Sr. Manuel Monfort Pastor 

 

 
 
President de la Mesa 

 
 
Molt bon dia a tothom, 
 

És un honor presidir aquest acte. A més del regidor de més edat també sóc el qui 

porto més anys en aquest Consistori que avui renova més de vint dels seus membres.  

 

Encetem el mandat en que hi haurà un nombre més elevat de regidors i regidores 

novells i també el més plural de la història recent de Mataró.  

Pluralitat és igual a democràcia 

Pluralitat es igual a pacte i a cessió 
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Ser regidor del teu municipi és un honor. Significa servir al poble, pensar en les 

necessitats del poble, de la gent, posar-se en la seva pell i actuar en conseqüència. 

 

Ser regidor es sinònim d‟escoltar, de parlar amb molta gent, de detectar les 

necessitats de la gent, de dialogar i de renunciar. Renunciar a fer el que ens agradaria 

per fer el que es bo i útil per a la major nombre possible de persones. 

Els que estem asseguts als escons del consistori tenim davant un repte 

molt important 

Els mataronins esperen de nosaltres que treballen per a la ciutat...  

...que ens deixem de baralles estèrils i que prioritzem els problemes dels 

ciutadans 

 

Per altra banda, el temps ens farà comprendre  que  el govern no pot  solucionar tots els  
problemes.  
 
I en aquests moments Mataró és una ciutat que té greus problemes que només 
solucionarem amb la participació i la col·laboració de tots els electes sense excepció.  
 
Alguns treballarem des del govern, altre des de l´oposició, però la responsabilitat amb 
Mataró és de tots. 
 
Tenim reptes importants, per tant el nostre compromís, el de tots, ha de ser escoltar als 
altres encara que discrepem i, sobretot, participar  en la tasca de reconstruir aquesta 
ciutat, encara malmesa per una llarga crisis i  quina sortida tot just es dibuixa  a l‟ horitzó.  
 
La pluralitat que avui trobem en aquest Saló de Plens és una  oportunitat per a tots. 
 
Costarà feina, esforç i sacrifici però ens en sortirem. 
 
Faig una crida a la responsabil itat, en que cadascú de vostès hi aporti el seu esforç i 
col·laboració. Ens cal l‟ ajuda de tots !!!! 
 
O  avancem  o fracassarem com a ciutat. 
 
Hem de resistir a la temptació de caure en la mesquinesa i en  la  immadura que han 
pogut intoxicar la vida política des de fa tant de temps. 
 
No hem de ser enemics, ni tan sols adversaris, sinó amics que discrepem, però que tots 
volem treballa per la  a ciutat.  
 
Sense la ciutat, no hi ha poble i sense poble no hi ha nació ni progres. 
 
La força autèntica de Mataró, no  procedeixi dels diners o de qualsevol bé material sinó 
de l‟ esforç dels nostres conciutadans i sobre tot del poder dels nostres ideals col·lectius: 
la democràcia, la llibertat, la fraternitat, la catalanitat, la igualtat d‟oportunitats i la voluntat 
i l‟ esperança que anirem endavant.  
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Havent-se acreditat els electes i les electes, mitjançant la presentació de la credencial 

expedida per la Junta Electoral de Zona i el Document Nacional d‟Identitat, davant el 

secretari general de la Corporació, es declara oberta la sessió per a la constitució de 

l‟Ajuntament de Mataró. 

 

Havent comparegut a la sessió els 27 electes existeix quòrum suficient per celebrar-la. 

 

Un cop comprovades les credencials de tots els electes i les electes pel secretari de la 

Corporació, si existeix algun electe al qual li afecta alguna de les causes d‟incompatibilitat 

previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral General en els seus articles 177 i 178, i 

altra legislació concordant, ho ha de manifestar en aquest moment. 

 
Després d‟uns segons de silenci en senyal de no concurrència de causes d‟abstenció,  no 

havent-hi per tant cap electe afectat per causa d‟incompatibilitat, es procedeix a la 

cerimònia de presa de possessió del càrrec de regidor i regidora, mitjançant la fórmula de 

jurament o promesa d‟acatament a la Constitució legalment exigit, per la qual cosa s‟invita 

als electes a posar-se en peu quan siguin requerits.  

 
 

A continuació llegiré la fórmula de jurament o promesa: 
 
 
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Mataró, amb lleialtat al Rei, i 

respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?  

 

 
 Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) 

David Bote Paz     Sí, ho prometo 

Núria Moreno Romero    Sí, ho prometo 

Miquel Àngel Vadell Torres   Sí, ho prometo 

Mª Luisa Merchán Cienfuegos Sí, ho prometo   

Juan Manuel Vinzo Gil Sí, ho prometo 

Juan Carlos Jerez Antequera Sí, ho prometo 
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 Convergencia i Unió (CiU) 

Joaquim Fernández Oller Sí, ho prometo per imperatiu legal  

Nuria Calpe Marquet   Sí, ho prometo 

Miiquel Rey Castilla   Sí, ho prometo per imperatiu legal  

Isabel Martínez Cid Sí, per imperatiu legal ho prometo 

També prometo, si així ho demana el poble 

Català, lluitar pel dret a la lliure autodeterminació 

del poble nacional Català, a escollir per si mateix 

la seva organització política i la seva relació amb 

la resta de pobles i nacions. 

Josep Maria Font Morera  Sí, ho prometo per imperatiu legal  

 

 

 Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres-Acord Municipal 

(ERC-MES-AM) 

 

Francesc Teixidó i Pont  Sí, per imperatiu legal  ho prometo  

I per expressió democràtica de la voluntat 

ciudadana, anuncio que resto a disposició del nou 

Parlament , del President i del Govern de la 

Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les 

eleccions del 27 de setembre del 2015, per exercir 

l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, 

juntament amb totes les nostres institucions, l'estat 

català, lliure i sobirà 

Anna Salicrú i Maltas    Sí, per imperatiu legal  ho prometo 

I per expressió democràtica de la voluntat 

ciudadana, anuncio que resto a disposició del nou 

Parlament , del President i del Govern de la 

Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les 

eleccions del 27 de setembre del 2015, per exercir 

l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, 

juntament amb totes les nostres institucions, l'estat 

català, lliure i sobirà 
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Joaquim Camprubí i Cabané  Sí, per imperatiu legal ho prometo  

I per expressió democràtica de la voluntat 

ciudadana, anuncio que resto a disposició del nou 

Parlament , del President i del Govern de la 

Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les 

eleccions del 27 de setembre del 2015, per exercir 

l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, 

juntament amb totes les nostres institucions, l'estat 

català, lliure i sobirà.  

Ignasi Bernabeu i Villa   Sí, per imperatiu legal  ho prometo  

I per expressió democràtica de la voluntat 

ciudadana, anuncio que resto a disposició del nou 

Parlament , del President i del Govern de la 

Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les 

eleccions del 27 de setembre del 2015, per exercir 

l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, 

juntament amb totes les nostres institucions, l'estat 

català, lliure i sobirà.  

 

 

 VOLEMATARÓ  (VOLEMataró) 

Montse Morón Gámiz Per imperatiu legal, ho prometo 

Desitjant que canviï  la Constitució per una de més 

democràtica i participativa. Així com  una ciutat 

més social i justa 

Sarai Martínez Vega Per imperatiu legal Sí prometo acatar la 

Constitución. Espero que el pueblo decida 

cambiarla para recuperar la soberanía y los 

derechos sociales. 

Anna Maria Caballero Sancho Per imperatiu legal, Sí prometo 

La gent del carrer avui està present amb l’essència 

del 15M. No hem vingut a ser professionals de la 

política. Hem vingut a donar veu a la gent del 

carrer. No sé si escolten el que diuen a baix: por la 

dignidad, por la libertad, fora feixistes. 
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 Ciutadans – Partido de la Ciudadanía  (C’s) 

Xavier Caravaca Domínguez  Sí, ho prometo 

Juan Carlos Casaseca Ferrando Sí, ho prometo 

Víctor Manuel Paramés Soteras Sí, ho prometo 

 
 
 
 Partit Popular-Partido Popular (PP) 

José Manuel López González Sí, ho juro 

José Luis  Calzada Olmedo Sí, ho juro 

 

 

 Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu (CUP-PA) 

 Juli Cuèllar i Gisbert Prometo per imperatiu  legal  

Ii em comprometo a servir a la ciutadania de 

Mataró i al poble català, únics dipositaris de la 

sobirania, per iniciar, des d’aquest Ajuntament, un 

procés constituent per proclamar una República 

Catalana Independent, no patriarcal i Socialista. 

Carme Polvillo i Alomà   Prometo per imperatiu legal  

I em comprometo a treballar, amb tota la meva 

força i voluntat, per les persones que pateixen 

racisme i xenofòbia, per les persones que pateixen 

discriminació econòmica, per les persones que 

pateixen desigualtat i exclusió social. I també em 

comprometo a defensar la meva estimada terra i 

com més lliure millor. 

 

 

 Plataforma per Catalunya (PxC) 

Monica Lora Cisquer Sí, ho juro 
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 Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa- Entesa 

(ICV-EUiA-E) 

Esteve Martinez Ruiz Sí, ho prometo  per imperatiu legal 

 

 

 

President de la Mesa 

 
Queda constituït el nou Ajuntament de Mataró. 
 

El president de la mesa demana que els regidors/res es col·loquin l‟escut de la ciutat  que 
tenen a sobre la taula a la seva disposició.  
 
A continuació es procedirà a l‟elecció de l‟alcalde/alcaldessa de la ciutat, per la qual cosa 
té la paraula el senyor secretari general, amb l‟objecte d‟explicar el procediment d‟elecció 
d‟aquest. 

 

 
Secretari general 

 
Procedirem tot seguit a l‟elecció del nou alcalde de la ciutat, de conformitat amb el 
procediment previst per l‟article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, 
mitjançant la votació a través de paperetes per a cada regidor, que dipositaran en l‟urna, 
sent escollit alcalde el candidat que obtingui la majoria absoluta en la primera votació o, 
en el seu defecte, el que encapçali la llista més votada en les passades eleccions. 
 
Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes. 

 
 

 

 

President de la Mesa 

 
En primer lloc, demanaria als senyors/senyores regidors/regidores portaveus  de 
cadascun dels partits  que presentin o no la seva candidatura.  

 
 

 Té la paraula la portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 
Progrés (PSC-CP) 

 
Sra. Núria Moreno Romero   

Senyor president de la mesa. 
Senyors regidors i senyores regidores. 
Senyors i senyores. 
Companys, companyes, amics i amigues. 
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Bon dia a tothom. 
 
Els ciutadans i ciutadanes de Mataró hem decidit que el Consistori que avui constituïm 
tingui 9 grups polítics, tots els que ens vàrem presentar a les eleccions. Tanmateix que 
cap opció política tingui majoria i que tinguem que dialogar i pactar. Aquest és el resultat 
electoral: La Pluralitat.  

 
I els mataronins han decidit que sigui el Partit dels Socialistes de Catalunya qui ha de 
tenir la responsabilitat  d‟encapçalar el govern local en el context del Ple políticament més 
plural de la història. 
 
Ens trobem en un context de crisi econòmica  i social. Els darrers anys han suposat  un 
dur revés per a la taxa d‟ ocupació incrementant la situació de pobresa, on les diferències 
entre rics i pobres ha estat palesa  accentuat la desafecció de la ciutadania cap a la 
classe política i a les institucions i Mataró no ha estat aliena a tot això.    
 
I aquesta desafecció és comprensible. Durant els darrers anys, coincidint amb la greu 
crisi econòmica, s‟han conegut casos escandalosos de representants públics, socials o 
del món econòmic que han abusat de la seva posició i s‟han aprofitat dels seus càrrecs i 
influències pels seus negocis i interessos particulars. 
 
Això és inadmissible. I cal que la justícia i els altres mecanismes de control  actuïn i que 

ho facin amb rigor i celeritat. Ningú s‟ha de sentir impune darrera un càrrec públic. 

 

Als polítics ens correspon donar exemple. Hem de lluitar fermament contra la corrupció i 
guiar-nos pels principis de servei públic, transparència i honestedat.  Aquest és el nostre 

compromís.  

La situació actual dels Governs locals en general i del nostre en particular, l„hem 
d‟emmarcar en una context de  més demandes socials, amb més pressió social i a l‟hora, 
no ens enganyem, amb menys recursos per afrontar la situació. 
 
Durant tota la nostra campanya, els socialistes hem dit que la situació requereix un gran 
esforç de tothom. Això no ho arregla un alcalde sol, ni un partit sol, ni un govern sol, ni un 
ajuntament sol.  
Necessitem  de grans acords polítics i socials. 
Necessitem la implicació directa dels govern de Catalunya, d‟Espanya i també d‟Europa 
per superar la crisi. 
 
Cal reactivar la nostra economia i crear ocupació, fer-ho de manera urgent  i sense perdre 
de vista la necessitat de treballar per un nou model econòmic.  
 
Necessitem més recursos per polítiques socials i més recursos per l‟ educació. 
 
I aquestes prioritats que compartim amb molts grups de l‟ajuntament. Però ha estat amb 
CiU amb qui hem pogut articular-les en un acord de govern, un acord de govern que 
necessita de la participació de més grups i de la generositat de tothom, i en som 
conscients i els regidors i regidores socialistes que hem de treballar des del diàleg i amb 
la mà estesa, per arribar a consensos i acords. 
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La voluntat dels regidors i regidores socialistes de Mataró donar continuïtat de la feina 
dels nostres antecessors en aquesta casa. Ens sentim hereus dels alcaldes Majó, Mas i 
Baron i dels seus equips polítics. 
 
Som un equip nou, ens mou la nostra il·lusió per Mataró i els nostres ideals i valors 
socialistes d‟igualtat, llibertat i solidaritat.  
 
Som un equip transparent. Estem per servir a la gent de Mataró. I els nostre únics 
enemics són la pobresa i la injustícia.  
 
Avui, davant de tots vostès, ens tornem a comprometre a treballar amb rigor, amb 
dedicació, amb honestedat i amb proximitat.  
 
L‟Ajuntament és de tots els ciutadans i dels grups municipals que els representen. No és 
patrimoni de ningú. 
 
Hem arribat a un acord amb Convergència i Unió per governar juntament els propers 
quatre anys,  i és un acord sincer i de fons fet per Mataró, on els conceptes “diàleg i 
acord” són protagonistes. 
 
Estem compromesos amb el seu desenvolupament i  el seu compliment.  
 
Aquest acord donarà a Mataró un nou govern, un bon govern: Un govern que treballi amb 
rigor, que no estiri més el braç que la màniga, que digui el que fa i el que pensa fer, i que 
faci el que ha dit,  i en cas que no es pugui fer que expliqui les raons que ho han impedit.  
 
Un govern que tingui un projecte de ciutat, que rendeixi comptes amb la ciutadania i que 
estigui obert a les crítiques i a les aportacions. 
 
Els eixos principals del nostre programa i que hem incorporat al pacte de Govern son:  
 
Les persones primer: Primar la creació d'ocupació i les polítiques socials i la lluita contra 
les desigualtats. 
 
Fer de l'educació, el coneixement i la cultura, eixos principals de l'acció de Govern. 
 
Millorar la convivència, la seguretat i l'espai públic. 
 
Fer política municipalista, des del bon govern, la proximitat i la transparència.  
 
I per presidir aquest nou govern el Grup Municipal Socialista presenta la candidatura de 
David Bote Paz.  

 
És jove, 33 anys, però amb un bagatge acadèmic, professional i personal que el fa una 
persona madura. 
Un polític honest, en la seva vida privada i ara, en la seva vida publica. Sincer i lleial  
Un polític compromès amb la ciutat i que se li trenca l‟ànima quan veu injustícies i la gent 
que ho passa malament.  
Un polític que compleix amb la paraula donada i amb els pactes firmats. 
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Serà un alcalde que viurà el dia a dia, que treballarà a prop, però que mirarà lluny.  
I per això demano la confiança dels senyors i senyores regidors i regidores. 
 
Moltes gràcies 
 
 
 

 
President de la Mesa 

 
 Té la paraula la portaveu de Convergència i Unió (CiU) 

 
Sra. Núria Calpe i Marquet  

 
La ciutat de Mataró ha decidit que en aquest saló de plens hi hagi pluralitat d‟electes que 
representi la diversitat ideològica, de parers i conviccions, i aquesta es la realitat que hem 
de saber gestionar des del optimisme.  
 
Comença una nova època per Mataró i pel conjunt del país, de la que ens hem de felicitar 
tots. 
 
En el passiu electoral, però, hi ha una autèntica taca negra democràtica: Seguim tenint 
una molt baixa participació i aquesta no és una bona notícia.  
 
Els electes ho hem d‟entomar com una  crítica que es fa, a la totalitat de les forces 
polítiques, que tots hem de saber superar renunciant d‟una vegada per totes a la 
prepotència, al secretisme i a les pràctiques clientelars que hem de refusar amb 
radicalitat democràtica. 
  
A l‟actiu electoral, el fet positiu, es que hi hagi més pluralitat. Ha estat una decisió que no 
ens ha sorprendre. Es el que succeeix en períodes de canvi  i de transició com els que 
estem vivint i viurem en els propers mesos.   
 
El pluralisme no és una anomalia que obstaculitzi el bon funcionament institucional. 
Interpretar això, suposaria acceptar que el nostre  sistema de  representació política es 
pot bloquejar davant la simple coexistència de diferents conviccions.  
 
Més Pluralitat suposa sempre més democràcia, i reforça el que és un dels valors 
essencials de l'activitat política en democràcia: el diàleg entre forces amb diferents idearis 
per arribar a acords. I aquesta serà la gimnàstica  que més practicarem en aquest mandat 
municipal. Per nosaltres no quedarà. El nostre compromís com a membres del govern 
serà el de diàleg, diàleg, diàleg i transparència, transparència i transparència i sobre tot 
humilitat humilitat i humilitat. 
 
A les llistes més votades, la ciutadania ens ha encarregat una feina arriscada que es tot 
un repte: el de responsabilitzar-nos d‟ una nova etapa en la que, el pluralisme en els 
òrgans de representació requerirà de més habilitat i perícia negociadora i sobre tot, 
exigirà no abandonar la taula de negociació a la primera de canvi, quan alguna cosa no 
ens acabi d‟agradar. Els que no ho facin, els que decideixin auto marginar-se a la primera 
envestida, és que no han entès el missatge ciutadà expressat a les urnes.   
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Hem de persistir en el diàleg sempre i aquest serà el nostre compromís. 
 
Hem d‟entendre els resultats electorals com un incentiu per activar nous instruments que 
facilitin la conciliació dels diversos i plurals interessos  ciutadans, més compromís amb 
els mataronins que ho passen malament. I això ho aconseguirem segur, millorant  les 
bones pràctiques en l'activitat política. Hem de fer Bona Política. 
 
Nosaltres ens comprometem a actuar amb eficàcia davant un entorn de més pluralisme, 
que ha de contribuir a revitalitzar la democràcia respectant la cultura del pacte i de la 
conciliació en defensa de l'interès general del conjunt de mataronins i mataronines. 
 
El resultat electoral ens exigeix una posició clara  sobre com veiem el nou govern de la 
ciutat, al que donarem suport, ja que vol representar allò que electoralment es confirma 
com el bloc electoral central de la ciutat, que volem sigui l‟eix de l‟ acord de governabilitat, 
que pretén esdevenir pal de paller de les forces de progrés amb vocació de  centralitat, 
reformisme, catalanitat i modernitat. 
 
Un govern que apostarà per reforçar les polítiques de benestar social, de defensa dels 
més desprotegits. Un govern catalanista a favor del dret a decidir tot i les diferències que 
tenim sobre la manera i forma en com aquest dret s‟ha d‟exercir. Un govern reformista i 
modern que suposi més progrés i més benestar pel conjunt de la ciutadania.  
 
El candidat a l‟ alcaldia, que votarem, hi posarà la física, nosaltres modestament des de 
CIU, tenim la pretensió de posar-hi la química. Les relacions personals que funcionen, 
també les polítiques, són les que mantenen una balança emocional equilibrada entre les  
mostres de reconeixement, de gratitud i d'afecte, per una banda, i els retrets i els 
conflictes per l'altra. I d‟aquí neix aquest govern, que ens hagués agradat de tres, encara 
que ara modestament només sigui de dos.  
 
Ha arribat l‟hora de construir, de teixir complicitats, de responsabilitzar-nos tots amb la 
ciutat. En els moments difícils com els que vivim, tan a nivell econòmic, com social i que 
afecten a les pròpies finances de l‟Ajuntament, ens exigeix a tots tenir la responsabilitat 
que ens obliga a articular un Govern que sigui excepcional, per a uns temps que són 
igualment excepcionals. Exercir la responsabilitat exigeix una alta dosis de valentia, no es 
cosa de covards, ni dels que sempre volen obtenir un rendiment òptim a curt termini.  
 
Aquest es un govern de valents que accepta el repte de tirar endavant la ciutat, tot i les 
nostres diferències. Es aquest un govern que suma i que no resta.  
 
Ho fem amb un acord que permeti un  Govern fort i el màxim de representatiu que ha 
estat possible. Els mataronins i mataronines ho van expressar el passat 24 de maig i el 
missatge fou  clar i madur: la necessitat, l‟exigència, d‟un comportament polític a l‟alçada 
de les difícils circumstàncies que pateix la ciutadania, ens han dit: enteneu-vos i treballeu 
per la ciutat. Es la nostra voluntat la de construir un govern fort i plural que, d‟una manera 
honesta, tranquil·la i serena, doni resposta als ciutadans que demanen que es posin al 
centre del debat els seus problemes. Un pacte entre diferents formes de veure i 
d‟interpretar les problemàtiques socials, que sumi i solucioni els problemes reals de la 
gent.  
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Tots estem cridats a fer aquesta feina, però les forces que hem estat al govern d‟aquesta 
ciutat tenim un punt més de responsabilitat que els altres. No s´hi val abandonar la 
governança als primers problemes. Governar es un repte que té riscos i nosaltres estem 
disposats a assumir-los al preu i cost social  i personal que sigui propi, però ho fem per 
Mataró.   
 
Ens consta que aquesta actitud de responsabilitat no sempre serà rebuda de la mateixa 
manera per persones diferents o en circumstàncies diverses. Però creiem que ara es el 
que toca fer per Mataró.  
 
Oferim la nostra col·laboració a tots els grups de l‟ oposició, volem que se sentin partícips 
de la governança, es amb aquets compromís que hem fet públic que assumim la 
responsabilitat que Mataró tingui el govern més fort i responsable possible en benefici del 
conjunt de mataronins i mataronines. 
 
 

 

 
President de la Mesa 

 
 Té la paraula el portaveu del Partit d‟Esquerra Republicana de Catalunya-

Moviment d‟Esquerres-Acord Municipal (ERC-MES-AM) 

 
Sr. Francesc Teixidó i Pont  

 
Bon dia a tothom,   

Tinc la sensació que ni la terrible crisi que estem vivint ni els vergonyosos escàndols de 
corrupció que ens ha tocat suportar en aquests últims anys no han ensenyat gran cosa a 

molts dels que estem avui aqui.  

Aquests darrers 4 anys s'han caracteritzat per un govern dèbil, de CiU, que ha actuat 
sempre a reacció, i que no ha estat capaç d'arribar a cap acord, ni un de sol, amb el 

principal partit de l'oposició, el PSC. 

Curiosament, avui, tots dos partits, amb un retrocés de més del 30% en número de 
regidors, s'apressen a formar un nou govern que, en la meva opinió, serà encara més 

feble amb 11 regidors que amb els 8 del mandat passat. 

Els representants d‟Esquerra Republicana de Catalunya al nou Ajuntament de Mataró 
que avui constituïm, varem ser convidats a negociar. Sincerament dic que hauriem volgut 
sumar els nostres quatre regidors a un projecte que fes la ciutat més justa, mes solidària i 

amb més oportunitats per a tothom. 

No ha estat possible. PSC i Convergència i Unió no ho han volgut. Continuen volent la 
política allunyada dels ciutadans i només l‟entenen en clau d‟ocupació de poder. Espero 

que aquesta actitud, tard o d‟hora, els acabi passant factura.  

Amb el PSC hem parlat i semblava que ens podiem entendre en alguns projectes 
encaminats a eliminar les vergonyoses mancances que a molts conciutadans els ha 
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deixat aquest maleida crisi que ells no han creat, però que han de suportar. Cap pla 
concret, cap idea clara. Les propostes que en aquest sentit els podiem oferir nosaltres els 

interessaven molt menys que el nostre suport incondicional per la investidura del Sr. Bote.  

Sotmetre la incorporació de Mataró a l'Associació de Municipis per la Independència a 
través d'una consulta ciutadana, declarar la lleialtat institucional al Parlament de 
Catalunya amb l'horitzó del 27-S o complir l'acord de Ple de pagar els impostos locals a 

l'agència tributària catalana, al PSC li ha semblat totalment inacceptable.  

Ells mateixos reconeixien obertament que el PSC actual és incapaç de mostrar una certa 
flexibilitat i de negociar, en relació a aquell PSC que un dia haviem conegut. Això ho 
explica molt bé la Montserrat Tura en el seu llibre ”Quan el PSC va abandonar el 
catalanisme” 

La relació amb Convergència i Unió encara ha estat més trista. Ni els han importat els 
nostres plantejaments en l'eix nacional i encara menys els ha interessat parlar de justícia 
social. Només han volgut parlar d‟organigrames i de repartiment de poder. De res més. 

Totalment lamentable.  

Ens diuen que ERC – MES només sabem parlar d'una cosa. I jo els dic que això és fals.  

No només parlem d'una cosa. Aquestes eren algunes de les propostes que es van posar 

sobre la taula com a base de partida per un hipotètic acord.  

Voliem parlar de les prioritats i les urgències que ha d'abordar el futur govern de la ciutat  

Ens hagués agradat parlar de com lluitar contra l'exclusió i la vulnerabilitat social, de com 
garantir el dret a l'alimentacio bàsica i als subministraments mínims, de consensuar un 
Pla Local d'Inclusió social, de planificar una nova àrea d'Acció Social, un nou Pla Local 

d'Habitatge. De la tarificació social, de nous centres oberts. 

Ens hagués agradat parlar del Consorci Sanitari del Maresme, per cert un dels àmbits en 
els que des de fa més temps s'experimenta, amb resultats que apareixen amb freqüència 
als mitjans de comunicació,  l'anomenada sociovergència.  De la representativitat al 

Consell Rector. D'un contracte programa entre el Consorci i l'Ajuntament. 

Ens hagués agradat parlar de com obrir alguns grans pactes polítics: 

-el primer sobre Nova Ciutadania, les polítiques d'immigració, per nosaltres estratègiques 

-sobre l'educació, no només de planificació de nous centres, sinó abordant i repensant la 

zonificació actual 

-sobre el canvi en el model de participació 

Ens hagués agradat parlar de com impulsar un nou model econòmic i de ciutat inclusiu, 

equitatiu, sostenible, redistributiu i que proporcioni igualtat d'oportunitats a tothom.  

De quina és la visió compartida de futur de ciutat cara a definir l'estratègia de recerca 

d'inversions. De la ciutat inteligent, de les dades obertes, de l'administració eficaç,... 

De com prioritzar altra vegada la connexió de coneixement i empreses del TCM, de la 
necessitat d'actualitzar el Pla Estratègic del TCM, recuperant els seus objectius 

fundacionals... 
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Ens hagués agradat parlar de com organitzar un Ajuntament del segle XXI per construir 
democràcia, ciutadania i comunitat. De com realitzar consultes ciutadanes, de com 
establir un sistema eficaç de rendició de comptes, de com assegurar la transparència i 
l'accessibilitat a les dades públiques, de com impulsar auditories ciutadanes, de com 
revisar i reformular l'estructura municipal, de com arribar a un compromís ètic que reguli 
les accions de govern. 

Ens hagués agradat parlar de com facilitar des de l'ajuntament el Dret a decidir de la 

ciutadania, donant suport al procés constituent que pugui promoure el Parlament... 

Ja els deia al principi que tinc la sensació que hem xocat amb la vella política, la que no 
ha sabut llegir el resultat de les eleccions, la del tacticisme, la del repartiment del poder, 
la que vol tenir la política segrestada quatre anys més i la que, m‟agradaria equivocar-me, 

no pot aportar la passió que Mataró necessita.   

Però els ciutadans de Mataró poden estar tranquils. Esquerra Republicana de Catalunya-
Moviment d'Esquerres es mantindrà a l‟oposició de manera absolutament responsable i 
amb la voluntat de fer governable la ciutat de Mataró sempre que calgui, sempre oberts al 
diáleg i a la negociació pel bé de Mataró i dels mataronins, sense intransigències ni 
dogmatismes, sense afany fiscalitzador, però implacables en el control de la seva acció 

de govern i en l'estímul de les polítiques socials. 

I parlarem i discutirem i debatrem el nostre model de ciutat, el nostre projecte de futur 
amb el govern, naturalment, però també amb aquells que sí que mostren passió per 
Mataró i pels seus ciutadans, amb els grups que en la nostra opinió són els veritables 
guanyadors morals d'aquestes eleccions. L'independentisme d'esquerres, els 
independentistes sense dubtes i els grups orientats al canvi social. El nou govern que es 
forma avui, no representa ni els uns ni els altres. 

ERC-MES, Volem, les CUP. Grups amb els que, juntament amb ICV, ens coordinarem en 
tot allò que puguem per plantejar alternatives al govern i obligar-lo a anar més enllà, en 

tot. 

10 regidors davant 11 del govern, però amb un 15% més de vots que els grups que 
formaran govern i sobretot, amb una passió incontenible per la ciutat i pels nostres 

conciutadans. 

Perquè volem connectar amb els ciutadans que diem que volem servir. Perquè pensem 
en Mataró. Votarem per l‟investidura d‟aquest candidat que els parla per l‟alcaldia de la 

ciutat.  

Moltes gràcies. 

 
 
 

President de la Mesa 

 
 Té la paraula la portaveu de VOLEMATARÓ (VOLEMataró)  

 
Sra. Montse Morón Gámiz  
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En nom de l'agrupació de VOLEMataró donem el primer pas dins de les institucions per 
generar i contribuir al  canvi tan necessari avui dia. Comencem aquest nou projecte amb 
fermesa i amb el compromís de vetllar, crear i fer un nou plantejament de ciutat, on les 
persones, la vivenda, el treball es dir la vida digna amb oportunitats i drets socials sigui 
una realitat pels mataronins. 
 
Recuperar la ciutat, promoure l'ocupació, facilitar la transparència en l‟ informació. Lluitar i 
defensar un pacte social als barris, donar-li el protagonisme, la  veu i força  per que 
Mataró surti de la centralització i amplií el seu horitzó, formi el trencaclosques de cultures, 
gaudint de la bona entesa i treball en comú dels seus habitants, ja que Mataró ha sigut 
una ciutat d'acollida i intercultural al llarg de la seva història.  
 
Centràrem tota l'energia en recolzar i garantir a les famílies els drets fonamentals des de 
l'escola bressol, la sanitat, l'escola pública, la vivenda i el treball. Hem de reinventar una 
ciutat més justa i igualitària, a on la gent gaudeixi d'una nova oportunitat,  més llibertat i 
major democràcia. 
 
Estem a la sortida d'una carrera de fons, tenim consciencia de les dificultats però no 
estem disposats a continuar perdent. Nosaltres tenim un peu en les lluites socials al 
carrer  amb les associacions, els diferents moviments. Ens trobaran al front i plantant cara 
a totes i cadascuna de les desigualtats, els desnonaments, la llei mordassa i la corrupció. 
 
Un món millor es possible, el primer pas s'ha de donar dins de la nostra ciutat. Entre tots i 
totes hem de conformar, organitzar i tirar endavant el procés del canvi en iniciat. 
 
Els ulls dels mataronins i les mataronines han de tornar a brillar, parlar d‟il·lusió i 
d'esperança. La millor herència pels nostres fills i filles es una vida plena d'oportunitats, 
cultura, identitat. 
 
No puc oblidar-me d'agrair a tota la gent que ha confiat en nosaltres, ha sigut una 
arribada difícil . 
Però fruit de molta gent del carrer que han volgut organitzar-se, ajuntar les mans, el cor i 
l'anima per  fer possible un nou projecte de Mataró. Gracies!  
Gracies al meu company de viatge, els meus fills que han tingut paciència amb les 
reunions i múltiples ocupacions. A tots us estimo! 
 
Venint a l'ajuntament per què aquest sigui la casa de tothom, sense distinció de gènere, 
origen o classe social. Som valentes, construïm noves formes de fer política amb 
persones treballadores, professionals, ciutadans amb principis i valors.  Volem una ciutat 
moderna, sostenible i desenvolupada. 
 
Les tres regidores de VOLEMataró arribem al servei dels nostres veïns i veïnes de la 
ciutat i posarem tota la força i empeny en avançar. Mataró ha de ser un referent pels 
pobles i ciutats del voltant, un mirall.  
 
Aquest es el nostre projecte,no ens rendirem fins que un Mataró renovat, fort i viu sigui un 
fet. 
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President de la Mesa 

 
 Té la paraula el portaveu de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía  (C‟s) 

 
Sr. Xavier Caravaca Domínguez  

 

Senyores i senyors regidors, senyor Secretari de la corporació,  
senyores i senyors convidats,  
 
El dia 24 de maig varem tenir unes eleccions municipals, el resultat de les quals ha fet 
que a la nostra ciutat 9 formacions polítiques hagin tingut representació en aquest 
Ajuntament. La candidatura més votada n'ha obtingut 6 representants dels 27 membres 
de la corporació. La segona, 5. Els dos partits dominants al sistema de partits de 
Catalunya des de fa tres dècades han aconseguit només 11 regidors. Al mandat anterior 
van ser 16. Això és una novetat absoluta al nostre panorama municipal.  
 
Aquesta dispersió del vot, si bé és cert que pot dificultar l'obtenció de majories per conduir 
la governabilitat de la nostra ciutat, ha de ser vista sobretot com una oportunitat per a 
Mataró.  
 
En efecte, la fragmentació del vot és el resultat d'una voluntat d'ampliar la pluralitat de les 
opcions representades al consistori. I això creiem, des de Ciutadans, que és positiu per a 
la ciutat. A més, fomentarà el diàleg entre partits a l'hora de dissenyar i aprovar mesures 
concretes per encarar els problemes que avui i durant aquests 4 anys afrontarà la ciutat 
de Mataró.  
 
El nostre grup ha considerat diverses opcions a l'hora de definir la nostra postura. És cert 
que l'acte d'avui no és pròpiament un debat d'investidura al mode parlamentari, però no 
es pot negar que sí presenta algunes característiques comunes.  
 
Ateses les circumstàncies que hi concorren en la situació de les diverses majories i 
pactes que s'han anat configurant en aquests dies, la posició del grup de Ciutadans-Partit 
de la Ciutadania serà la de presentar la nostra pròpia candidatura.  
Per raons que a ningú se li escapen, al nostre partit se li fa difícil abstenir-se --i no diguem 
donar suport al candidat de la força més votada-- davant un pacte com el que constituiran 
el PSC i Convergència i Unió. De tota manera, volem també agrair al PSC, i especialment 
al seu candidat, el senyor David Bote, la informació que ens ha donat sobre el seu acord 
de govern. Això també és un fet que sabem valorar.  
 
Ciutadans vol ser, abans que res durant aquest mandat, una eina de diàleg, un partit que 
opti per aproximar i construir consensos, no pas el contrari. Només ens oposarem amb 
tota fermesa a qualsevol projecte polític que qüestioni el marc establert a la Constitució 
vigent. Que és perfectament modificable, però aquest és un tema que ultrapassa les 
nostres competències com a Ajuntament.  
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Per a la resta, per tractar amb els problemes que presenta la nostra ciutat, en el cas de 
què la nostra candidatura no obtingui els vots necessaris --que ja sabem que no serà el 
cas--, el futur equip de govern sap que pot comptar amb la nostra col·laboració lleial. No 
podem garantir el sí a qualsevol proposta que es plantegi, com és natural. Però sí han de 
saber que tenen en nosaltres un grup disposat al diàleg, a la construcció d'enteses i al 
compromís pel bé de Mataró. Que és, crec que no exagero, la voluntat que orienta 
l'actuació de les nou formacions polítiques aquí representades.  
 
No se trata ahora de repetir el detalle de nuestro programa. Este acto solemne no 
constituye un mitin. Nuestra propuesta sobre la actuación municipal en este mandato 
enfatiza la cohesión social, la recuperación económica y el impulso ciudadano --dicho en 
otras palabras: transparencia, información puesta a disposición de nuestros vecinos, 
potenciación de los mecanismos de participación--. Y por supuesto una idea de 
ciudadanía basada en los derechos de las personas, entre los que hemos de subrayar los 
lingüísticos. Somos un partido que promoverá un bilingüismo desacomplejado en las 
instituciones que conforman el Ayuntamiento de Mataró.  
 
La lengua de la mitad, más o menos, de los mataroneses no puede convertirse en una 
herramienta de comunicación únicamente doméstica. Ha de serlo también institucional. 
Como lo ha de ser el catalán en aquellos ámbitos donde aún no está en posición de 
igualdad con el castellano.  
 
Mataró es ciudad con un tremendo potencial de crecimiento. Se trata de remover los 
obstáculos que frenan esas posibilidades y de promover nuevas actuaciones. 
Presentamos nuestra candidatura porque creemos en nuestro proyecto. No obstante, si 
no obtenemos la confianza de este pleno, nuestra voluntad de diálogo, como ya he 
señalado, se pondrá al servicio del nuevo equipo de gobierno, y especialmente del nuevo 
alcalde, que será la persona encargada durante los próximos cuatro años, de dirigir la 
política municipal. Le avanzo nuestra lealtad institucional, manifestándole nuestra más 
constructiva disposición y los mejores deseos para que su gestión redunde en provecho 
de todos.  
 
Muchas gracias. Moltes gràcies 
 
 
 
 
 
 
 
 
President de la Mesa 

 
 Té la paraula el portaveu del Partit Popular-Partido Popular (PP) 

 

 
Sr. José Manuel López González  
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Bon dia. Buenos días, en primer lloc voldria donar la benvinguda a tots els nous regidors 
que avui s‟incorporen per primera vegada a l‟Ajuntament, i com no a les persones que 
avui els acompanyen, les meves felicitacions i desitjar-los encert, molta i bona feina, que 
serà el millor dels senyals de que tots i totes fem bé la nostra feina i la nostra ciutat tira 
endavant. 
 
Saludar també a totes les persones que ens estiguin veient des de casa seva a través de 
la retransmissió d‟aquest Ple. 
 
Agradecer también als mataronins i mataronines que nos dieron su apoyo el pasado 24 
de Mayo, seremos su voz en los proximos 4 años en esta Sala de Plenos y esperamos 
estar a la altura de la confianza que han depositado en nosotros.  
 
Si m‟ho permeten voldria fer una anàlisi prèvia del que han suposat les eleccions que 
conformen aquest Ple, no una anàlisi dels resultats si no de 2 grans trets que fan que la 
composició d‟aquest Ple sigui la que és. 
 
El primer és el baix índex de participació, és cert que el context general no ajuda, que els 
problemes socials i econòmic que pateixen els nostres conciutadans i els comportaments 
absolutament reprovables d‟una part, sempre excessiva de polítics, provoca que mols 
ciutadans s‟allunyin de la política, però també és cert que la participació a la nostra ciutat 
ha estat especialment baixa, més baixa que a la província de Barcelona, a Catalunya i 
molt més que a la resta d‟Espanya, sens dubte tenim un indicador que hi ha alguna cosa 
que falla arreu però especialment a Mataró i és per això que millorar la participació i la 
transparència i els comportaments absolutament exemplars han de ser un dels eixos que 
ens guiïn a tots els Regidors i Regidores en l‟acció política i això ens implica a tots als 
que conformin el Govern i també als que restem a l‟oposició. 
 
El segon tret és que a Mataró té un nou lideratge, si fa massa que tenim unes taxes d‟atur 
per sobre de la resta de ciutats similars a nosaltres a Catalunya, ara tenim d‟entre 
aquestes ciutats l‟Ajuntament més fragmentat, i si el primer d‟aquests lideratges ens ha 
de preocupar i ocupar per deixar enrere aquesta maledicció, el segon s‟ha de convertir en 
una oportunitat, de tenir més capacitat de diàleg, d‟acord i empatia vers les posicions dels 
altres, la diversitat de pensaments i de formes diferents de veure la política i de donar 
solucions als problemes s‟ha de convertir en una oportunitat per tal de trobar més i millors 
solucions als problemes que pateixen els nostres conciutadans. 
 
Entrant en matèria del que serà la nostra proposta pels propers 4 anys d‟aquest mandat 
volem deixar molt clar des del primer dia quines són les línies que no traspassarem mai i 
quins són els punts en els que volem i creiem que cal treballar i profunditzar per tal de 
tenir una ciutat millor quan el camí que avui encetem s‟acabi al juny de 2019.  
 
Les línies que mai traspassarem bàsicament són dues: 
 

 No ens trobarà mai ningú posant pals a les rodes a la millora de la ciutat, no 
creiem en el quan pitjor millor, estem aquí per treballar 4 anys, deixar una ciutat 
millor quan s‟acabi aquest mandat i per tant ni ens agrada ni ho tolerarem aquesta 
forma de fer política. 

 No ens trobaran tampoc en el “Postureo” de fer l‟Ajuntament de Mataró un mini-
parlament que sigui una prolongació de polítiques de les que no ens pertoca a 
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nosaltres prendre decisions com a Institució i que per molt que parlem, debatem i 
cremem temps i esforços no acabarem decidint, en això nosaltres no es que no 
entrarem és que ens trobaran enfront aquells que vulguin fer-ho. El nostre límit 
doncs, serà treballar per Mataró, dins del marc legal de l‟actual Estatut 
d‟Autonomia de Catalunya i de la Constitució Espanyola, no com a textos 
intocables i immutables però sí com a marc de referència legal dintre del qual 
desenvolupar la nostra acció política. 

 
On sí que esperem trobar punts d‟acord i assolir objectius que millorin la qualitat de vida 
dels mataronins i mataronines serà en els següents punts: 
 

1. En augmentar la transparència de l‟acció municipal, davant de la forta crisi de 
credibilitat de les Institucions inclosa la nostra, i per això he volgut introduir els 
indicadors d‟abstenció de les passades eleccions, tenim l‟obligació de fer de vidre 
les parets d‟aquests Institució, volem que l‟Ajuntament de Mataró sigui com 
aquests forns de pa de qualitat que proliferen últimament en els que l‟obrador és a 
la vista de tothom, tothom coneix el que s‟està coent i els que estan a dintre 
treballant saben que són observats en tot moment i aquesta és la millor garantia 
de què no es fa res que perjudiqui al comú. Per tant un dels nostres objectius és 
augmentar la transparència de l‟acció municipal en general.  

 
2. Ajudar als nostres conciutadans que ho estan passat pitjor, que no esl manquin 

serveis bàsics garantint la millor de les sanitats, la millor educació, una vivenda i 
una alimentació dignes i de la millor qualitat possibles, és també la nostra 
obligació, malgrat tinguem poques competències en aquests àmbits som 
nosaltres, l‟administració més propera qui realment veu el dia a dia dels 
mataronins i per tant si aquestes necessitats estan cobertes amb garanties o no.  

 
3. Posar solució a la maledicció de què Mataró deixi de ser la ciutat gran de 

Catalunya amb les taxes d‟atur més altes i per tan en generar un clima 
d‟oportunitats, ecosistema en diuen ara, i atractivitat perquè es pugui 
desenvolupar i incrementar l‟activitat productiva que generi oportunitat 
econòmiques i llocs d‟ocupació, que en definitiva és la millor de les polítiques 
socials que es pot implementar. 

 
Voldria remarcar aquí alguns dels sectors en els quals ens sembla imprescindible 
treballar: 
 

- La diversificació del teixit productiu, atraient indústria i millorant els polígons.  
 

- El turisme posant en valor el nostre patrimoni històric i arquitectònic, i allò que 
tenim de singular i únic a Catalunya i a la resta d‟Espanya, com pugui ser el 
ferrocarril, el barroc, el modernisme o la millor Setmana Santa de Catalunya.  

 
- El comerç de proximitat, tant al centre com als barris amb la consolidació i 

potenciació d‟eixos ja consolidats, millorar els que ja funcionen bé convertint-los 
en bulevards i amb la promoció necessària la regeneració d‟antics eixos 
comercials de barris tradicionals que s‟han vist degradats i que més que atreure al 
públic l‟allunyen. 
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-  La millora del nivell mig de formació, tenim una ciutat amb uns índex de formació 
per sota de la mitjana catalana i a menys formació més atur, aquest és un gran 
repte no sols econòmic però també econòmic. 

 
- El nostre front marítim i tot el desenvolupament lligat a ell.  

 
- El sector socio-sanitari, pel nostre clima i situació pot ser un dels emergents i 

generador de llocs de treball. 
 
 

- En assolir uns graus d‟habitabilitat, Civisme, Convivència i Seguretat òptims a tota 
la ciutat i en especial als barris tradicionals que han entrat en un procés de 
degradació de tot tipus i on hem tingut esporàdics i perillosos focus d‟inseguretat i  
enfrontament al carrer on alguns han intentat fer passar comportaments incívics i 
delinqüencials pel que no eren per atacar el sistema. Lluitarem per un canvi de 
paradigma que no oblidi als veïns de tota la vida d‟aquests barris. 

 
En definitiva en fer que duran els propers 4 anys Mataró s‟enganxi a la incipient 
recuperació econòmica per deixar de `parlar de taxes d‟atur altes, de problemes socials, 
de persones amb necessitats bàsiques no cobertes, en això centrarem la nostra acció 
política i en això ens podran trobar sempre, el Govern minoritari i la oposició majoritària.  
 
Per finalitzar, els deia que tenim uns límits que no traspassarem mai i que qui vulgui fer-
ho ens trobarà en front amb educació però amb convicció, però sempre amb l‟educació, 
el respecte i l‟esperit de diàleg i acord que ha de presidir la nostra trajectòria.  
 
Dit tot això presentem la candidatura d‟en José Manuel López González a Alcalde de la 
ciutat.   

 

 
 
President de la Mesa 

 
 Té la paraula el portaveu de la Candidatura d‟Unitat Popular-Poble Actiu (CUP-

PA) 

 
 
Sr. Juli Cuéllar i Gisbert  
 

Bon dia a tothom. 

En primer lloc vull agrair al regidor que ens ha precedit, en Xavier Safont-Tria, la feina 
duta a terme durant 8 anys. Una experiència compartida. Una experiència acumulada que 
ens dóna una perspectiva de tot allò que ha passat en aquest Ajuntament i en aquesta 
ciutat en els últims anys. 

Agraïm a les 3.843 persones que han confiat en la CUP. Ara tenim més força i la farem 
servir per desplegar els eixos del nostre programa i per donar més veu i visibilitat a les 
lluites veïnals i socials de Mataró. 
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Estem contents, però constatem que a Mataró hi ha molta feina a fer per sumar més 
suports a favor de la independència i d‟un procés constituent. Ratifiquem que aquest 
treball s‟ha de fer des de la base, confluint en les lluites i no pas des dels despatxos. 

La política institucional no és una finalitat en sí mateixa. Sense una ciutadania activa i 
mobilitzada a peu de carrer, tot seguirà igual. No ho oblidem: la participació és el motor 
del canvi social i polític. 

Fixeu-vos. Els resultats del 24M reflecteixen una pluralitat d‟opcions polítiques i anuncien 
la fi del bipartidisme. Ara bé, tot i la patacada electoral, PSC i CIU  mantenen la capacitat 
de retenir l‟alcaldia i formaran govern. 

Per a nosaltres està molt clar que PSC i CiU són les dues cares d‟una mateixa moneda, 
les dues cares d‟un mateix model de ciutat segregadora i dual, de capelletes i 
especulació. Un model basat en la transferència de recursos públics cap a interessos 
privats. Un model de ciutat que any rere any suspèn en qualitat democràtica i en 
participació, en cohesió social i en l‟encaix de la diversitat. 

El vell ordre polític que representen CiU i PSC s‟està morint, però el nou país no acaba 
de néixer, i és en aquest clarobscur que afloren els monstres de la xenofòbia de PXC o 
de la catalanofòbia de C‟s. 

Vivim un moment convuls i agitat, ple d‟incerteses. Donem la benvinguda a aquests 
temps interessants que viurem plegats. 

Avui, gràcies a la mobilització popular, som en una cruïlla històrica, en un període que 
anticipa un canvi de cicle polític en clau plebiscitària i constituent. Un temps immillorable 
per repensar-nos i agafar embranzida. Afirmem, ara, igual que al 1936, que la victòria del 
poble equivaldrà a la mort del capitalisme. Volem decidir-ho tot. Volem canviar-ho tot. 
Volem capgirar la història. 

Des de l‟Ajuntament de Mataró, el grup municipal de la CUP treballarem sense descans 
per guanyar la Independència i construir el Socialisme. 

Programàticament, els nostres eixos bàsics per a Mataró, són els següents: 

 Participació ciutadana de debò: cal revisar ja el Reglament Orgànic Municipal 
(ROM) per afavorir la participació ciutadana al Ple, donar caràcter vinculant als 
consells de participació i impulsar uns pressupostos participatius. 

 Una auditoria del deute de l‟Ajuntament, que determini quina part del deute és 
il·legítim i no hauríem de pagar. 

 Una política d‟habitatge que penalitzi via IBI la tinença de pisos buits, i que es 
dediqui una part fixa del pressupost a comprar pisos per rehabilitar-los i destinar-
los a lloguer social. 

 Retenir riquesa a la ciutat mitjançant la municipalització progressiva dels serveis 
que estan externalitzats a mans d‟empreses privades (brossa, neteja 
d‟equipaments, grua, etc.).  

 Defensa de l‟espai agrari i del patrimoni arquitectònic. 
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 Educació pública: suport a la immersió lingüística i rebuig a la llei Wert, reduir la 
ràtio del nombre d‟alumnes per aula,  implantar el criteri de proximitat als centres 
(no a la zona escolar única), i construir ja els equipaments d‟Angeleta Ferrer, Joan 
Coromines i secundària que requereix la ciutat.  

 Apostar pel petit i mitjà comerç de proximitat enfront a les grans superfíc ies 
comercials i a la liberalització d‟horaris comercials. 

 Una mobilitat que aposti pel transport públic (Mataró Bus) i que humanitzi la ciutat, 
adaptant-la a vianants i bicicletes. 

 Incrementar el pressupost de Cultura. 

 Impulsar la normalització i l‟ús social del català. 

 Combatre el racisme i el sexisme 

D‟acord amb el codi ètic de la CUP, el mandat del regidor i la regidora d‟aquest grup 
municipal serà d‟un màxim de dues legislatures; tenim el sou limitat; serem transparents i 
farem públics els nostres comptes; les decisions les prendrem de forma assembleària i 
sempre donarem la veu a la ciutadania.  

La política o la fas o te la fan. Som aquí per cantar la canya i per dir les coses pel seu 
nom. No tenim el cul llogat, perquè nosaltres no depenem dels bancs. Per això, 
presentem a Juli Cuéllar com a candidat a Alcalde i, en cas de no resultar elegit, ja us 
anunciem que farem d‟oposició. Oposició crítica i combativa. Però també serem 
dialogants i constructius; per això, ens comprometem a cercar acords i a donar suports 
puntuals a les mesures socials i a favor de la sostenibilitat que contribueixin a la millora 
de les condicions de vida de la població, així com també a les resolucions a favor del 
procés cap a la independència. 

Advertim, però, que no subscriurem cap proposta que facin els xenòfobs de PXC. 

I també, demanarem a l‟Alcalde entrant, sigui qui sigui, que tregui el quadre del Rei 
d‟Espanya i les banderes espanyoles del nostre Ajuntament i que, quan arribi l‟hora de la 
Ruptura Democràtica, que no vacil·li i es posi al servei del país. 

Traslladem una salutació a tots els regidors i les regidores de la CUP del Maresme i 
d‟arreu dels Països Catalans. Expressem la nostra emoció cap als companys/es 
d‟Argentona i Badalona, que si res no es torça, estrenaran governs d‟unitat popular que 
marquen el camí a seguir en un futur a la nostra ciutat.  

Per últim, un record per a totes les persones que ens han deixat, sense ells no seríem on 
som: Pere Boix, Josep Fernández, Joan Egea i Jordi Canal.  

Per tots vosaltres. La lluita continua! Visca la Terra! 

 

 
 

President de la Mesa 

 
 Té la paraula la portaveu del Partit Plataforma per Catalunya (PxC) 
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Sra. Monica Lora Cisquer  

 

Sres. i Srs. regidors, ciutadans i ciutadanes de Mataró, amigues i amics que aquest dia 
tan especial ens acompanyeu.   

 

En el present acte de constitució del nou Ajuntament després dels resultats del passat 24 
de Maig, on les ciutadanes i ciutadans d'aquesta ciutat varen expressar democràticament 
la seva voluntat a través de les urnes, vull abans de tot felicitar al Partit dels Socialistes 
de Catalunya, que han encapçalat la llista més votada, malgrat perdre dos regidors i 
quedar-se amb sis regidors dels vint-i-set que conformem aquest consistori.  

Alhora vull agrair el suport que ens han donat les més de 2.500 persones de la nostra 
ciutat que ens omplen de legitimitat i han fet possible que avui PxC torni a ser present en 
aquest acte solemne. 

No podem dir que la satisfacció sigui plena amb aquests resultats electorals, la autocrítica 
també ha de ser motor del nostre treball, però el vot en clau supramunicipal ha fet que 
aquest consitòri estigui molt més fragmentat i que la valoració política de les candidatures 
hagi sigut molt més enllà del treball municipal, el que amb una força municipal com la 
nostre fa molt més difícil assolir un resultat més òptim,  però ens torna a donar força per 
treballar aquests pròxims quatre anys amb més empenta i saviesa per millorar la 
confiança i seguir treballant per fer una oposició clara, amb idees i propostes, 
contundents i parlant de problemes que solament una força com la nostre te la claredat i 
sinceritat de fer i exposar. 

 

El nostre vot serà per a nosaltres mateixos, a Plataforma per Catalunya.  

I es fonamenta perquè cap partit dels aquí presents, s‟ha mostrat interessat en arribar 
acords per tal de complir part del nostre programa electoral, a diferència d‟altres que 
pacten cuotes, càrrecs i pre-vendes nosaltres pactem programes efectius com hem 
intentat fer durant aquesta legislatura, perquè la nostra missió aquí, com ja hem 
demostrat, no és pas nomenar un alcalde o treure‟n un altre, sinó intentar el compliment 
del nostre programa. 

Aquesta campanya electoral ha estat molt dura per nosaltres, s‟ha dit de tot sobre el 
nostre partit, mentides i fal·làcies a mil, però al final la veu del poble ens ha tornat ha 
posar aquí on correspon a una força política democràtica com es Plataforma per 
Catalunya, a Mataró en un moment d‟extrema complexitat política on tots els factors ens 
venien en contra no han pogut amb nosaltres.  

 

Ja hem demostrat durant aquests quatre últims anys que ningú ha de tenir pas por de 
nosaltres, no es creguin les seves pròpies mentides o les d'alguns mitjans de 
comunicació, o la dels seus superiors, Plataforma per Catalunya està en aquest 
Ajuntament per sumar, nosaltres no creiem políticament en els personalismes, ni en els 
partits, nosaltres creiem en les propostes, i així actuarem en conseqüència, ja hem 
demostrat que estem al costat d‟aquelles coses que veiem que són positives i 
beneficioses per Mataró, si són tot el contrari evidentment ens seguirem oposant, així de 
simple. 
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Tinguin clar també quin serà el nostre objectiu durant aquests quatre anys de legislatura, 
els marcarem molt curt –fent un símil futbolístic- perquè la gent de casa ja pot esta ben 
tranquil·la que no els defraudarem que estaran ben orgullosos de haver dipositat la seva 
confiança en la meva persona i el ideari identitari del meu partit.  

Denunciarem tot el que vagi en contra de la nostra idea de societat i tornarem a presentar 
totes les mocions que fagin falta.  

Sortirem al carrer i estarem amb la gent. 

Lluitarem per fer viable un pla de rescat de la pobresa a la ciutat i no ens oblidarem de 
lluitar per posar seguretat, ordre i civisme al nostre municipi, és una qüestió indiscutible 
establir un pla per combatre un dels principals problemes locals, per no dir darrera de la 
pobresa que és el principal. 

Deixaré de banda els comentaris a altres formacions i les còpies dolentes que han fet 
alguns de la campanya de PxC. 

Però s‟ha de recordar que serà alcalde un grup que ha perdut 2 regidors i que tindrà 6 de 
27 regidors, que el partit que governava ha perdut tres regidors i serà crossa de govern, i 
el tercer partit que teniem a la ciutat també ha perdut el 60% dels seus regidors.  

 

Per tant, la fragmentació és evident i el vot en clau general també, però tant el meu partit 
com jo, lluitarem per demostrar durant aquest anys la nostra feina, i que moltes coses de 
les que diem agafaran cada vegada més vigència i tornarem a guanyar més força tant a 
Mataró com a Catalunya.  

 

Senyors regidors, mataronins i mataronines continuem treballant per Mataró amb claredat 
i sense pels a la llengua. 

 

Per Mataro, endavant! 
 

 
 

President de la Mesa 
 

 Té la paraula el portaveu d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 
Alternativa-Entesa  ICV-EUiA-E) 

 
 
Sr. Esteve Martinez Ruiz  
 
Membres de la mesa d‟edat, Senyor Secretari, Senyor Interventor, senyores i senyors 
regidors, alcaldes, diputats i diputades ciutadans i ciutadanes que ens acompanyeu, bon 
dia a tothom. 
 
En primer lloc, dir-vos, que en sento honorat d‟ésser avui aquí al saló de Plens de 
l‟Ajuntament de Mataró. Si avui sóc aquí, és gràcies als votants que ens han atorgat la 
seva confiança, i per tant, és a ells i elles a qui, en primer lloc, vull donar les gràcies 
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També vull agrair, i de manera molt especial a la Conxita Calvo la seva dedicació com a 
regidora durant aquests darrers quatre anys al meu costat, i també pels vuit anys que en 
total ha dedicat al servei a d‟aquesta ciutat. Gràcies per tot el que m‟has ensenyat. 
 
Agrair l‟esforç de la gent d'Iniciativa Verds - Esquerra Unida, que s‟ha entregat de valent 
no només els dies de campanya sinó al llarg d‟aquest mandat. 
 
I, com no, agrair a la meva família no només el seu suport incondicional i la seva 
paciència, sinó la seva entrega i esforç, doncs no han dubtat ni un moment en 
acompanyar-me en els mítings, repartint material, sent molt pacient amb les meves 
absències, amb una il·lusió i una entrega que m‟han emocionat. Perquè l‟emoció també 
forma part de la política i les emocions han format part important d‟aquests darrers quatre 
anys. 
 
Després dels resultats del 24M ens trobem davant un panorama que alguns qualifiquen 
de difícil governabilitat a causa de la fragmentació del vot. Certament, mai s‟havia donat 
una composició tan variada de formacions polítiques al nostre Ajuntament. 9 en total, 
enfront de les 6 anteriors. Tampoc hauríem d‟obviar l‟alta abstenció, fet que ens obliga a 
preguntar-nos el perquè i sobretot a buscar solucions.  
 
Penso, però, que no ens ha de fer por que hi hagi molts partits al consistori, i tot i que és 
cert que no estem acostumats, segurament aquest escenari esdevindrà per molt de 
temps l‟escenari polític habitual, i l‟haurem d‟acceptar i conviure amb ell.  
 
El que sí que ens preocupa a ICV-EUiA i ens fastigueja, malgrat la derrota sense 
pal·liatius que han sofert a la resta del país, és que un partit racista i xenòfob com PxC 
continuï ocupant una cadira al nostre Ajuntament.  
 
Un partit amb propostes programàtiques obertament racistes, xenòfobes i feixistes, 
recordin el seu gran lema, PRIMER ELS DE CASA, un eslògan que ni tan sols els pertany 
perquè està copiat del que feien servir els NAZIS a l‟Alemanya de Hitler. Una formació 
que usa els immigrants com a caps de turc de tots els problemes que han aflorat en els 
darrers anys a causa de la forta crisi econòmica, una crisi de la qual ells i nosaltres en 
som víctimes però no culpables, un discurs que, tot s‟ha de dir, altres formacions de 
dretes també han estat utilitzant, recordin les neteges que prometia l‟Albiol a Badalona i 
altres fervents admiradors seus en altres ciutats del nostre país en aquesta darrera 
campanya electoral. 
 
Nosaltres, en la mesura de les nostres possibilitats i forces combatrem de manera 
pacífica, democràtica i ideològica aquesta xacra, però no ho farem sols. Altres actors 
polítics i socials també estan contra aquests tipus de discursos, i avui, precisament a les 
portes d‟aquest Ajuntament, s‟han concentrat i de manera pacífica expressen el seu 
rebuig a aquestes formacions polítiques. 
 
Com deia abans, les eleccions municipals ens han deixat a Mataró un mapa de forces 
polítiques que no permet governar en solitari. Ni tan sols amb l‟aliança que han escollit 
sumen suficient per governar amb comoditat. Per tant, l‟alcalde escollit per comandar el 
nou consistori hauria de fer del consens (ampli) un objectiu primordial.  
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Perquè el que sembla evident és que la ciutadania ens ha enviat un missatge clar. Farta 
de certs comportaments dels partits hegemònics que s‟han anat alternant en el poder des 
que es va instaurar la nostra jove democràcia, ens han dit que ja n‟hi ha prou, que no 
volen més majories absolutes, que el que volen és que es negociï, que es pacti, que 
s‟atenguin altres reivindicacions. La ciutadania ens obliga a cercar acords més globals, 
més justos, que abastin al nombre més gran de persones, acords que realment beneficiïn 
al conjunt de la societat, i no pas a uns quants, i per això ha decidit donar la veu a altres 
actors. 
 
I si els dos partits hegemònics (fins ara) d‟aquesta ciutat no han entès el missatge i 
s‟entossudeixen a menystenir els partits de l‟oposició, és a dir, si fan oïdes sordes als 
milers de vots que seuran en els bancs de l‟oposició, estic absolutament convençut que 
en properes comtesses electorals rebran un càstig major que el que han rebut ara. 
 
D‟entrada, l‟equip de govern tindrà a la banqueta de l‟oposició quatre formacions 
polítiques d‟esquerres que sumen el 40% dels sufragis, més del que suma el nou govern, 
la qual cosa no és assumpte menor. Quatre formacions amb programes polítics que 
coincideixen en molts punts, i que establiran vies de confluència per anar plegats en 
molts temes. 
 
Des d‟ICV-EUiA, com ja vam fer abans de les eleccions, continuarem enfortint les nostres 
relacions amb ERC, CUP i VOLEM-PODEM perquè aquesta confluència sigui una realitat 
al més aviat possible. 
 
A ICV-EUiA aquest govern, tot s‟ha de dir, no ens fa el pes. Que PSC i CIU s‟hagin aliat, 
en aquesta mena de pacte contra natura,, entre el partit de les retallades i un partit 
teòricament defensor de l‟estat del benestar, sona més a acord espuri, a pacte que no és 
genuí, a aliança interessada per salvaguardar els seus interessos, més que no pas a 
acord per a garantir el benestar de tots els ciutadans i ciutadanes de Mataró  
 
A propòsit d‟aquest matrimoni de conveniència amb la dreta, permeti'm senyor Bote, si 
finalment, com sembla, surt escollit d‟alcalde, que l‟adverteixi dels seus perills, tot 
recordant unes paraules de George Orwell quan es referia a la dreta “com aquella força 
que pretén exprimir-nos fins a la sacietat per després omplir-nos amb la seva pròpia 
essència"  
 
És costum no escrita atorgar als nous governs un període de 100 dies perquè s‟acomodin 
en el seu nou rol, però nosaltres no estem en disposició de concedir-los aquesta butlla i 
això és així, no perquè els d‟ICV-EUiA ens hàgim tornat rancuniosos ni perquè vulguem 
marcar perfil des del minut ú, sinó perquè la ciutat no es pot permetre ni un dia sense 
governança eficaç. 
 
Perquè a Mataró continua havent-hi 7.000 persones que no cobren cap prestació ni 
subsidi; perquè a Mataró continua havent-hi nens i nenes que no poden fer tres àpats 
diaris; perquè a Mataró no tothom pot accedir a una beca menjador; perquè a Mataró, 
encara tenim més de 12.000 persones aturades; perquè a Mataró es continua desnonant 
gent de casa seva i no tenim habitatges socials suficients per acollir-los; perquè a Mataró 
en segons quins barris l‟atur arriba al 40%, perquè a Mataró hi ha barris amb un atur 
juvenil de prop del 80%, per tot això i més, al nou govern no li podem donar 100 dies 
d‟acomodació. 
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Per això, ja des del minut ú li hem d‟exigir al nou govern un full de ruta clar i precís sobre 
com afrontarà aquests problemes, de com pensa resoldre l‟abúlia econòmica en la que 
està immersa la nostra ciutat, al govern li hem d‟exigir que posi en pràctica les polítiques 
socials que en campanya va prometre que tiraria endavant.  
 
Si, com tot sembla indicar, el nou alcalde serà el senyor David Bote, deixim dir-li amb 
cordialitat, que si no se'n surt a causa d‟uns socis als quals vostè, senyor Bote, va acusar 
en campanya de no tenir ànima social, des d‟ICV-EUiA posem modestament a la seva 
disposició les nostres receptes per rescatar socialment les persones i per enfortir la 
nostra economia local. I ja els avanço que exercirem una oposició constructiva però a la 
vegada exigent amb el govern municipal. Tal i com hem vingut fent en el darrer mandat, 
oferirem des de l'oposició les nostres propostes al servei de la ciutat.  
 
No li entraré al detall de totes les nostres propostes però resumint es tracta de retornar la 
dignitat perduda a milers de mataronins i mataronines que s‟han vist expulsats del mercat 
de treball, o de casa seva, que no poden fer front a una vida digna, perquè no poden 
pagar ni el rebut de la llum o de l‟aigua, que ni tan sols poden donar de menjar als seus 
fills sense rebre ajuts externs, i fer-ho amb polítiques veritablement d‟esquerres, la qual 
cosa vol dir posar les persones en el centre de les nostres polítiques. Ja veurem si vostès 
primen això o s‟estimen més dedicar 600.000 euros a la Festa al Cel. Ja veurem si són 
capaços de debò de fer polítiques d‟esquerres, perquè no és el mateix dir que ets 
d‟esquerres que ser i fer polítiques d‟esquerres.  
 
Per acabar, permetin-me que faci un al·legat, una defensa de la política i dels polítics. 
 
En aquests moments tan convulsos, en què tot està en joc i tot està en discussió, en què 
molta gent desconfia de les seves institucions i dels seus polítics, més que mai hem de 
reivindicar la política, la bona política, i a l'igual que hem de denunciar els abusos del 
poder, les conductes corruptes de massa polítics, també hem de tenir molt clar que és 
només des de la política on podrem avançar cap a un estat més just, més solidari, més 
transparent. 
 
 
Perquè no tots els polítics som iguals, perquè no totes les formacions som nius de 
corrupció, perquè no tot el que és nou és necessàriament millor ni tot el que porta ja 
temps està passat de moda, perquè necessitem fer política perquè ningú ens la faci, 
perquè som millors com més lluitem pels nostres ideals, perquè necessitem un món 
millor, més just, més solidari, amb més igualtat, per tot això necessitem imperiosament a 
la política i als polítics, a la bona política i als bons polítics, i creieu-me, si tenim familiars, 
amics, veïns, coneguts, que són de fiar, també tenim polítics que ho són.  
 
Per identificar-los cal que estiguem amatents al que ens envolta, cal que ens involucrem 
en la vida social i associativa  de la nostra societat, no hem d‟acceptar que altres  
decideixin per nosaltres, cal que ens apropem als polítics i els fem partíceps dels nostres 
anhels, cal que no ens deixem entabanar per aquells que del caos volen treure‟n profit, 
cal exigir-los, als polítics, que facin el que diuen, i cal castigar-los quan facin el contrari 
del que prediquen, cal tenir esperit crític constructiu però no destructiu. I als polítics ens 
cal molta més humilitat, molta més transparència, molta més proximitat. En definitiva, els 
que prediquen amb l‟exemple, aquests, són els de fiar. 
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Si entre tots i totes fem política, la nostra ciutat, el nostre país esdevindran mons millors. 
Jo no tinc cap dubte. 
 
La coalició a la que represento m‟ha proposat com a candidat a l‟alcaldia i aquest serà 
doncs el sentit del meu vot. 
 
Gràcies per la seva atenció. 
 
Visca Mataró, Visca Catalunya! 
 
 

 

President de la Mesa : 

 
En conseqüència queden proclamades les candidatures següents: 

 
 David Bote Paz del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés  
 Francesc Teixidó i Pont del Partit d‟Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment 

d‟Esquerres-Acord Municipal 

 Montse Morón Gámiz de VOLEMataró 

 Xavier Caravaca Domínguez de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía  

 José Manuel López González del Partido Popular-Partit Popular de Catalunya 

 Juli Cuèllar i Gisbert de la Candidatura d‟Unitat Popular-Poble Actiu 

 Monica Lora Cisquer del Partit Plataforma per Catalunya 
 Esteve Martínez Ruiz del Partit d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 

Alternativa-Entesa 
 
 
Tot seguit i a mesura que es vagin nomenant, els regidors i les regidores poden dipositar 
el vot a l‟urna. Per procedir a la votació poden utilitzar les paperetes que tenen al davant 
indicant el nom de la persona en qui dipositen el seu vot.  
 
 
A continuació, el Sr. Joaquim Fernàndez i Oller, President de la Mesa d‟Edat, va cridant 
els regidors per a què emetin el seu vot en l‟elecció de l‟Alcalde de la Ciutat.  

 

DAVID BOTE PAZ 

NÚRIA MORENO ROMERO 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES  

Mª LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS  
JUAN MANUEL VINZO GIL 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA 

NÚRIA CALPE MARQUET    
MIIQUEL REY CASTILLA   
ISABEL MARTÍNEZ CID 

JOSEP MARIA FONT MORERA  
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT 
ANNA SALICRÚ I MALTAS 

JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ  
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IGNASI BERNABÉU I VILLA 
MONTSE MORÓN GÁMIZ 

SARAI MARTÍNEZ VEGA 
ANNA MARIA CABALLERO SANCHO 
XAVIER CARAVACA DOMÍNGUEZ 

JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO 
VÍCTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ   

JOSÉ LUIS  CALZADA OLMEDO  
JULI CUÈLLAR I GISBERT  
CARME POLVILLO I ALOMÀ 

ESTEVE MARTINEZ RUIZ  
MÒNICA LORA CISQUER  
JOAQUIM FERNÁNDEZ OLLER   

 
 
Una vegada celebrada la votació, el Secretari realitza l‟escrutini davant la Mesa. 

 

 
President de la Mesa 

 
Una vegada realitzat l‟escrutini de les paperetes dipositades, aquest dóna el resultat 
següent: 
 

 
 Vots a favor de David Bote Paz   …..            11 
 
 Vots a favor de Francesc Teixidó i Pont ......  4 
 
 Vots a favor de Montse Morón Gámiz .........   3 
 
 Vots a favor de Xavier Caravaca Domínguez ...  3 
 
 Vots a favor de José Manuel López González..  2 
 
 Vots a favor de Juli Cuéllar i Gisbert .......   2  
 
 Vots a favor de  Monica Lora Cisquer ......  . 1  
 
 Vots a favor de Esteve Martínez Ruíz ......  . 1  
 
 Abstencions: ...........................    0 
 
 Vots en blanc: .........................    0 
 
 Vots nuls: ................................    0 

 

 
D‟acord amb el que disposa l‟art. 196 c) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, 
si cap candidat no obté la majoria absoluta de vots dels regidors municipals, quedarà 
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proclamat Alcalde el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut més nombre de vots 
populars en el municipi. 

 
 
En conseqüència, queda proclamat alcalde de l‟Ajuntament de Mataró, el regidor senyor 
David Bote Paz del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés.  
 
 
Prego al Sr. Alcalde es dirigeixi a la Mesa per prendre possessió del seu càrrec. 
 
 

President de la Mesa: 

 

Procedeix a la lectura de la fórmula de Jurament o promesa d‟acatament a la Constitució 

 
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Mataró, amb lleialtat al Rei, i 

respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?  

 

Sr. David Bote Paz 

Sí, ho prometo. 

 

A continuació, el Sr. Joaquim Fernàndez i Oller, President de la Mesa d‟Edat invita al 

senyor David Bote Paz, nou Alcalde de la ciutat de Mataró, que pugi a l‟estrada i l‟imposa 

els distintius tradicionals del càrrec, és a dir, la banda i el bastó d‟alcalde.  

 

Tot seguit, conclosa la cerimònia d‟elecció i presa de possessió de l‟Alcalde de la Ciutat,  

abandonen la Mesa presidencial els membres de la Mesa d‟Edat, els quals es dirigeixen 

als seus respectius escons. 

 

Pren la paraula el nou Alcalde, Sr. David Bote Paz 

 

Sr. David Bote Paz, Alcalde: 

 

Diputats. Diputada. 
Alcalde Mas. Alcalde Baron, Alcalde Mora. 
Senyors Regidors. Senyores regidores. 
Senyores i senyors. 
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Qualsevol història té un cert fil temporal. Una trama, molt actors. La meva presència, avui, 
aquí, en aquestes condicions, és el fruit del treball de molta gent diversa. Per aquest 
motiu, voldria abans de res, començar expressant el meu agraïment a un seguit de 
persones. 
 
Gràcies, en primer lloc, als 46629 ciutadans que van votar en les passades eleccions 
municipals. La nostra representativitat descansa en bona mesura en ells i els hi vull estar 
agraït. Gràcies, especialment, a les 8420 persones que van confiar en la candidatura que 
vaig tenir l‟honor d‟encapçalar. 
 
El vot és la conseqüència d‟un treball previ, de molts mesos i de molts anys de treball. 
Per això, també vull expressar el meu agraïment a tots els companys que han participat 
del projecte socialista al llarg del temps, doncs si bé és cert que ara som altres els que 
portem la bandera, sense el seu compromís social, res hauria estat possible. 
 
Gràcies especialment al grup municipal socialista sortint, encapçalat per en Joan Antoni 
Baron, gràcies per la feina feta primer al govern, i després, durant els darrers quatre anys, 
a l‟oposició. M‟agradaria fer una menció especial per la Montse López i el Quico Melero, 
que m‟han ajudat durant l‟últim any a preparar-me per aquest moment. 
 
Gràcies també al meu partit, el Partit del Socialistes de Catalunya, encapçalat a Mataró 
per el meu company i amic Xesco Gomar, i dirigit a nivell nacional per en Miquel Iceta, qui 
m‟han brindat tot el seu suport des de bon començament. Gràcies també, al meu cap de 
campanya, Esteve Terradas, i a tot l‟equip: la Nuria Padilla, la Noemí Sabán o l‟Alicia 
Romero per citar-ne algun exemple, que amb il·lusió, constància i convicció han fet 
possible aquest moment. 
Gràcies a en Manel Mas, en Remigio Herrero, en Juan Antonio Ciller i en Manel Patricio 
pel seu acompanyament polític i personal durant aquests darrers anys. 
 
Gràcies a tota la candidatura que m‟ha acompanyat i m‟acompanyarà els propers anys. 
Junts i en equip aconseguirem les fites que ens marcat. Recordeu que l‟èxit sovint depèn 
més d‟un mateix que dels altres. 
 
I, gràcies, d‟acord amb una de les meves màximes polítiques: “sense la gent no som res”, 
a totes les persones que amb  il·lusió, treball i sacrificis han aconseguit que una convicció 
es tornés en una realitat tangible. Permeteu-me i perdoneu-me que no us enumeri, doncs 
segurament em deixaria algun nom, i no vull cometre cap injustícia amb cap de les 
persones que amb els seus somriures i atencions, tant i tant bé m‟han cuidat tot aquest 
temps. 
 
Deixeu-me, això sí, tenir unes paraules especials pels meus amics i la meva família. 
Senzillament, vull pronunciar una vegada més el meu compromís amb ells: 
Madre, tu alma y la mía son una, 
Padre, tu eres el viento que agita mis alas. 
Hermanos y amigos, 
mis huesos, 
mi carne, 
mi corazón. 
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Gràcies també a els companys de govern de Convergència i Unió, encapçalats per en 
Quim Fernández, qui han entès i compartit el lema amb el qual vull batejar aquest 
període: Nosaltres, Mataró. Us asseguro, que aquest agraïment es traduirà en lleialtat i 

confiança per, entre tots, fer gran aquesta ciutat mitjançant l‟acord pel progrés de Mataró.  
 
Per aconseguir-ho, per millorar la nostra ciutat a partir de ja, des d‟aquest mateix 
moment, vull insistir en aquesta declaració d‟intencions. 
 
Nosaltres, Mataró. 
 
Mai la primera persona del plural ha esdevingut una declaració d‟intencions tan forta i tan 
clara; una necessitat tan certa. Nosaltres, els uns i els altres, expressa la voluntat de 
trobada, la voluntat d‟unió que fa la força. 
 
Alhora, mai un “nosaltres” havia estat un mandat de la ciutadania tan estrident. Aquest és 
ara el nostre repte, el diàleg cosit al consens. Cadascú des de la seva identitat, amb 
fermesa, però sense excloure‟n a l‟altre. Un nosaltres per col·laborar i posar el nostre 
talent al servei de la ciutat. 
 
Deixeu-me que ho repeteixi una vegada més, de fet tantes com facin falta, “Nosaltres, 
Mataró”. Aquest és el signe del nostre temps. Agrupar-nos, agermanar-nos entorn el fet 
indiscutible que ens uneix, el compromís i la passió per la nostra ciutat, la voluntat de fer-
la avui, i sobre tot, demà, la ciutat que somnien pels nostres fills i nets. 
 
Una ciutat cohesionada entorn a un projecte col·lectiu és un somni, que ara mateix, 
esdevé en una necessitat palmària. 
 
Aquest moment que vivim no és un moment qualsevol. És cert que totes les generacions 
proclamen el caràcter únic del seu temps, però la nostra ho pot fer amb objectivitat. Hem 
viscut i vivim una crisis econòmica i social que afecta amb cruesa a la nostra ciutat. 
Aquesta crisis és un corcó que dia rere  dia, amb crueltat i de manera summament injusta 
mina els pilars sobre els quals descansa la nostra ciutat i el seu futur. La seva superació 
requereix la implicació de tothom, des de la política i des de l‟economia, des de les 
institucions i des del carrer. 
 
És de justícia reconèixer que no és la primera vegada que la ciutat afronta un repte de 
gran magnitud. Del 79 al 83, el primer Ajuntament democràtic i els que li van seguir, van  
trobar-se una ciutat per cosir territorialment i socialment, així com una forta crisis 
econòmica. 
 
 
 
És interessant recordar que, paradoxalment, en aquell primer consistori, encapçalat pels 
socialistes, Joan Majó va ser alcalde amb el suport del PSUC i de CiU. Com també ho és, 
que amb compromís, convicció i valentia van ser capaços de capgirar la situació amb 
dues eines: el poder polític i la col·laboració ciutadana. 
 
Salvant les diferències, però conscients de les similituds, aquesta és avui també, la 
recepta, NOSALTRES MATARÓ. 
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D‟una banda, no veure la pluralitat política com un niu d‟interessos propis, sinó com una 
oportunitat per obrir i enriquir el relat de ciutat, el rumb que Mataró ha de seguir en els 
propers anys. En aquest  punt, m‟agradaria aixecar la mirada als grups municipals. Us 
convido al diàleg i al consens, i us dic, que des d‟avui, vull ser un alcalde amb la mà 
estesa, sempre obert al diàleg i a la crítica. 
 
De l‟altra, cercar les complicitats imprescindibles amb la ciutadania, per creuar l ‟horitzó de 
benestar al que tots aspirem, i per aconseguir la ciutat cohesionada, de progrés i 
d‟oportunitats que somniem i necessitem. 
 
I tot, des de l‟element que ens uneix a tots, Mataró.  
 
Dins d‟aquest context, l‟Ajuntament té una missió clara: liderar la ciutat cap a aquell punt. 
 
Amb aquest lideratge, nosaltres hem d‟afrontar i mirar de resoldre tres grans reptes. 
 
En primer lloc, promoure les reformes estructurals necessàries per poder solucionar les 
dues nostres grans deficiències: una taxa d‟atur i un taxa de fracàs escolar massa altes 
tan en termes relatius, com en termes absoluts. 
 
Hem de ser capaços de convertir cada metre quadrat en una oportunitat per fer florir 
l‟activitat econòmica. Estic parlant de  l‟arribada de “El Corte Inglés”, de potenc iar el 
comerç de proximitat sense excloure cap punt de la ciutat, inclòs el Mataró Parc. Deixin-
me fer un incís, l‟arribada de “El Corte Inglés” no serà fàcil i demano generositat a tots per 
què no ens ho deixem perdre. 
 
Haurem de posar l‟èmfasi molt espec ialment en TECNOCAMPUS com a pol generador 
de coneixement i innovació, com a referent per a empreses i emprenedors de la comarca. 
Haurem de treballar els polígons i la indústria, així com explorar possibles nous sectors 
econòmics. Haurem de parlar de turisme familiar lligat a l‟oci, a la cultura i l‟esport. 
Haurem de parlar del port. 
 
Haurem de posar-nos de valent i amb convicció per ajudar a que a els 12360 aturats que 
ara mateix hi ha Mataró puguin trobar feina. 
 
Unir treball i educació és una decisió conscient. La clau del futur econòmic i social de 
Mataró és el seu capital humà. 
 
Per aquest motiu, tots estem d‟acord que, en un context d‟interdependència global, 
l‟Educació és un motor per al progrés social i per a la competitivitat de la nostra 
economia. La prevenció de l‟abandonament escolar i la promoció de l‟èxit educatiu 
constituiran les estratègies a desenvolupar per generar oportunitats socials per tothom en 
el marc d‟un entorn global cada vegada més competitiu. 
 
En segon lloc, cohesionar la ciutat, la seva gent donant solució a dos amenaces: la 
convivència i la pobresa.  

 

Dues amenaces que estan íntimament correlacionades.  
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La pobresa. Una prioritat que ha d‟inspirar l‟acció de govern durant aquest mandat i que 
ha de cercar la col·laboració de tots els agents socials i econòmics de la ciutat. Els 
efectes més esfereïdors de la crisi encara estan presents a les nostres famílies i hem de 
treballar per evitar la seva cronificació.  

 

La convivència és també un tresor que hem de preservar entre tots. El dret a gaudir de la 
ciutat és quelcom que hem de garantir pel conjunt dels mataronins i mataronines amb 
independència del seu barri de residència. 

 

Mataró no és pot permetre que una part de la seva gent no tingui garantit aquests drets 
fonamentals. Aquest: “Nosaltres, Mataró” és també la intenció de no excloure els més 
vulnerables del projecte de ciutat. 
 
En tercer i últim lloc, recuperar la confiança de la ciutadania en les institucions i en la 
gestió de recursos públics. Hem d‟adquirir un compromís ètic que s‟ha de traduir en 
l‟adequació de la institució per donar resposta a les demandes ciutadanes d‟una major 
transparència, millorant el rendiment de comptes i fomentant la coresponsabilitat, tant en 
el dia a dia de la ciutat, com en el disseny dels projectes que han de definir el seu futur; 
defensant el municipalisme com a motor de progrés i de democràcia. 
 
Si entre tots, som capaços de resoldre aquests tres grans reptes, estic ben segur que 
tindrem la ciutat que volem. Una ciutat vertebrada socialment, oberta al món, 
progressista, més justa i amb igualtat d‟oportunitats, sana, educadora, per viure i 
conviure, una ciutat, en definitiva, que sap on va i que camina amb determinació cap al 
seu futur. 
 
Aquests són doncs els meus reptes com alcade. Prometo afrontar-los amb voluntat de 
teixir, de construir, d‟enriquir, d‟obrir i de fer créixer.  
 
També ho són del govern fonament en l‟acord pel progrés de Mataró.  
 
Un govern estable però que per abordar els reptes als que ha de fer front la ciutat, 
necessita una majoria més amplia, entenent la paraula amplitud més enllà dels vots, i 
pensant-la com la conformació de totes aquelles forces polítiques que vulguin contribuir al 
progrés de la ciutat des del respecte al marc institucional i els drets humans. 
 
Per aquest motiu, des de la fermesa de saber el que som i el que no som, però entenent 
que un de sol no ho pot abordar aquests reptes, sabent que la identitat no és un fenomen 
excloent, pronuncio aquesta primera persona del plural convidant-vos a participar de la 
mateixa. Nosaltres, Mataró. 
 
Un nosaltres que és tan ric i divers com ho és la nostra societat.  
 
Polítics i sindicalistes que amb vocació de servei volen transformar a millor Mataró. Joves 
que volen una ciutat dinàmica i atractiva, comerciants o petits empresaris, que potencien 
plegats la ciutat, veïns i veïnes que aspiren corresponsablement a una ciutat amable i en 
bona convivència, pares i mares, que desitgen que Mataró camini cap a les oportunitats 
dels fills o filles, persones amb una discapacitat, que volen una ciutat sense distincions ni 
barreres, gent gran que busca una Mataró on gaudir al màxim de la seva bellesa, 
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esportistes i amants de la cultura, voluntaris de les moltes associacions sense ànim de 
lucre que fan créixer l‟ànima de Mataró.  
 
Un nosaltres, al servei del qual m‟hi vull posar, un nosaltres a qui l‟haig de dir gràcies per 
deixar-me ser el vostre alcalde, un nosaltres a qui prometo passió i compromís extrems. 
  
Intencionadament, vull fer una menció inclusiva però apart, d‟aquest nosaltres. 
Treballadors i treballadores de l‟Ajuntament de Mataró, som un equip, us asseguro i 
demano confiança mútua.  I com a equip, tenim una missió. Estic segur que junts 
aconseguirem acomplir-la. Alcem doncs plegats la nostra veu.  
 
Mataronins i mataronines, és l‟hora de Mataró. Endavant! 
 
Visca Mataró !! 
 
Visca Catalunya !! 
 

 

Finalment els presents es posen dempeus i canten l‟himne nacional de Catalunya.  

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 14h i10min de 

la tarda, de la qual cosa com a Secretari en dono fe. 


