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ACTA NÚM. 10/2019 - SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 15 DE JUNY DE 2019.  

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

 

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

de dos mil dinou, 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 26 de maig de 

2019. Així mateix s’ha de procedir a constituir la Corporació i a elegir l’Alcalde de la 

Ciutat. 

 

Hi concorren: 

 

DAVID BOTE PAZ  

LAURA SEIJO ELVIRA   

NÚRIA MORENO ROMERO   

MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES  

MARIA LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS  

JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA  

ELIZABET RUIZ MORENO  

FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN  

MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO  

ANNA VILLARREAL PASCUAL  

DANIEL HURTADO DÍAZ  

MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO  

JOSÉ ANTONIO RICIS SAAVEDRA  

 

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT  

ANNA SALICRÚ I MALTAS  

JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ  

ROSA GUANYABENS I CASARRAMONA  

CARLES PORTA I TORRES  

SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI  

IGNASI BERNABEU I VILLA  

TERESA NAVARRO I ANDREU  

 

SERGIO MORALES DÍAZ  

SARAI MARTÍNEZ VEGA  

 

ALFONS CANELA SERRANO  

ISABEL MARTÍNEZ CID  

 

CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ  

JOSÉ ANTONIO MOLERO BOTE  
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Assisteix el Secretari General de la Corporació, el Sr. Manuel Monfort Pastor, que dóna fe 

de l’acte. 

 

 

Obre la sessió el Secretari General. 

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 26 de maig de 

2019, data de celebració de les eleccions per a la renovació de la totalitat dels membres 

de les corporacions locals. Prèviament tots els electes han lliurat les credencials de la 

Junta electoral de Zona i han presentat les seves Declaracions de Béns i Activitats. Per 

tant s’han complert tots els tràmits previs que demana la Llei Electoral.  

 

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 

 

 Sra. Rosa Guanyabens i Casarramona, Presidenta de la Mesa. 

 Sr. Carles Porta i Torres, Vocal de la Mesa. 

  

Secretari 

 

 Sr. Manuel Monfort Pastor 

 

 

 

Rosa Guanyabens, Presidenta de la Mesa 

 

Bon dia a tothom, avui comencem una nova legislatura i em sento molt orgullosa de 

formar-ne part, em correspon presidir aquesta mesa d’Edat que comparteixo amb el meu 

company Carles Porta del mèrit de ser la menys jove de tots els regidors/es que estem 

avui aquí, que per cert per primer cop son majoria de regidores en aquesta Sala. 
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Hem vingut, ens han votat per parlar dels problemes que té la nostra ciutat i que cal 

respondre; els quatre anys que seguiran l’eina per complir aquest encàrrec serà la 

paraula. No llancem la dels uns en contra dels altres. Utilitzem les paraules per convèncer 

a l’altre, escoltem-nos sense por de deixar-nos convèncer. Canviar l’idea de veure les 

altres coses des de un punt de vista no és una debilitat sinó una fortalesa. Les bones 

idees ho son per elles mateixes i no són de ningú perquè sorgeixen del debat sincer i 

honest. Han de ser benvingudes. Hem de tenir clar que per això som aquí, no serà fàcil, 

però per això ens han elegit. Aquesta legislatura no té tants grups al Ple com l’anterior i 

pot afavorir arribar a acords, però també podem caure en no poder fer-ho d’una manera 

consensuada. Com he dit al començar, no llancem les paraules com a dards gratuïtament 

contra el nostre oponent, no defugim de parlar de res, seguint un exemple de la capacitat 

del diàleg i de l’esforç incansable cap al bé comú. Com va dir Willy Brandt no som elegits 

per Déu sinó per l’electorat, per tant busquem el diàleg de tots aquells que posen l’esforç 

en la democràcia. 

 

Carles Porta, Vocal de la Mesa 

Bon dia a tothom, aprofito per saludar a totes les persones presents a la Sala i a qui ho 

aconsegueixi per altres mitjans. Amb la meva companya de Mesa, Rosa Guanyabens, 

hem considerat necessari recordar que no vivim en una situació normal. Actualment a 

l’Estat espanyol s’està vulnerant drets polítics fonamentals. Afortunadament no és el cas 

d’aquest Consistori, però si que s’ha donat el cas en altres cambres on la ciutadania de 

Mataró hi està representada; no només es vulnera el dret a exercir el càrrec dels electes 

d’unes persones que per cert no han sigut condemnades, sinó també el dret dels electors 

a què tinguin en compte el seu vot. Entre aquests electors hi ha milers i milers de 

mataronins i mataronines. 

 

  

Presidenta de la Mesa 

 

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’un lapse de temps sense que ningú es manifesti en contra s’entén que no 

concorren causes d’abstenció en els electes. Per tant, no havent-hi cap electe afectat per 

causa d’incompatibilitat, es procedeix a la cerimònia de presa de possessió del càrrec de 
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regidor i regidora, mitjançant la fórmula de jurament o promesa d’acatament a la 

Constitució i a l’Estatut d’Autonomia legalment exigit, per la qual cosa s’invita a tots els 

electes a posar-se en dret quan siguin requerits. A partir d’aquell moment també es 

poden posar la insígnia de l’Ajuntament que tenen davant seu a la taula. 

 

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? 

 

El vocal de la Mesa va nomenant un a un tots els regidors. Els regidors de la Mesa 

juren o prometen quan els hi toca, i en aquell moment es posen dempeus. 

Els membres de la Mesa estan asseguts, mentre els regidors juren o prometen 

dempeus. 

 

Fa lectura el vocal de la Mesa, esmentant el nom del partit i posteriorment el nom 

de cada persona. 

 

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

 

Sr. David Bote Paz  : 

Sí, ho juro 

 

Sra. Laura Seijo Elvira: 

Sí, ho prometo 

 

Sra. Núria Moreno Romero:   

Sí, ho prometo 

 

Sr. Miquel Àngel Vadell Torres:    

Sí, ho prometo 

 

Sra. María Luisa Merchán Cienfuegos:    

Sí, ho prometo 

 

Sr. Juan Carlos Jerez Antequera:    

Sí, ho prometo 

 

Sra. Elizabet Ruiz Moreno:    

Sí, ho juro 
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Sr. Francisco Javier Gomar Martín:   

Sí, ho prometo 

 

Sra. María Beatriz Delgado Castro:   

Sí, ho prometo 

 

Sra. Anna Villarreal Pascual:    

Sí, ho prometo 

 

Sr. Daniel Hurtado Díaz:    

Sí, ho prometo 

 

Sra. María José Pérez Carrasco:    

Sí, ho prometo 

 

Sr. José Antonio Ricis Saavedra:    

Sí, ho prometo 

  

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

(ERC-MES-AM) 

 

Sr. Francesc Teixidó i Pont:                      

Per imperatiu legal, prometo. Per la llibertat de les persones preses i 

exiliades, i per la república catalana i per la llibertat de Catalunya  

 

 

Sra. Anna Salicrú i Maltas:                        

Per imperatiu legal, prometo. Per la llibertat de les persones preses i 

exiliades polítiques, i per una Catalunya independent i republicana 

 

Sr. Joaquim Camprubí i Cabané:             

Per imperatiu legal, prometo. Per la llibertat de les persones preses i 

exiliades polítiques, i per una Catalunya independent i republicana 

 

Sra. Rosa Guanyabens i Casarramona:    

Per imperatiu legal, prometo. Per la llibertat de les persones preses i 

exiliades polítiques, i per una Catalunya independent i republicana 

 

Sr. Carles Porta i Torres:                           

Per imperatiu legal, prometo. Per la llibertat de les persones preses i 

exiliades polítiques, i per una Catalunya independent i republicana 
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Sra. Touria El Farhi i Ali Afaki:                  

Per imperatiu legal, prometo. Per la llibertat de les persones preses i 

exiliades, i per una Catalunya independent i republicana 

 

Sr. Ignasi Bernabeu i Villa:                        

Per imperatiu legal, prometo. Per la llibertat de les persones preses i 

exiliades polítiques, i per una Catalunya independent i republicana 

 

Sra. Teresa Navarro i Andreu:                  

Per imperatiu legal, prometo. Per la llibertat de les persones preses i 

exiliades polítiques, i per una Catalunya independent i republicana 

 

  

En Comú Podem Mataró – En Comú Guanyem  (ECPM-ECG) 

 

Sr. Sergio Morales Díaz:       

Sí, ho prometo, per imperatiu legal 

 

Sra. Sarai Martínez Vega:    

Prometo per imperatiu legal. També prometo exercir el meu càrrec de 

regidora defensant la justícia social 

 

 

 

Junts per Mataró (JUNTS) 

 

Sr. Alfons Canela Serrano:      

Per imperatiu legal, prometo. I amb la lleialtat amb el mandat democràtic 

del poble de Catalunya i amb la meva solidaritat amb els presos i preses 

polítics i exiliats i exiliades, manifesto el meu ferm compromís amb la 

constitució d’un estat català lliure i sobirà. 

 

Sra. Isabel Martínez Cid:  

Amb el suport explícit a tots/as els represaliats i amb la clara convicció de 

continuar de manera pacífica però incessant amb el mandant de l'1O. 

Atès que, per aixecar un país primer hem d'enfortir les ciutats, objectiu aquest 

per al qual hem estat designats, se’ns presenta com requisit de procedibilitat 

l'obligació formal d'acatar la Constitució del 78, essent per aquest motiu que 

procedeixo per imperatiu legal a prometre acatar la Constitució 

Espanyola i l'Estatut d'autonomia de Catalunya.” 
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Ciutadans Partido de la Ciudadanía (C’s)                  

 

Sra. Cristina Sancho Rodríguez: 

Sí, ho prometo 

 

Sr. José Antonio Molero Bote: 

Sí, ho prometo 

 

 

La Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del Partit de Ciutadans, Partido de la 

Ciudadanía (Cs), vol fer constar en acta la seva queixa per la fórmula de jurament o 

promesa que han utilitzat els electes d’Esquerra Republicana de Catalunya – Moviment 

d’Esquerres – Acord Municipal (ERC- MES-AM) i  el Partit Junts per Mataró (JUNTS). En 

aquest sentit manifesta el següent: 

“ 

1. La LOREG establece que, en el momento de tomar posesión y para adquirir la 

plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer 

acatamiento a la Constitución. 

 

2. Obligación de acatamiento de la Constitución debe ser cumplida en sus propios 

términos, sin acompañar la fórmula ritual “de cláusulas o expresiones que de una 

u otra forma vacíen, limiten o condicionen sus sentido propio, sea cual fuese la 

justificación invocada para ello”. 

 

3. Pues bien, el Tribunal Constitucional ya ha declarado que la proclamación de un 

“estado catalán independiente en forma de república” recogida en la DUI del 27 de 

octubre de 2017 implica “intentar una inaceptable vía de hecho (incompatible con 

el Estado social y democrático de Derecho que se proclama en el art. 1.1 CE) 

para reformar la Constitución al margen de ella o conseguir su ineficacia práctica”. 

 

4. En consecuencia y teniendo en cuenta que la expresión utilizada por los electos 

de ERC y Junts per Mataró condiciona la promesa o juramente realizada pues la 

condiciona a una circunstancia contraria a la Constitución según lo declarado, 

requiero al Presidente de la Mesa de edad para que el electo realice el juramento 

o promesa de acatamiento de la Constitución de manera incondicionada o no se 

dé por cumplimentada la carga necesaria para acceder a la condición de miembro 

de la corporación.” 

 

 

Presidenta de la Mesa 

 

Recollirem en acta tot el que ha manifestat la Sra. Sancho. 
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En conseqüència, una vegada han pres possessió tots els electes, queda constituït el nou 

Ajuntament de Mataró. 

 

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. 

 

 

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, caldrà que escriguin el 

nom del candidat/a i que la dipositin en la urna. Sent escollit alcalde/alcadessa el candidat 

o la candidata que obtingui la majoria absoluta de vots 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/res que encapçalin les seves corresponents llistes. 

 

 

Per tant, si no hi ha cap objecció amb el sistema de votació, donarem pas a l’elecció del 

nou/nova alcalde/essa. 

 

 

 

Presidenta de la Mesa 

 

“Per procedir a l’elecció de l’alcalde/essa, demano als regidors/regidores que encapçalen 

cada llista,  que presentin o no la seva candidatura des del faristol. 

 

 Té la paraula el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 

Progrés  (PSC-CP), Sr. Francisco Javier Gomar Martin. 

 

 

Senyores i senyors. Amics i amigues. Molt bon dia a tothom.  

 

Les meves primeres paraules seran per recordar a un company que ara fa un any ens va 

deixar, un record emocionat i crec que compartit per a en Joan Vinzo. El seu exemple 

serà el motor que farà funcionar al nostre grup municipal.  Sempre el tindrem present.  

 

Avui ens acompanyen els alcaldes Joan Majó, Manuel  Mas, Joan Antoni Baron i Joan 

Mora, aprofitant la seva assistència: unes paraules de reconeixement a totes les 

persones que anteriorment han estat regidors i regidores de l’ajuntament de Mataró.  
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Ara, que complim 40 anys de les primeres eleccions democràtiques desprès del 

franquisme, és un bon moment per agrair-los la seva tasca i reivindicar el llegat dels 

anteriors consistoris.  Espero que serem bons hereus de la vostra feina.  

  

Deixem enrere un cicle electoral intens, en menys d’un mes els ciutadans i ciutadanes 

hem estat cridat a les urnes per triar els nostres representants a les Corts Generals, al 

Parlament Europeu i als nostre Ajuntaments.  

 

Nosaltres, llògicament,  estem satisfets dels resultats. I estem també satisfets perquè a 

Mataró, en les tres eleccions s’ha incrementat la participació, un increment de la 

participació que va ser especialment notable en les eleccions municipals.  

 

Ara som menys grups municipals que en l’anterior mandat, però creiem que els resultats 

electorals reforcen la pluralitat de la ciutat. Perquè: “Mataró no és de ningú... es plural , és 

de tots i de totes”. I el nostre compromís serà de respecte cap a aquesta pluralitat.  

 

Els mataronins i les mataronines han decidit que siguem la primera força al Consistori, 

amb un resultat històric. Ara ens toca estar a l’alçada d’aquesta confiança majoritària.  

 

 

Mataró no és una illa, el que passa a Catalunya, a Espanya, a Europa i al món, ens 

afecta. Aquest Grup Municipal no eludirà cap debat polític o social, els farem allà on sigui 

pertinent i tenint en compte sempre les competències pròpies i buscant  l’interès 

general. Mataró, els nostres veïns i veïnes, seran la nostra prioritat, per damunt de 

consignes i d’interessos partidaris. Diàleg, respecte per totes les opinions i compliment de 

la llei. La ciutat encara viu les conseqüències d’una greu crisi econòmica i social. Cert que 

es veuen indicadors optimistes, però son encara dèbils, i els  hem de cuidar.  

 

Preservar la dignitat i les oportunitats de les persones més afectades per la crisi és el 

nostre compromís. Alguns problemes de Mataró tenen solucions que estan al nostre 

abast, sigui a curt, mig o llarg termini. Altres problemes, però,  requereixen de la 

cooperació dels governs d’Europa, d’Espanya i especialment del Govern de la Generalitat 

de Catalunya. Treballar en la proximitat, en el dia a dia, no ens ha de fer perdre la 

necessita d’aixecar la mirada per veure-hi lluny  i treballar polítiques estratègiques pel 

futur de la ciutat.  

 

El grup municipal socialista som gent corrent, honesta que ens apleguen moltes coses, 

en destaco dues: les ganes de treballar per Mataró i el lideratge de David Bote.  Venim de 

diferents barris, tenim diferents sensibilitats, vocacions i professions.        

I tenim moltes, moltes ganes de posar-nos a la feina. 

 

Representen una opció democràtica i  progressista - som la fracció mataronina de la 

socialdemocràcia mundial- Catalanistes, federals, municipalistes, feministes i ecologistes. 

Nosaltres estarem a peu de carrer per parlar i sobre tot per escoltar.  
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Les nostres prioritats estan clares les hem explicat a l’abast durant la campanya electoral:  

- La feina i una economia en marxa,  

- Tenir la ciutat la dia: neta i segura.  

- Els drets i les oportunitats dels ciutadans i ciutadanes de Mataró.  

- I, com ja he apuntat abans,  treballar un futur estratègic per la ciutat i la nostra 

gent. 

Des d’aquests principis i amb el nostre programa electoral a la mà, mantenim la mà 

estesa a tothom, tant als grups municipals de l’Ajuntament, com als representants socials 

i al conjunt de la  ciutadania.  

 

Com vostès saben hem signat un acord polític amb el grup municipal de en comú podem 

per configurar un govern municipal fort, unit,  obert i dialogant que cercarà el màxim 

consens polític i social en la seva acció de govern. 

 

Dit tot això, només em queda formalitzar la  nostra proposta, que faig amb molt d’orgull i 

amb tota la responsabilitat: que el Sr. David Bote Paz,  sigui l’alcalde de Mataró. 

 

I els demano a tots vostès el seu vot favorable.  

 

Moltes gràcies.   

 

 

 

 

 Té la paraula el portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya – Moviment 

d’Esquerres – Acord Municipal (ERC- MES-AM), Sr. Francesc Teixidó i Pont. 

 

Bon dia a tothom, 

 

Tot i la diferencia evident dels resultats electorals d’enguany a Mataró, tinc la 

sensació de trobar-nos en una situació similar a la del Ple d’Investidura de 2015.  

 

En aquell moment veníem de 4 anys (2011-2015) que s'havien caracteritzat per un 

govern dèbil, de CiU, que va actuar sempre a reacció, i que no va ser capaç d'arribar 

a cap acord, ni un de sol, amb el principal partit de l'oposició, el PSC. 

 

I el 2015, tots dos partits, es van apressar a formar un nou govern que, tal com 

varem predir, va ser encara més feble amb 11 regidors que amb els 8 del mandat 

anterior. La política allunyada dels ciutadans i entesa únicament en clau d’ocupació 

del poder. 
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Efectivament. No puc recordar ni una sola cosa rellevant que hagi passat a Mataró 

aquests darrers anys.  Cap acció, cap decisió transcendent pel nostre futur que hagi 

pres el govern actual.  

 

I així, mentre a Mataró no hi ha passat res, la ciutat s'ha continuat empobrint i ha 

continuat perdent oportunitats. Encara quasi 8.400 aturats registrats, desigualtats 

creixents entre barris. Tanquen botigues, hi ha locals buits. Dificultats per trobar 

habitatge, pugen els lloguers, continuen els desnonaments. Un final de mandat amb 

obres per tot arreu, amb carrers tallats i asfaltats de darrera hora, la ciutat està 

bruta… 

   

I l’empobriment de Mataró no ha estat només econòmic i social, també hi ha hagut un 

retrocés pel que fa a qualitat democràtica. I no em refereixo tan sols a la manca de 

neutralitat respecte el referèndum de l’1-O, ni a la manca de sensibilitat envers els 

presos polítics. … ni a un govern i un alcalde que s’ha identificat més amb un partit 

que amb el comú…   

 

Em refereixo a un govern en minoria, tancat en sí mateix… I això ha tingut 

repercussió sobre la qualitat de l’acció de govern, tant democràtica com de gestió. Hi 

ha molts exemples. Alguns podrien ser temes com ara el Pla de Promoció de Ciutat, 

o la Torre Barceló, o el nou CAP que promou GenCat a Cirera-Molins, que s’han 

portat al darrer moment, del darrer Ple. Temes molt importants, poc treballats, sense 

cap debat previ o en el cas del CAP, sense haver compartit amb els veïns… 

 

Per aquest motiu ERC-MES hem intentat explicar a la ciutadania que Mataró 

necessitava i necessita un canvi profund. Que l’autèntic  risc era i és seguir com fins 

ara. Amb governs que treballen d’esma. La ciutat gris, on no hi passa mai res...  

Mataró, la 8ª ciutat de Catalunya, no és la capital comercial, econòmica i cultural que 

hauria de ser… 

Que Mataró demanava i demana ambició, que Mataró necessitava i necessita un 

govern que governi, que Mataró necessitava i necessita un govern amb visió de 

ciutat.  

 

Més ciutadans I ciutadanes que mai, quasi una tercera part dels votants, als quals 

vull agrair de tot cor haver-nos fet confiança, han compartit aquesta necessitat.  

 

Però molts altres conciutadans no. I potser decidint el vot amb altres criteris, amb una 

altra clau lluny de Mataró, han preferit continuar igual. I potser sense ser-ne del tot 

conscients, han donat suport al projecte esgotat i continuista del PSC, que ha 

aconseguit una clara i brillant victòria. I aprofito, una vegada més, per felicitar l’equip 

del PSC.   
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Segurament es tracta d’una simple casualitat. Però l’increment en vots del PSC ha 

estat… del 155%. Potser no és tan casual, si pensem en l’evolució des d’aquell PSC 

que havíem conegut i que, a dia d’avui després del 155,  ja ha finalitzat el seu trànsit 

cap a un desa complexat PSOE. Val la pena recordar el llibre escrit per Montserrat 

Tura on això s’explica molt bé i que es titula: ”Estirant el fil. Quan el PSC va 

abandonar el catalanisme” 

 

Sigui com sigui, la realitat actual de la ciutat la resumiria en quatre àmbits que 

requereixen un esforç prioritari després d’una sistemàtica inhibició que ha durat anys.   

 

1. Els serveis bàsics de Mataró han de funcionar i resultar útils a la ciutadania. I en 

aquests moments això no és així. Em refereixo a aspectes tan importants com:  

 

-  La neteja. Ciutat bruta, contenidors desbordats...  

-  Les llicències. Mesos per a ser concedides. Un autèntic fre a l’activitat a una ciutat 

amb un índex d’atur per sobre la mitjana catalana i comarcal. Mai recuperarem els 

projectes empresarials que durant 4 anys han decidit demanar les seves llicències a 

altres indrets i no a Mataró. 

-  Serveis municipals poc àgils en molts casos, com per exemple la informació sobre 

dependències o la ineficàcia de la finestreta única per les entitats 

-  Els processos participatius, sense cap avenç significatiu en consultes ciutadanes.   

 

2. Un segon punt. Les carpetes obertes durant anys i anys. Indispensable tancar-les i 

desencallar temes pendents pel futur de la ciutat... 

Alguns d’ells són ja uns autèntics clàssics de les campanyes electorals mataronines. 

N’enumeraré alguns. Primer, El Corte Inglés. Es difícil de creure que el govern sortint 

no hagi considerat ni tan sols debatre sobre l’estat de la situació del tema ni sobre 

possibles alternatives durant 4 anys. Sembla mentida , però és així.   

 

De fet, vaig rellegir ahir un article publicat el juny de 2015 al diari El Pais-Catalunya 

on es descrivia el triomf del PSC a les passades eleccions, fent un símil futbolístic 

amb un famós jugador que tots els candidats a presidir els grans clubs europeus 

prometien fitxar si eren elegits: Paul Pogba. En el cas del PSC de Mataró, l’articulista 

afirmava que havia guanyat les eleccions de 2015 amb la promesa de portar el seu 

Pogba a Mataró: El Corte Inglés. 

 

Continuava l’article destacant la joventut de l’equip del PSC i del seu candidat, el Sr. 

Bote. I després d’apuntar molts aspectes positius del candidat, que després d’haver 

treballat amb ell aquests darrers anys puc dir que comparteixo totalment, deia també 

que el seu discurs i les maneres de fer eren sovint antigues… I la proximitat a la gent, 

un objectiu en sí mateix, sense cap altra finalitat que continuar guanyant eleccions, el 

veritable objectiu. En aquest aspecte, fregant en molts casos la barrera del 

clientelisme, han estat sempre uns autèntics mestres. 
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I fent un últim símil futbolístic em ve al cap aquella famosa roda de premsa de 

Guardiola abans d’un decisiu partit al Bernabeu, en això són els amos. 

 

Un altre exemple de carpeta oberta. L’ampliació del Mataró Parc. Un tema molt 

rellevant, esquivat durant tot el mandat, no debatut i utilitzat finalment en format 

proposta electoral, Una proposta d’ampliació absolutament contrària als interessos 

dels comerciants dels diferents eixos comercials urbans que hi ha a Mataró.  

O la carpeta del Port?  

O la del Pla de Mobilitat? 

O l’extensió de la ciutat universitària a tot Mataró? O la Residencia d’Estudiants? 

O quina ha de ser l’aposta de futur, industrial i tecnològica de Mataró? 

O de què treballaran els mataronins d’aquí pocs anys? 

 

Múltiples temes pendents, molts debats seriosos i rigorosos pendents… 

 

Qui no pren decisions mai s’equivoca. Però ningú pot saber la quantitat d’oportunitats 

que això ens fa perdre com a ciutat. A Mataró calia i cal un Govern i un Alcalde que 

prenguin decisions, que treballin per tancar definitivament tots aquests temes i que 

liderin el debat polític i ciutadà per orientar el futur de Mataró.   

 

I em pregunto, perquè hauríem de creure que a partir d’avui les coses canviaran? Si 

amb 6 regidors no s’ha assumit cap risc de gestió ni s’ha portat cap tema important 

de futur a debat, perquè hauríem de pensar que ara si que ho faran, amb 13 regidors 

+ els 2 dels Comuns ja amb majoria absoluta?  

 

Justament aquest matí, abans de començar aquest Ple, s’ha concretat l’incorporació 

dels 2 regidors dels Comuns al Govern del PSC. Em pregunto si aquesta 

incorporació implicarà la claudicació en temes que, en la majoria dels casos, havíem 

treballat junts amb ICV durant el mandat passat. Em refereixo entre altres a l’oposició 

d’ICV a l’ampliació del Mataró Parc, o a les mocions aprovades i no desenvolupades 

pel govern del PSC, sobre l’exclusió dels contractes públics d’empreses i bancs amb 

seus a paradisos fiscals, sobre el llaç groc a la façana com a signe de sensibilitat 

envers la situació dels presos, sobre la reserva del 30% d’habitatge de lloguer 

assequible a les promocions d’habitatge, o sobre l’empadronament de persones 

sense domicili fix. Tinc la sensació que l’esperit del 15-M queda ja molt lluny i la 

certesa que constituirem, en solitari, la única oposició d’esquerres a la ciutat. 

 

3.  El tercer àmbit. La convivència, la cohesió. Per nosaltres aquest objectiu serà una 

prioritat absoluta de mandat de la nostra tasca d’oposició. 

  

Si realment aspirem a una societat cohesionada, a una sola ciutat, des de Rocafonda  

a Pla d’en Boet i des de Cerdanyola a l’Havana, els problemes de qualsevol punt de 

la ciutat, dels nostres conciutadans de Rocafonda, del Palau, de Peramas, de 

l’Eixample, del Pla d’en Boet, de l’Havana, del Centre , de La Llàntia, els Molins o de 
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Cerdanyola, són els problemes de tots, de Mataró i han de ser els problemes de 

l’alcalde. 

 

Per nosaltres, com deia, impulsar aquest objectiu i controlar l’execució dels Plans 

Integrals serà una prioritat absoluta de la nostra feina a l’oposició. 

 

Es evident que ens caldrà l’ajuda d’organismes governamentals supramunicipals, de 

la Generalitat i de l’Estat. Però no pot ser que aquesta sigui l’excusa permanent per 

dir que un Ajuntament no pot fer res en aquestes qüestions i acusar sempre a altres. 

Hi ha molts exemples locals que demostren el contrari. 

 

Cal dedicar-hi els recursos necessaris, dotar els Plans Integrals amb tots els recursos 

humans i materials i utilitzar totes les eines disponibles: policia de barri, urbanisme, 

millorar l’espai públic,  salut, educació, comerç, cultura, llicències, esport, habitatge, 

civisme… Una última cosa sobre convivència, cohesió, ciutadania. Hem intentat 

també configurar, amb la composició del nostre equip, un reflex de la societat on 

vivim, homes i dones, joves i grans, de tot arreu de la ciutat, de tots els barris, de tots 

els orígens. Venint d’on venim: la primera regidora escollida democràticament a 

Mataró va ser una regidora de ERC. Per això, ens fa una especial il·lusió que la 

primera regidora mataronina d’origen magrebí sigui també una persona que ha 

cregut en el projecte republicà i de progrés de ERC-MES.  

  

Un futur que requereix disposar de projectes compartits. 

 

4. I aquest seria el quart àmbit. Més enllà de les qüestions operatives, més del dia a 

dia, la ciutat necessita projectar-se cap el futur, fixar-nos reptes col·lectius 

ambiciosos que ens tornin a situar com el que som: la vuitena ciutat catalana 

 

Una ciutat extraordinària… I els mataronins i les mataronines, i la seva iniciativa, el 

seu gran potencial. Aquesta és la garantía del nostre futur i la base del nostre 

projecte. Volem que tothom pugui viure bé a Mataró. Volem que els nostres fills 

tinguin les mateixes oportunitats. Volem una ciutat on imperi el civisme. Volem 

treballar per una ciutat sense barreres per arribar al mar i recuperar la Nacional-II 

pels ciutadans. 

 

Volem treballar perquè Mataró sigui la capital comercial del Maresme. I només ho 

podrà ser si respectem i ajudem totes les centralitats urbanes que ens donen una 

identitat pròpia: des del comerç de Ronda O’Donnell, fins a Comerç Mataró Centre, 

Plaça Gran i Plaça de Cuba fins a Cerdanyola Comercial i Comerç de Rocafonda i 

Cirera…  Volem treballar perquè el Port deixi de ser aquella eterna eina de promoció 

no utilitzada.  

 

Volem fixar reptes de futur col·lectius i resoldre dèficits històrics d’infraestructures. És 

evident que no ho podrem tenir tot a curt termini, però necessitem imperiosament un 
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horitzó, uns objectius, una visió de futur. Volem treballar per tenir un nou Auditori–

teatre–sala concerts,  o per rehabilitar la nau de Can Gordils per situar-hi EMMM i 

Aula de Teatre, o per impulsar l’Havana amb Can Marfà amb els gegants i el Museu 

de Mataró, o per dotar Rocafonda d’un espai polivalent, cultural i esportiu, o per 

construir amb la Generalitat una nova residencia d’avis, o per lluitar per una nova 

biblioteca a l’àrea Nord de la ciutat i Cerdanyola, o per pensar amb atreviment     

 

Una única cosa es la que garanteix que tots i cadascun d’aquests reptes, d’aquests 

projectes col·lectius per anticipar el futur de Mataró, tingui possibilitats reals de 

transformar-se en una realitat. I és que siguin projecte de tots, que tots els Grups 

Municipals i ciutadans se’ls sentin seus. 

 

I això passa, com he dit abans, per un canvi radical en la manera de governar, en 

plantejar des del govern processos participatius i debats honestos, seriosos i 

rigorosos sobre aquestes grans qüestions i decisions de futur per Mataró i pels 

mataronins i mataronines. I sobretot, per ser un govern per a tothom i per no repetir 

l’actitud d’aquests darrers anys, malgrat l’enorme temptació (que dubto que pugui 

resistir) que tindrà el futur govern d’aplicar de forma sistemàtica la piconadora, una 

majoria que deixaria sense veu una part molt important de la ciutadania de Mataró.  

 

ERC-MES volem canviar la realitat de Mataró i ho farem aplicant també des de 

l’oposició (no només declarant) els valors republicans: justícia social, civisme, equitat, 

bona gestió, honestedat,…  

 

Per això configurarem una estructura en forma de govern alternatiu, que fiscalitzarà i 

controlarà de forma efectiva l’acció de govern, tant de forma sectorial com també de 

forma territorial. I en aquest sentit estarem especialment atents i actius amb el 

desenvolupament, dotació i fiscalització dels Plans Integrals de Rocafonda i de 

Cerdanyola. 

 

Serem una oposició enèrgica, però lleial (d’acord amb els valors republicans que 

inspiren l’acció política del nostre partit). Una oposició seriosa, rigorosa, activa i 

constructiva. 

 

Volem ser també la millor via ciutadana per canalitzar propostes, precs, preguntes, 

problemàtiques ii totes aquelles suggerències que ens faci arribar la ciutadania i 

oferir-nos també a ser la veu d’aquells ciutadans que tot i haver votat altres opcions, 

ens considerin útils per portar les seves inquietuds al Ple Municipal. En especial, als 

companys de la CUP, que lamentablement no poden ser avui aquí. 

 

Insisteixo, com deia abans en una idea que em sembla molt rellevant. La única cosa 

que garanteix que tots i cadascun d’aquests reptes, d’aquests projectes col·lectius 

per anticipar el futur de Mataró, tinguin possibilitats reals de transformar-se en una 
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realitat, és que siguin projectes de tots, que tots els Grups Municipals i ciutadans 

se’ls sentin seus. 

 

Per això els diem que volem que tots aquests grans acords puguin ser considerats 

també nostres i dels ciutadans que ens han donat el seu suport. I ens oferim a 

treballar de valent per assolir aquests necessaris i amplis acords per tirar endavant 

aquests grans reptes col·lectius que fa massa temps que Mataró no té. I és 

responsabilitat del Govern de PSC-Comuns i només del Govern, que això sigui 

possible. 

 

Si aquesta no és la sistemàtica de treball escollida pel govern o bé les propostes son 

diametralment oposades als interessos generals de la ciutat, contraposarem i 

proposarem davant la ciutadania d’una forma didàctica i constructiva, la nostra 

manera diferent d’enfocar les coses i també les propostes alternatives que, en la 

nostra opinió, son les millors per la ciutat.  

 

Però els ciutadans de Mataró poden estar tranquils. Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES es mantindrà a l’oposició de manera absolutament responsable, 

sempre oberts al diàleg i a la negociació pel bé de Mataró i dels mataronins, sense 

intransigències ni dogmatismes, sense afany destructiu ni tacticista, però implacables 

en el control de l’acció de govern i en l'estímul de les polítiques socials. 

 

No puc acabar sense fer esment a una circumstància que des de fa quasi dos anys 

ens causa sentiments d’indignació, d’impotència i sobretot, molt de dolor.  

 

Alguns dels nostres referents polítics, socials i en molts casos morals, companys i 

amics, són avui presos i preses polítiques i exiliats. El nostre president Oriol 

Junqueras (que no podrà recollir l’acta d’eurodiputat ni tampoc ser diputat al 

congrés), Raül Romeva (que no podrà actuar com a senador electe), Carme 

Forcadell, Dolors Bassa i també Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn (que aquesta 

tarda serà present al Ple de Constitució de l’Ajuntament de Barcelona, amb una 

vehicle policial a la porta per conduir-lo de tornada a la presó), Jordi Sànchez (que 

tampoc podrà exercir com a diputat al congrés) i Jordi Cuixart (President d’Òmnium 

Cultural). Marta Rovira, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Anna Gabriel, 

Meritxell Serret, Carles Puigdemont. 

 

Presó i exili. Ni ells ni nosaltres claudicarem ni tampoc podem ser aliens a aquesta 

situació. Mataró, la 8ª ciutat catalana, no s’ho pot mirar amb els braços creuats… I és 

del tot necessari un canvi significatiu pel que fa a la sensibilitat mostrada fins ara pel 

govern municipal al respecte, encara que només sigui pel que tot aquest judici a la 

democràcia té de vulneració de drets fonamentals de tothom. No només dels que 

treballem per la independència del nostre país, sinó per tota la ciutadania, catalana i 

espanyola. 
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Finalment, perquè volem connectar amb els ciutadans que volem servir. Perquè 

pensem per damunt de tot en Mataró i en els mataronins i mataronines. Perquè som 

mataronistes i sentim passió per la nostra ciutat. Perquè estem convençuts que 

Mataró té futur i que aquest futur, si el construïm entre tots, serà brillant.  

 

Votarem per la investidura d’aquest candidat que els parla per l’alcaldia de la ciutat. 

Moltes gràcies! 

 

 

 Té la paraula el portaveu d’En Comú Podem Mataró – En Comú Guanyem (ECPM- 

ECG), Sr. Sergio Morales Díaz. 

 

Membres de la mesa d’edat, Senyor Secretari, Senyor Interventor, senyores i 

senyors regidors, ciutadans i ciutadanes que ens acompanyeu, bon dia a tothom. 

 

He de començar dient que és per mi un honor poder estar avui aquí, al Ple de 

l’Ajuntament de Mataró, de la meva ciutat, la ciutat que m’ha vist créixer, la ciutat 

que m’ha format com a persona, des dels meus inicis al meu estimat barri de 

Cirera amb les entitats del territori, a la meva formació a l’esplai, al meu pas per la 

cooperativa del forn de vidre, des de la feina al carrer defensant sempre els drets 

dels més febles, i partir d’ara també des d’aquesta institució.  

 

Francament, mai m’hagués imaginat jo estar aquí i tenir aquest honor, però penso 

que també tinc l’obligació de tornar a la ciutat tot el que aquesta m’ha donat. 

 

Vull dir amb això també, a totes les persones que veuen la política com una cosa 

llunyana, que s’acostin on ells considerin, que la política està formada també per 

persones compromeses, per persones que decideixen dedicar una part del seu 

temps a millorar la societat en la que vivim, i avui  aquest ple, no és més que la 

representació de tantes persones que des de diferents opcions ideològiques tenim 

un compromís amb la nostra ciutat.  

 

En primer lloc, vull agrair el seu suport a les 3.744 persones que ens van votar el 

passat 26 de maig. Mataró va parlar clar en les darreres eleccions municipals, i els 

nostres conciutadans van donar suport majoritàriament a les forces d’esquerres 

d’aquesta ciutat, demostrant així que som una ciutat compromesa i que posa les 

persones i la millora de la seves condicions de vida per davant de tot. Ens ha 

donat un missatge clar de com volen que es governi aquesta ciutat.  

 

Vull felicitar el senyor David Bote i el PSC pels seus excel·lents resultats, de la 

mateixa manera que vull fer el mateix amb el senyor Francesc Teixidó i ERC, que 

també han obtingut un resultat molt bo.  
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Estic convençut que tots plegats treballarem conjuntament per millorar les 

condicions de vida dels mataronins i mataronines, cadascú des dels seus 

posicionaments polítics, però pensant en la ciutat i en el seu progrés. I estic 

convençut que podrem trobar punts de trobada entre les 3 forces d’esquerres 

representades en aquest Ple, per tirar endavant projectes estratègics que la ciutat 

necessita. 

 

Amb el nostre grup, amb la Sarai i amb mi mateix, les forces d’esquerres 

d’aquesta ciutat tindran sempre en nosaltres uns potencials aliats, coherents i 

responsables amb les nostres decisions, des d’allà on siguem.  

 

Vull agrair també a totes les persones que m’han acompanyat a la candidatura 

d’En Comú Podem Mataró, i especialment a la Sarai, l’Alejandra i l’Oscar, a totes 

les forces polítiques que formen part d’aquesta coalició i que han demostrat que el 

camí de la unitat de l’esquerra transformadora és l’únic camí possible si volem 

combatre les grans desigualtats que encara patim i la forma de ser més útil a la 

gent comuna. Gràcies també a totes les persones que han treballat nit i dia, amb 

escassos recursos, perquè la veu de la gent comuna estigui representada en 

aquest Ple.  

 

Gràcies també al company Esteve Martínez, digne representant durant 8 anys 

dels nostres valors, portaveu de les nostre propostes, i a més a més per fer-ho 

amb humilitat i responsabilitat, sense decebre mai, malgrat les dificultats que ha 

tinfut.  

 

I per acabar amb l’apartat d’agraïments, vull agrair a la meva parella, el meu 

company, el Victor, per tot el seu suport, per tota la seva paciència, per tenir cura 

de la nostra nena durant tantes absències meves, i per fer-ho sempre amb un 

somriure. Aquest mes, en el que celebrarem també el dia de l’orgull LGTB, vull 

posar de manifest com de important és que visualitzem el col·lectiu, que puguem 

normalitzar la nostra presència a les institucions com a signe d’una societat 

madura i que vetlla pels drets de totes les minores, i que jo estigui avui aquí és 

també un exemple d’això. 

 

I ara que parlo d’això, em perdonareu però no puc deixar d’agrair als mataronins i 

mataronines que hagin decidit deixar fora d’aquest consistori la ultradreta, i els 

seus discursos racistes, masclistes i homòfobs.  

 

En Comú Podem Mataró som una organització jove, però que té les seves arrels 

en la lluita per la democràcia i les llibertats que van liderar els homes i dones del 

PSUC durant la dictadura al nostra país i a la nostra ciutat. Quan els més fàcil era 

callar, que és el que va fer la majoria, la nostra militància va jugar-se la vida 

literalment. Vull tenir des d’aquí un record emocionat per a totes aquelles 

persones que van donar el millor de si mateixes pel projecte d’emancipació que el 
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PSUC va representar. Aquesta és una herència de la què ens sentim molt 

orgullosos i molt orgulloses, i que reivindiquem. Des d’aquest herència fins els 

moviments del 15M, el paper dels diferents homes i dones des dels diferents 

espais, ha estat fonamental en la transformació de la ciutat durant els darrers 

quaranta anys tant des del govern com des del carrer. I ens sentim orgullosos i 

orgulloses d’aquesta feina, per tot això, la Sarai i jo, sentim aquesta barreja de 

responsabilitat, orgull i il·lusió que fa que avui estigui tant emocionat. 

 

El nostre espai polític representa un projecte progressista, ecologista i d’esquerres 

renovat per la nostra ciutat. Durant tota la campanya vam estar explicant que les 

nostres prioritats estaven orientades a resoldre els problemes reals de la gent 

comuna, de la gent treballadora que fa que Mataró funcioni cada dia. I aquests 

problemes són principalment: 

 

- L’elevada taxa d’atur de la ciutat que fa que encara més de 8.000 persones 

estiguin sense feina, i moltes altres amb feines precàries que no asseguren ni 

tan sols tenir una vida digne. És a dir, la crisi ha provocat que per moltes 

famílies, ni tan sols tenir feina sigui garantia de poder arribar a final de mes, de 

poder tenir un habitatge digne, o pagar el menjador de l’escola dels nostres 

infants. Per això cal que el nou govern es marqui com una fita prioritària la 

millora de l’ocupació a la ciutat. 

- La situació de l’habitatge a la ciutat, que malgrat tenir més de 4.000 habitatges 

buits, obliga a moltes famílies a viure en precari, a patir per no tenir un lloc 

digne on viure, i en molts casos a ser desallotjats del seu habitatge perquè 

estan en mans de fons voltors en els que ha acabat gran part del parc 

immobiliari que estava en mans del bancs, després de que els haguem salvat 

amb els nostres impostos.  Per això des de l’Ajuntament, malgrat ser una 

competència de la Generalitat, i que no estiguin fent absolutament res en 

aquesta matèria, hem de veure amb els nostres mitjans com podem donar un 

impuls al increment de l’habitatge assequible.  

 

- I hem de fer de Mataró una ciutat de referència del feminisme en tots els seus 

àmbits, on treballem per trencar amb aquesta societat heteropatriarcal que fa 

que les dones no puguin viure lliurement i amb igualtat d’oportunitats, hem de 

fer una ciutat on el col·lectiu LGTB si senti lliure, més enllà de les lleis, que 

sigui referent en aquesta matèria, treballant i educant a tots els espais de la 

vida pública. 

 

Durant la campanya vam situar també clarament aquestes i altres prioritats com:  

 

- La creació d’una comercialitzadora municipal d’energia d’origen renovable per 

combatre la pobresa energètica 
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- L’augment de les places d’escoles bressol i la implantació de la tarificació 

social. 

 

- La creació del nou centre d’Arts Escèniques que integri les escoles municipals 

de Música, dansa i l’Aula de Teatre.  

 

- La nova Biblioteca de Cirera-Molins-Camí de la Serra que ha de ser una 

realitat aquest mandat  

 

- Avançar en el Pla Integral d’Accesibilitat que asseguri que tenim una ciutat per 

tothom i per a tothom 

 

- Treballar per un Mataró més sostenible que treballi des l’àmbit local per 

preserva el nostre planteta. 

 

- I la lluita contra el racisme i la xenofòbia, en una ciutat que ha estat sempre un 

exemple d’acollida i d’oportunitats per tothom. 

 

Davant dels resultats obtinguts. La reflexió del nostre grup, amb la nostra 

militància i els nostres votants, ha estat: com podem ser més útils per aconseguir 

tirar endavant tots aquests projectes? Com podrem condicionar millor les 

polítiques del futur govern d’aquest ciutat? En definitiva, com podem ser més útils 

a la gent comuna de Mataró.  

 

I com ja sabeu, la nostra formació política ha decidit entrar a formar part del 

govern municipal, i jo en sóc un ferm defensor d’aquesta decisió. Som una 

formació responsable que sap que per transformar la realitat i la vida dels nostres 

veïns i veïnes, de tots i cadascun dels barris de Mataró, cal mullar-se, assumir 

responsabilitats i governar. Segurament el més fàcil hagués estat mantenir-se en 

la posició còmoda de restar a l’oposició, mantenint pures i verges les nostres 

reivindicacions i postulats ideològics, però sabem que tot això no serveix 

absolutament per a res en la vida de la gent comuna que necessita un ajuntament 

que governi a favor dels seus interessos. I així ens ho ha traslladat clarament la 

nostra assemblea i així actuarem. 

 

El PSC i En Comú Podem som forces polítiques diferents i hi haurà temes en què 

no compartirem posicionament, com és natural. Però aquest fet representa sens 

dubte també una oportunitat, perquè permetrà al nostre govern disposar d'una 

riquesa ideològica que cal valorar molt positivament, malgrat tinguem projectes 

compartits en molts aspectes també tindrem diferències programàtiques que 

haurem de deixar de banda en benefici de la nostra ciutat.  

 

Potser seria molt còmode i molt fàcil per a la companya Sarai Martínez i per a mi 

quedar en la oposició amb dos únics regidors, però el moment que viu la nostra 
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ciutat i el nostre país necessiten que fem passes endavant i superem la 

gesticulació per governar i aplicar polítiques d’esquerres que beneficiïn les classes 

populars. Nosaltres volem ser una força transformadora i ecologista des del carrer 

i des de les institucions, i per això volem formar part del proper govern municipal, 

perquè considerem que és la manera de poder millorar les condicions de vida de 

la gent comuna, de la gent treballadora, la gent que fa que Mataró funcioni cada 

dia. La política la fas o te la fan, i nosaltres hem decidit que volem fer-la. 

 

I per tot això, hem decidit que donarem suport a la candidatura de David Bote per 

ser alcalde d’aquesta ciutat, i per assegurar que podrem construir plegats un futur 

per a tothom a Mataró, gràcies a l’acord municipal d’esquerres que hem signat 

aquest mati. 

 

Moltes gràcies 

 

 

 

 

 

 Té la paraula el portaveu de Junts per Mataró (JUNTS), Sr. Alfons Canela Serrano.  

 

Bon dia a tothom, companys, família i a tots els regidors que avui hem entrat per 

primer cop, moltes gràcies per ser aquí. 

 

En primer lloc voldria donar les gràcies a totes les persones que, amb el seu vot a les 

passades eleccions, han confiat en el nostre projecte. 

 

Avui és un dia important a la vida de la ciutat. Constituïm el nou consistori que ha de 

tirar endavant totes aquelles iniciatives que serveixin per millorar la qualitat de vida 

de tots els mataronins i mataronines.  

 

No ho oblidem. Tots nosaltres, regidors i regidores, tenim el mandat dels mataronins i 

mataronines de fer avançar la nostra ciutat. Uns des del Govern, i els altres des de 

l’oposició.  

 

Des de JUNTSXMATARÓ no renunciem a seguir fent realitat el nostre projecte de la 

ciutat de les persones. En aquest  mandat ho farem des de l’oposició, perquè així ho 

ha de decidit la ciutadania. Farem la feina doncs de controlar l’acció de govern que 

es la que ens correspon, però la farem amb una actitud responsable, curosa,  

positiva i, si m´ho permet, empàtica, només pensant en benefici de la nostra ciutat. 

La feina de l’oposició es important, perquè és la que legítima el govern, pensar el 

contrari o impedir la nostre acció seria no només un acte despòtic sinó 

deslegitimador dels titulars de la governança. 
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Després de més de vuit anys de governs en minoria, hi haurà un govern de majoria 

format pel PSC i els Comuns. Un govern de majoria es un bon actiu per la ciutat, 

sempre  que no es menystingui a la resta de regidors del consistori. Els hi demano 

que també vegin com un actiu per la ciutat la pluralitat que representem la totalitat 

dels regidors i els seus cinc grups municipals. Acceptar la pluralitat suposa sempre 

més democràcia i reforça el que és un dels valors essencials de l'activitat política: el 

diàleg entre forces amb diferents idearis per arribar a acords. I aquesta serà la 

gimnàstica  que més  ens agradaria que practiquéssim en aquest mandat municipal.  

Per nosaltres no quedarà.  

 

El nostre compromís serà el del diàleg, la transparència i la honestedat. Només 

entenent que la pluralitat és un actiu ciutadà podrem enfocar d’una manera racional i 

honesta el que ha de ser un dels objectius d’aquest mandat, la revisió del pla 

general. Mataró al centre de tot, dèiem nosaltres en campanya. Malgrat els modestos 

resultats obtinguts, mantindrem amb coherència aquest missatge. La ciutat encara té  

aquest nou mandat amb reptes pendents i molt importants per al futur.  

 

La millora de l’ocupació i la lluita contra la precarietat; l’aposta per un habitatge digne 

per tothom; trobar solucions viables en sectors com el comerç així com en altres 

àmbits econòmics. I combatre les desigualtats, unes desigualtats que, tot i la millora 

dels indicadors econòmics dels últims anys, encara són ben presents a la nostra 

ciutat. Haurem de treballar i implicar-nos a fons per donar resposta a aquests reptes. 

Nosaltres ho farem  des d’una oposició lleial i amb la mà estesa a tothom. 

 

Mataró necessita trobar el seu lloc. Mataró necessita mirar-se al mirall i agradar-se. 

Per fer-ho, en el futur serà molt important mantenir grans nivells d’entesa; així ens ho 

exigeixen els nostres ciutadans.  

 

La crisi va tenir un impacte molt negatiu en la majoria de les classes mitjanes i 

populars de la ciutat. Ciutadans i famílies, fins i tot els que van mantenir la feina, van 

veure disminuir el seu poder adquisitiu. Les dades d’atur ens indiquen que no podem 

abaixar la guàrdia. 

 

No hi ha varetes màgiques per lluitar contra l’atur. Es necessita un treball constant i 

rigorós, atent a les oportunitats i saber-les aprofitar. Cal posar al servei de les 

persones la potent capacitat inversora d’aquest Ajuntament, per generar nous llocs 

de treball i oportunitats de futur. 

 

La ciutat ha de fer una aposta decidida pels nostres sectors estratègics de futur i 

implementar els mecanismes per l’assoliment dels objectius que marca l’Agenda 

2030 per al Desenvolupament Sostenible i que s’han d’assolir al 2030. I ho hem de 

fer en tots els àmbits: des de avançar cap a cap a una ciutat inclusiva i sostenible 
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fins a fer polítiques en benefici dels col·lectius més vulnerables. És la nostra feina 

fer de Mataró una ciutat on viure millor. 

 

Mataró al centre de tot, vol dir també: 

 

Prioritzar el reforçament del comerç urbà, per davant dels interessos de les grans 

superfícies comercials.  

 

Resoldre els problemes urbanístics que per un estúpid plantejament que afirmava 

que les solucions als nostre problemes havien de venir de fora, el que mai ha estat 

veritat. El cas del Corte Inglés, serà durant anys, l’exemple més clar del que no 

s’ha de fer mai des de la política municipal. 

 

Que els problemes del Port tenen molt a veure amb la seva connexió còmoda i 

racional amb el teixit urbà, que no resoldrem si no trobem una nova solució als 

problemes del transport del ferrocarril i a la conversió de l’antic traçat de la N-II en 

una  còmoda via urbana. 

 

Que el Tecnocampus es un actiu .....etc,etc. No és el moment que faci un resum 

del programa polític que defensem, ja tindrem ocasions de fer-ho en els propers 

quatre anys     

 

Treballarem a tota la ciutat, fent costat a les entitats del tercer sector i apostant per 

iniciatives d’economia social. No n’hi ha prou amb el treball que fa l’Ajuntament; és 

imprescindible, però no és suficient. Cal estar en sintonia amb les noves realitats 

socials, i donar suport a iniciatives innovadores d’atenció a les persones.  

 

Lluitarem sempre contra aquell  clientelisme vacu que empobreixi la ciutat i totes 

aquelles polítiques assistencialistes allunyades de l’empoderament i la responsabilitat 

que no permetin desenvolupar el potencial de les persones i impedeixin la seva 

ascensió social. 

 

Aquesta mateixa actitud proactiva i innovadora la necessitem per fer front al repte de 

l’habitatge. Per això serà imperatiu destinar recursos propis a la construcció i 

rehabilitació d’habitatges.  

 

Com a oposició exigirem la millora,a tots nivells,dels nostres serveis públics (neteja, 

seguretat, transport públic, manteniment). Cal que entre tots treballem perquè Mataró 

sigui una ciutat més confortable a tots nivells. Una ciutat accessible, amb espai per 

als vianants, amb un urbanisme de qualitat. Això ens ha d’obrir portes en àmbits tant 

en decadència com el comerç. 

 

Com he dit al començament, exercirem una oposició exigent però constructiva. Som 

l’alternativa sòlida i preparada per si un dia cal tornar a governar aquesta ciutat.  
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Mataró ha de tenir el seu paper al territori: Tan al Maresme com a Catalunya. Des de 

l’oposició, serem la veu d’aquest clam democràtic que demana poder decidir el 

nostre futur lliurement com a país i projectar els anhels de llibertat dels catalans i 

catalanes així com des de molts altres pobles i ciutats de Catalunya.  

 

Acabo. Em pertoca felicitar al nou alcalde de Mataró. L’alcalde ens tindrà al seu 

costat en tots aquells projectes de futur, importants per a la ciutat i enfront de tots 

aquells que entenguem que la puguin malmetre 

 

 

Mataró té molts projectes de futur i no pot aturar-se.  

 

Moltes gràcies a tots.” 

 

 

 

 Finalment,  té la paraula la portaveu de Ciutadans Partido de la Ciudadanía (C’s), Sra. 

Cristina Sancho Rodríguez. 

 

Bon dia a tots, agrair a totes les persones que ens acompanyen des de l’Ajuntament, 

tant des d’aquesta sala como des de la de baix i per altres mitjans. 

 

És un orgull per mi poder formar part de l’Ajuntament de la meva ciutat. 

Des de Ciutadans volem posar en valor en primer lloc l’increment de participació a les 

últimes eleccions municipals celebrades el passat 26 de maig amb un 63,56 % de 

participació, que va ser pràcticament un 10% superior a les mateixes eleccions 

celebrades al maig del 2015. És un triomf per la democràcia que la societat vulgui 

implicar-se en la vida política de la societat i sobretot en la vida política municipal 

donat que avui en dia la localitat interactua amb la globalitat i la globalitat s’instal·la en 

l’àmbit local. El món local cada vegada va prenent més força. Això queda reflectit 

clarament per l’impuls que des de la Unió Europea, ja des del seu Tractat de Maastrich 

de l’any 1992 i posteriorment pel Tractat de Lisboa a l’any 2009, on s’estableix com un 

dels principis en que es sustenta la Unió Europea el principi de subsidiarietat, pel qual 

qualsevol problemàtica ha de ser resolta per l’autoritat més pròxima al ciutadà. 

 

Agrair als 3.411 mataronins que van apostar per un projecte progressista ambiciós 

però realista i conformat per grans professionals, treballadors, autònoms amb gran 

experiència i formació en el sector privat que vam pensar en un Mataró que els nostres 

fills poguessin escollir com a ciutat per formar-se, treballar i, en un futur, formar una 

família. Als nostres votants no només vull donar-li les gràcies, sinó que em 

comprometo a fer tots els esforços possibles per a que estiguin orgullosos d’haver 

dipositat la seva confiança en un projecte progressista que és el que Mataró necessita 
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a l’actualitat. Als membres del nostre equip que no han estat escollits regidors, estic 

segura que continuareu treballant com heu fet aquests darrers mesos per la vostra 

ciutat des de l’agrupació de Ciutadans de Mataró. No dubteu el meu compromís de ser 

el vostre altaveu per defensar amb fermesa les vostres propostes i els nostres ideals. 

 

Donar les gràcies a l’anterior Grup Municipal de Ciutadans, al Juan Carlos Ferrando i 

la Mª José González per la feina feta, implicació i lleialtat amb tots els ciutadans de 

Mataró. 

 

Agradecer también el apoyo de toda mi familia, en especial de mis hijas María y Sofía, 

mi marido Carlos y de mis padres, que han tenido que pasar últimamente muchas 

horas con mis hijas. 

 

Nos sentimos realmente orgullosos que, gracias a los dos regidores conseguidos por 

Ciudadanos, en Mataró hoy no es posible la formación de un gobierno alternativo 

independentista al que seguramente se va a votar hoy. Sin la presencia de 

Ciudadanos, las posibilidades de haber conformado un gobierno entre 

independentistas y populistas hubieran sido muy altas. Gracias a la confianza que han 

mostrado los votantes, Ciudadanos se convierte en Mataró en el dique de contención 

de gobiernos independentistas y populistas, tal y como dijimos en campaña;dando 

estabilidad al constitucionalismo en Mataró y favoreciendo durante cuatro años la 

convivencia y la paz social en la ciudad. El discurso expuesto hoy por el Sr. Morales 

reafirma esta idea que les acabo de exponer. 

 

Por desgracia, el PSC creemos que vuelve a errar en sus socios de gobierno, como ya 

pasó en el pasado con un pacto con los independentistas en el anterior mandato. Esta 

alianza que aquí se propone creemos,como la definiría el gran Félix Ovejero que es un 

pacto de la “izquierda reaccionaria” y creemos que no aporta ni estabilidad, ya que no 

se comparten los proyectos estratégicos de ciudad, ni aporta progreso, puesto que lo 

que necesita fundamentalmente la ciudad es una apuesta clara por la reactivación 

económica que jamás podrá venir de la mano de los populistas. 

 

Desde nuestro Grupo Municipal, vamos a seguir trabajando, desde la oposición, en 

nuestras grandes líneas propuestas en nuestro programa y que consideramos 

importantes para el futuro de Mataró: 

 

- Reactivación económica de la ciudad, para volver a colocar a Mataró como 

referente económico en Cataluña, España y Europa y mitigar de esta manera los 

problemas sociales existentes en nuestra ciudad. 

- Trabajaremos en la aplicación de políticas de seguridad para toda la ciudad, pero 

especialmente en aquellos barrios con problemas más graves. 

- Impulsaremos políticas de integración de barrios a través de propuestas en cultura, 

educación y deporte para acabar con las desigualdades económicas existentes 

entre los diferentes barrios de Mataró. 
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Ciudadanos apuesta por la igualdad efectiva del hombre y la mujer. Así, quiero 

remarcar que de los cinco Grupos Municipales que van a conformar el consistorio, la 

única mujer que encabeza la lista de los Grupos soy yo, y por lo que se ha podido ver 

hoy en el Pleno a través del discurso de las otras cuatro formaciones, también parece 

que será así en la Junta de Portavoces. Recordarle al nuevo gobierno, que con toda 

probabilidad se forme, que ser feminista no consiste en decir portavoces y portavozas 

o saltar y gritar en una manifestación, excluyendo de la misma a otras mujeres de 

otros partidos. El feminismo consiste en conseguir la igualdad efectiva entre el hombre 

y la mujer en todos los ámbitos, incluyendo el liderazgo en partidos, como ocurre en mi 

caso a través de Ciudadanos. Intentaré, por tanto, ser el altavoz de las mujeres de 

Mataró. 

 

Felicitar al nuevo alcalde y decirle que la voluntad desde Ciudadanos es, como 

siempre, hacer una oposición responsable. No obstante, permanecemos firmes contra 

cualquier propuesta reaccionaria impulsada por el gobierno con populistas, que ponga 

en peligro el futuro económico, político y social de la ciudad y permaneceremos firmes 

también en la defensa del constitucionalismo que pueda ser puesto en peligro tanto 

por independentistas y/o populistas. Asimismo, seremos leales a nuestro proyecto 

liberal y progresista y leales a todos los mataronenses. 

 

Porque creemos que el nuevo gobierno continuará la tónica política de dejar pasar el 

mandato, seguida estos últimos cuatro años, y esto puede suponer un lastre en el 

desarrollo económico y social de la ciudad y, que sólo el proyecto ambicioso y 

progresista presentado por Ciudadanos puede acabar con los problemas económicos, 

sociales y de seguridad que sufre la ciudad, tengo el honor de presentarme yo misma, 

como cabeza de lista del Partido Ciutadans-Partido de la ciudadanía como candidata a 

la alcaldía de Mataró. 

 

 

Presidenta de la Mesa 

 

En conseqüència queden proclamades les següents candidatures: 

 

 

 Sr. David Bote Paz del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 

Progrés (PSC-CP) 

 

 Sr. Francesc Teixidó i Pont del Partit d’Esquerra Republicana de Catalunya-

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

 

 Sr. Alfons Canela Serrano del Partit Junts per Mataró (JUNTS) 

 

 Sra. Cristina Sancho Rodríguez del Partit Ciutadans, Partido de la Ciudadanía (Cs)  
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Tot seguit i a mesura que els vagi nomenant poden dipositar el vot a l’urna. Per procedir a 

la votació poden utilitzar les paperetes que tenen a les carpetes, indicant el nom de la 

persona en la que dipositen el seu vot.  

 

A continuació, la Sra. Rosa Guanyabens i Casarramona, Presidenta de la Mesa d’Edat, 

va cridant els regidors per a què emetin el seu vot en l’elecció de l’Alcalde/Alcadessa de 

la Ciutat.  

 

Sr. David Bote Paz 

Sra. Laura Seijo Elvira 

Sra. Núria Moreno Romero 

Sr. Miquel Àngel Vadell Torres 

Sra. María Luisa Merchán Cienfuegos 

Sr. Juan Carlos Jerez Antequera  

Sra. Elizabet Ruiz Moreno 

Sr. Francisco Javier Gomar Martín 

Sra. María Beatriz Delgado Castro 

Sra. Anna Villarreal Pascual 

Sr. Daniel Hurtado Díaz 

Sra. María José Pérez Carrasco 

Sr. José Antonio Ricis Saavedra 

Sr. Francesc Teixidó i Pont  

Sra. Anna Salicrú i Maltas  

Sr. Joaquim Camprubí i Cabané  

Sra. Touria El Farhi i Ali Afaki  

Sr. Ignasi Bernabeu i Villa 

Sra. Teresa Navarro i Andreu 

Sr. Sergio Morales Díaz 

Sra. Sarai Martínez Vega  

Sr. Alfons Canela Serrano 

Sra. Isabel Martínez Cid 

Sra. Cristina Sancho Rodríguez 

Sr. José Antonio Molero Bote 

 

Finalment voten els membre de la Mesa d’Edat: 

 

Sr. Carles Porta i Torres 

i Sra. Rosa Guanyabens i Casarramona  

 

Una vegada celebrada la votació, el Secretari realitza l’escrutini davant la Mesa. 
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Presidenta  de la Mesa 

 

Una vegada realitzat l’escrutini de les paperetes dipositades, el resultat és el següent: 

 

 Vots a favor de David Bote Paz .............................. 15  

 

 Vots a favor de Francesc Teixidó i Pont .................   8 

 

 Vots a favor de Alfons Canela Serrano ...................    2 

 

 Vots a favor de Cristina Sancho Rodríguez ............   2 

 

 Abstencions: .............. 0 

 Vots en blanc: ............. 0 

 Vots nuls: ................... 0 

En conseqüència, després d’haver obtingut la majoria absoluta dels vots en la votació per 

a la elecció d’Alcalde, 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. 

 

 

Presidenta de la Mesa: 

 

A continuació procedirem a la lectura de la fórmula de jurament o promesa, d’acatament a 

la Constitució i a l’Estatut per part de l’alcalde, per la qual cosa prego als presents que es 

posin dempeus. 

 

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 juro. 

 

 

A continuació, la Sra. Rosa Guanyabens i Casarramona, Presidenta de la Mesa d’Edat 

invita al senyor David Bote Paz, nou Alcalde de la ciutat de Mataró, que s’apropi al centre 

de la sala i tot seguit el lliura els distintius tradicionals del càrrec, és a dir, la banda i el 

bastó d’alcalde.   
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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 seients. 

 

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

 

“Diputades.  

Alcalde Majó. Alcalde Mas. Alcalde Baron, Alcalde Mora.  

Regidores, regidors.  

Senyores i senyors.  

Veïns i veïnes d’aquesta gran ciutat.  

 “Estamos de nuevo aquí, compañero”. Tal com vam i et vam prometre, Joan. Aquí, 

continuant el camí que vam començar plegats. La teva llum encara ens guia. La teva 

fermesa, la teva ètica i la teva honestedat, la teva intel·ligència ens són imprescindibles 

en el combat contra la desigualtat i a favor de la justícia.  

Un camí que va començar ara fa quatre anys amb un lema: “Nosaltres, Mataró”. Han 

estat uns anys intensos, convulsos i durs en els quals, malgrat tot, hem estat capaços de 

prioritzar recursos per les persones que més ho necessiten, de començar a posar la ciutat 

al dia i d’aixecar la mirada per definir el nord estratègic de Mataró.  

Ara toca, no obstant, parlar del futur, però voldria abans donar les gràcies a aquells que 

han contribuït i col·laborat en aquesta profitosa tasca passada. Vull tenir unes paraules 

d’agraïment pels grups municipals que amb responsabilitat i sentit de ciutat van estar 

oberts a dialogar en el passat mandat i acordar pel bé de Mataró, especialment el grup de 

Convergència i Unió, amb qui vam compartir govern durant dos anys.  

Els acords són el símbol de l’entesa entre veïns i veïnes que pensen diferent però que es 

parlen, s’escolten i acorden pensant en un objectiu comú des del respecte mutu. Així 

doncs, gràcies.  

Aprofito per dir que aquest és el to amb el qual volem afrontar el mandat entrant. Prometo 

mà estesa, debat i cerca de consensos. Els “Nosaltres”, la primera persona del plural, 

encara continua sent necessari. Potser fins i tot més que ara fa quatre anys. El clima 

polític necessita diàleg i necessita enterrar la política de blocs i la confrontació. La nostra 

societat, d’igual manera que la nostra ciutat, necessita també el “Nosaltres”, el sentit de 

poble, la cohesió, els valors de la comunitat que acompanyen, donen seguretat i ajuden a 

prosperar.  

Des del vector moral que la política implica, els representants dels mataronins i les 

mataronines hem de ser responsables i actuar en conseqüència. Per això, des del minut 
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u, i tal com vaig anunciar en la primera ronda de contactes amb els grups, els convidaré a 

parlar dels grans temes que afecten a la nostra ciutat.  

Una conversa amb una mirada àmplia i oberta, que té la seva primera pedra a l’acord de 

Govern amb “En comú podem”, grup amb qui ens uneix molt i amb el qual hem estat 

capaços de teixir unes primeres complicitats i confiances sobre la base d’unes prioritats 

compartides pel que fa al futur de Mataró. Un pacte d’esquerres que descansa sobre els 

resultats de les eleccions municipals. Gràcies Sr. Morales, i Sra. Martinez-Vega. Estic 

segur que tenim molta feina a fer plegats i que la ciutat en sortirà beneficiada.  

Una primera pedra, que no té perquè ser l’última. El nostre compromís amb el diàleg és 

sincer i així ho demostrarem.  

Ara bé, parlar de què? La resposta és obvia: de Mataró i sobretot, de la seva gent. Parlar 

del que necessiten els mataronins i les mataronines, parlar del present i del futur de la 

ciutat.  

En aquest sentit, crec oportú ara compartir les principals línies de treball per als propers 

quatre anys. M’agradaria fer-ho entorn a tres conceptes: una idea de Mataró, una filosofia 

o manera de fer i un camí a seguir.  

És important compartir un horitzó, un punt d’arribada, una idea de Mataró.  

La nostra ciutat, capital del Maresme, bandera marítima i carrer de Barcelona des de l’any 

1480, ha de posicionar-se clarament com a ciutat mediterrània i ha de guanyar pes en 

l’àrea metropolitana, tot conservant la seva singularitat i personalitat històrica i natural; tot 

millorant la connexió amb el nostre entorn, amb Barcelona i amb el món.  

La nostra ciutat, històrica capital industrial, ha de seguir apostant per la força del treball. I 

ho ha de fer des de l’òptica dels nous temps. La nostra economia s’ha diversificat. 

Mataró, a més de la indústria, és ara una ciutat universitària, hem cosit la innovació i el 

coneixement al nostre ADN econòmic i social. Mataró és ara indústria, és acadèmia i és 

comerç.  

Cal tenir present també que Mataró ha estat una ciutat cabdal en la història del 

sindicalisme. En parlar de la força del treball i de la nostra economia, hem de parlar 

d’ocupació de qualitat, hem de parlar de responsabilitat i de compromís social.  

Finalment, exposada la nostra posició al món i quines han de ser les apostes 

econòmiques de la ciutat, paga la pena associar alguns adjectius que descriuen la ciutat 

futura que ens imaginem.  

En el futur, Mataró ha de seguir sent una font de certeses, de drets i d’oportunitats pers 

als seus ciutadans. Dret, per exemple, a la participació, a l’envelliment digne i actiu, a 

l’educació de qualitat, a l’habitatge, a la feina o a la salut, entre d’altres. Oportunitats per a 

la cultura, la creació, l’esport o l’emancipació dels joves.  
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Així, el nostre ha de ser un treball per millorar i garantir la qualitat de vida dels mataronins 

i les mataronines. Un treball des d’una mirada: sostenible, oberta, intel·ligent, inclusiva, i 

igualitària.  

Sostenible perquè la solidaritat més important és amb les generacions futures. Perquè la 

qualitat de vida ha de perdurar i no pot hipotecar el benestar futur.  

Oberta als nous temps, preparada i disposada a evolucionar i aprendre per superar 

reptes actuals i futurs.  

Intel·ligent, per evolucionar, aprendre i adaptar-se als nous temps, a les noves 

necessitats i als reptes de sempre tot fent servir la tecnologia actual i futura.  

Inclusiva i igualitària, per raons òbvies. El progrés ha de ser per a tots, siguin quines 

siguin les orientacions sexuals o religioses; l’origen o les capacitats dels veïns i veïnes de 

Mataró.  

Per tal d’assolir d’aquestes fites cal traçar un camí:  

1. Més recursos per promoure i incentivar l’activitat econòmica. Per exemple, dedicats a 

la modernització dels nostres polígons, el comerç, el turisme, la restauració, més recursos 

a la promoció de la ciutat i solucions a la congestió del servei de llicències. Cal posar un 

especial èmfasi en el Pla d’impuls al Centre, en el projecte del Mar en Valor i de 

remodelació del port, i en la protecció de les Cinc Sènies.  

2. Més innovació amb el desplegament del districte Tecnocampus i la seva connexió amb 

la ciutat. Properament signarem el conveni de traspàs de la Nacional II i hem d’avançar 

en el desenvolupament de l’Iveco–Pegaso, El Rengle, Balançó i Boter i l’edifici de Bankia 

a l’avinguda de Lluís companys. Tecnocampus ha de ser el suport clau al nostre teixit 

econòmic per la seva internacionalització i per la seva modernització, així com el bressol 

de noves empreses i activitats a la nostra ciutat.  

3. Millor neteja i més civisme. La nova ordenança de civisme i el nou contracte de neteja i 

recollida d’escombraries en seran peces clau.  

4. Més convivència i més seguretat. Cal avançar en el control d’activitats. Seguir 

treballant des de l’educació pels valors i la convivència, amb millors condicions i més 

recursos, i cal seguir treballant en un model de policia orientat a la presència en el carrer i 

a la resolució d’aquells problemes i situacions que més preocupen a la ciutadania. Tot 

sense abandonar la reivindicació de més Mossos d’Esquadra a la nostra ciutat.  

5. Més igualtat d’oportunitats. És imprescindible abordar la reforma dels serveis socials 

de l’Ajuntament, per facilitar la tasca dels treballadors, per millorar la qualitat del servei i 

per assegurar la coordinació i l’eficiència amb altres administracions. Cal aprofundir en el 

desenvolupament del Pacte pel Tercer Sector i el treball conjunt amb les entitats. Tot 

sense abandonar les polítiques de xoc i rescat social.  
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6. És necessari prioritzar les polítiques d’habitatge per fomentar el parc públic d’habitatge 

social, però també per incentivar els lloguers assequibles com amb el programa 

innovador “Yes, We rent”.  

7. És necessari fer un seguiment exhaustiu de l’atenció sanitària a la nostra ciutat. Fent 

un front comú amb objectius clars: que el Consorci Sanitari del Maresme recuperi 

l’autonomia de gestió, que la Generalitat inverteixi en posar al dia i ampliar l’Hospital de 

Mataró i finalment, amb l’ampliació del CAP de Rocafonda, el nou CAP de Cirera-Molins i 

el nou Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP). 

8. Hem de seguir apostant per l’educació en totes les etapes de la vida. Així, no només 

de seguir treballant per millorar l’educació a les escoles, sinó que hem de fer una aposta 

ferma pel creixement de la formació professional a l’Institut Miquel Biada i al nou Centre 

d’FP situat al districte Tecnocampus, i per la formació continuada i professionalitzadora 

des de Tecnocampus.  

9. Cal seguir millorant l’atenció a la gent gran i a les persones en situació de dependència 

amb el desplegament de projectes com Mataró, ciutat cuidadora.  

10. Cal seguir aprofundint en les polítiques que ens han de portar a una ciutat cent per 

cent igualitària, amb plena igualtat entre dones i homes, a eradicar la violència de gènere 

i la defensa dels col·lectius LTGBI+ lliures de discriminacions.  

11. És necessari una aposta decidida per una visió social de l’espai públic (zones verdes, 

carrers, places, parcs, etc.) amb recursos per garantir la seva qualitat i per posar la ciutat 

al dia; una aposta decidida pel transport públic de qualitat i pel desenvolupament del pla 

de mobilitat, així com un nou pla director d’equipaments que identifiqui necessitats, 

oportunitats i elements de millora, com per exemple, la biblioteca de Molins, el nou casal 

de la Gent Gran de l’Havana o l’espai jove a l’Escorxador.  

12. És necessari innovar en l’àmbit de la cultura. Donant veu i suport als creadors, 

reconeixent als artistes presents i passats, i generant nous espais de creació, així com 

nous festivals i fires que entenguin la cultura com element de cohesió social, inclusiu i 

alhora com a element de promoció de Mataró. És necessari també seguir millorant les 

instal·lacions esportives i alhora obrir nous projectes que lliguin esport i salut, esport i 

formació. En definitiva, esport i cultura com una de les millors maneres de fer i teixir 

comunitat.  

13. És imprescindible parar atenció a la transició energètica i a l’economia circular. Hem 

de desplegar el Parc Circular Mataró – Maresme, seguir millorant la gestió de residus. 

Buscant l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables als equipaments públics, al 

transport i l’enllumenat públic i en el món privat (empreses i llars). Mataró té condicions 

per liderar i ser referent a nivell de tot l’Estat.  

14. Tots aquests punts descansen en la reforma i la modernització de l’administració. 

Necessitem una administració que donin respostes ara al que la ciutat i els seus 
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ciutadans necessiten, que escolti més i millor a la gent, que sigui empàtica amb ella, que 

parli un llenguatge entenedor. Per això, és important seguir avançant en la transició 

digital, en nous models organitzatius. Cal apostar per la ciutat intel·ligent, que fa servir la 

tecnologia per millorar la qualitat del serveis vers les persones, com poden ser la 

instal·lació de càmeres en l’àmbit de la seguretat. I és imprescindible reformular el 

sistema de participació de la nostra ciutat, incidint en la participació directa i en la millora 

de la representativitat.  

15. Per acabar, cal injectar totes aquestes idees en la pedra de la ciutat, a través de la 

revisió del pla general, i cal explicar-les fora de Mataró, batallant per ser el referent 

comarcal i guanyant pes en l’àrea metropolitana de Barcelona, exercint com a porta Nord 

d’entrada a la mateixa. Un nord, una idea de futur, un camí per arribar-hi, i finalment una 

manera de fer.  

Fa unes setmanes, l’Oriol, a qui segur que coneixeu perquè sovint volta per l’Ajuntament 

em va regalar quatre llimones. Al poc de fer-ho vaig decidir explicar-ho avui.  

Com m’agrada el contacte amb la gent. Les persones són al centre de la meva manera 

de fer política. Valoro molt aquestes quatre llimones perquè per mi l’Oriol és molt 

important. M’agrada incorporar la seva mirada, la mirada diversa i plural a l’acció política i 

al govern. Incorporar la seva i la mirada de totes les històries que aquests anys he anat 

coneixent de prop.  

La política s’ha de fer amb la gent i des de la confiança.  

Per això és imprescindible assumir l’honestedat, el rigor i el bon govern com a principis 

motors. Perquè la confiança de la gent és sagrada i s’ha de correspondre amb una 

manera de fer oberta i honesta, transparent, propera.  

Per això, la política ha de tenir al ciutadà, a la persona, al centre. La persona i les seves 

necessitats. Aquesta filosofia, aquesta manera de fer són imprescindibles i, per tant, 

formen també part del meu compromís com a alcalde.  

Amb un horitzó, un camí i una manera de recorre’l acaba aquest primer esbós del 

programa del govern que avui el ple m’ha triat per encapçalar. Tenim molta feina a fer, 

tenim la il·lusió i la passió per fer-la i per tant, només queda posar-se en marxa.  

Posar-se en marxa i fer-ho de la mà dels treballadors de l’Ajuntament. Des d’aquí us vull 

donar les gràcies i expressar-vos la meva admiració per la feina feta en el temps que hem 

compartit. I de la mateixa manera, us vull convidar a seguir aquest camí de millora, 

modernització i transformació de l’administració local. Sou una part imprescindible i 

compto amb vosaltres.  

Abans, però, voldria afegir algunes consideracions personals. Vull començar-les a partir 

d’un poema del recentment desaparegut Albert Pera, al qual aprofito per homenatjar:  

“Manquen paraules  
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Per què no puc davant del paper blanc  

expressar torbaments, commocions,  

sotsobres, amb total fidelitat?  

Ni el rastre modulat d’una cançó  

navegant mar endins de la tendresa?”  

Al partit que m’acompanya, pal de paller dels meus principis i ideals.  

Efectivament, em manquen les paraules per expressar molts i profunds sentiments 

acumulats. I em manquen, especialment les paraules per donar gràcies. Per fer-ho com 

cal, és a dir, amb l’immensitat i profunditat que les sento.  

A la plataforma “el nostre alcalde”, pel suport incondicional en els moments més durs.  

A la gent que va creure en mi. Són els que vam propulsar en els inicis, quan era un 

desconegut o els 8.420 que ens van votar el 2015, per exemple.  

A la gent que ara creu en mi, i que sovint em saluda amb familiaritat “David” o “Bote” pel 

carrer, o m’envia un missatge o comentari d’ànim, a la que s’ha apuntat a aquest diàleg 

franc, sincer de persones que es miren als ulls i s’ajuden. La gent que em tracta amb 

familiaritat i estima.  

A la gent que ara creu en mi, i que ha batallat de múltiples formes perquè la nostra fos 

l’opció més votada en aquestes eleccions. Gràcies com no també als 21.542 que ens han 

votat en aquestes darreres eleccions.  

A la gent que ara creu en mi, i m’acompanya en aquest projecte, abans i ara.  

Gent, persones, són les paraules clau. Els estimo profundament, els admiro infinitament. 

A ells i elles, i a la nostra gran i bonica ciutat.  

Això és el que vaig aprendre dels pares. Del meu pare, el respecte pels diferents, la 

inquietud per aprendre, l’orgull de classe sense perdre de vista que tots som persones, 

sigui quina sigui la nostra condició. De la mare, la capacitat d’estimar i lluitar sense límits.  

I per això, per ells, pels pares, pels germans i pels amics són les meves últimes paraules. 

Tant i tant us estimo, tant i tant he après de vosaltres, que per això vaig seguir aquest 

camí. Sóc alcalde per vosaltres i per a tots els que són com a vosaltres.”  

 

 

Finalment els presents es posen dempeus i canten l’himne nacional de Catalunya. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 14h de la 

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

 

 

 L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 

David Bote Paz     Manuel Monfort Pastor 
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