
ACTA NÚM. 05/2020 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT

EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 12 DE MARÇ DE 2020. 

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

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia dotze de març de

dos mil vint, essent les 18:35 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del

Sr. DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President,

Hi concorren els Senyors:

DAVID BOTE PAZ ALCALDE  (PSC-CP)
LAURA SEIJO ELVIRA TINENT D’ALCALDE (PSC-CP)
NÚRIA MORENO ROMERO TINENT D’ALCALDE (PSC-CP)
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE (PSC-CP)
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE    (PSC-CP)
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP)
ELIZABET RUIZ MORENO TINENT D’ALCALDE (PSC-CP)
ANNA VILLARREAL PASCUAL TINENT D’ALCALDE (PSC-CP)
FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN REGIDOR DELEGAT (PSC-CP)
MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP)
DANIEL HURTADO DÍAZ REGIDOR DELEGAT (PSC-CP)
MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP)
JOSE ANTONIO RICIS SAAVEDRA REGIDOR/DELEGAT (PSC-CP)

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC-MES-AM)
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC-MES-AM)
CARLES PORTA TORRES REGIDOR (ERC-MES-AM)
ROSA GUANYABENS I CASARRAMONA REGIDORA (ERC-MES-AM)
JOAQUIM CAMPRUBÍ CABANÉ REGIDOR (ERC-MES-AM)
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC-MES-AM)
TERESA NAVARRO I ANDREU REGIDORA (ERC-MES-AM)

SERGIO MORALES DÍAZ TINENT D’ALCALDE (ECPM-ECG)
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA DELEGADA (ECPM-ECG)

ALFONS CANELA SERRANO REGIDOR (JUNTS)
ISABEL MARTINEZ CID REGIDORA (JUNTS)

CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ REGIDORA (C’s)
JOSE ANTONIO MOLERO BOTE REGIDOR (C’s)

És excusada  per  motius  de  salut  la  Sra.  Soraya  el  Farhi  i  Ali  Afaki,  regidora  del  grup

municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES.  
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Assisteix com a Secretària General Accidental de la Corporació la Sra. M. Lluïsa Guañabens

Casarramona, que dóna fe de l’acte.

També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. Josep Canal Codina.

Els  reunits  representen un quòrum d’assistència mínima suficient  d’acord amb la llei  per

constituir vàlidament la sessió plenària.

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:

DECRET NÚM. 2025/2020  D’ 11 DE MARÇ

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple extraordinari urgent 12 de març
de 2020

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca
els regidors/res que componen  l’Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària
urgent que tindrà lloc el proper dijous 12 de març de 2020, a les 18:30 hores, a
la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en
el següent 

ORDRE DEL DIA

1 Ratificació de la urgència de la convocatòria de Ple extraordinari
urgent. 

 
2 Prendre coneixement de la renúncia presentada per la Sra. Isabel

Martinez Cid a l'Acta de Regidora d'aquest Ajuntament

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar els punts de l’ordre del dia. 

1 - RATIFICACIÓ  DE  LA  URGÈNCIA  DE  LA

CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI URGENT. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).
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2  -  PRENDRE  CONEIXEMENT  DE  LA  RENÚNCIA

PRESENTADA PER LA SRA. ISABEL MARTINEZ CID A L'ACTA DE

REGIDORA D'AQUEST AJUNTAMENT

El senyor David Bote Paz, alcalde president, informa del següent:

“La regidora municipal Sra. Isabel Martinez i Cid ha presentat en data 11 de març de 2020 la
renuncia a l’acta de regidora d’aquest Ajuntament.
 
En virtut  del  que disposa l’article  9 del Reglament  d’Organització i  Funcionament  de les
entitats locals, la renúncia ha de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació, a
qui correspondrà prendre raó de la mateixa.

A la vista de l’exposat el Ple municipal pren coneixement de la renuncia presentada per la
Sra. Isabel Martinez i Cid  al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament.

Així mateix es sol·licita a la Junta Electoral Central que proveeixi la vacant de regidora en la
persona que correspongui de la candidatura electoral de JUNTS PER MATARÓ (JUNTS) a
les Eleccions Locals de 2019. “

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, explica

que en aquest ple es formalitza la renúncia de la regidora Isabel Martínez Cid. 

Com a company,  estic content  per ella perquè iniciarà nous projectes il·lusionants que li

aniran molt bé, però, alhora, em sap molt de greu perquè ha estat una companya que m’ha

ensenyat a valorar el que és la política des de la ferma convicció de la honestedat, treballant

pel que un creu, amb la voluntat de no rendir-se mai i sent fidel als seus criteris.

Dono les gràcies públicament a la Isa. 

Fa molt anys que està en aquest consistori. Va entrar en el mandat d’en Joan Mora i va

continuar sota el lideratge d’en Quim Fernàndez. Ha fet una excel·lent tasca a la regidoria de

Benestar Social, ha portat programes de cooperació i ha estat una regidora molt estimada

per tothom. 
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Gràcies per aquest  any que hem estat  plegats i  espero continuar  la  meva tasca com a

regidor seguint l’estela de tot el que m’ha ensenyat.

La senyora Isabel Martinez Cid, regidora del grup municipal de Junts per Mataró, comença el

seu discurs de comiat tenint un record per a la Milós, tècnica estimada i molt treballadora de

Promoció Econòmica que ha mort avui. El meu condol a la família de sang i a la família

laboral de l’Ajuntament, que l’estimaven com a tal.

També vull  agrair  tota la tasca ingent  que estan duent  a terme Protecció Civil,  Benestar

Social, Policia i el Gabinet de Crisi de la Regidoria que encapçala la Laura Seijo amb tot el

tema del coronavirus.

També vull donar les gràcies a la Sra. Secretària i a tot el seu equip per aguantar-me tot

aquest temps i per tramitar amb celeritat la meva renúncia, tal com els vaig demanar. 

Voldria també donar les gràcies i posar en valor l’ingent treball que duen a terme els tècnics

de l’Ajuntament, que fan molta feina amb pocs recursos i amb molt d’esforç, i que, a més,

han d’aguantar les “capgrossades” dels polítics que ens encaparrem amb temes i qüestions

de vegades ineficients. Tot el meu respecte i agraïment a tots i a totes, i també les meves

disculpes si en algun moment els he fet ballar el cap.

Dono les gràcies  a tots els  companys regidors pel  respecte i  el  tracte que m’han tingut

sempre en la lluita perquè aquesta ciutat no caigui en l’apatia, treballant i projectant la ciutat

cap a la capitalitat que mereix, deixant de banda ideologies i sempre en pro del bé comú.

Com tots sabeu, jo no havia d’estar en aquesta legislatura. Les circumstàncies de la ciutat i

del país m’hi van portar. El company Canela em va convèncer per acompanyar-lo durant un

tros del camí i ajudar-lo en la mesura de les meves possibilitats, aportant el know-how que

vaig aprendre del company que tinc aquí, Quim Fernàndez, entre d’altres.  

Per això, he intentat fer la meva feina aquest temps, amb més o menys encert, però sempre

amb responsabilitat i respecte. Agraeixo a tots els companys que des de les discrepàncies

mai  no hàgim caigut  en  el  llenguatge  reactiu.  Alhora,  demano perdó si  alguna  vegada,

defensant les meves idees, m’he pogut excedir i algú s’ha pogut sentir personalment molest

o atacat. Torno a reiterar que la lluita ha de ser sempre contra l’ideari totalitari limitador dels

drets, o contra el silenci còmplice, mai contra la persona.

Els polítics hem de ser exemplars i exemplificadors i hem de defensar els drets que creiem

legítims, des del respecte i amb proactivitat. No hi ha lloc per a l’insult.
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Vull tenir un petit record per als presos i exiliats que van permetre en el seu dia que part del

poble català es pogués autodeterminar per tenir un millor país i un país més cohesionat. Tot

el meu respecte. 

Hem de tenir molt present que alguns juguen alegrement amb el terme d’amnistia. Recordeu

que aquest vocable deriva del grec amnesia, que significa oblit. Per això, soc conscient que

els companys de Junts per Mataró, amb l’Alfons al capdavant, continuaran intentant que no

hi hagi oblit, a més de fer un país i una ciutat més grans. Treballaran perquè Mataró recuperi

la capitalitat i no es converteixi en una mera ciutat dormitori, fosca i autòmata, en la qual els

drets fonamentals, inclosos els socials, siguin només paraules. Això passa per recuperar la

dignitat de ciutat i de país. 

Com he dit, la meva partida s’ha acabat. Crec que he complert amb la feina en la mesura de

les meves possibilitats.

Alfons, ets un pura sang que galopa pels camps de la política. Romandré una temporada

més acompanyant-te. Tot el meu respecte per posar-te al capdavant d’un vaixell  que feia

aigües en el seu moment. Sé que continuaràs amb la responsabilitat política de reforçar la

veritat recordant que aquesta no és només no dir o repetir falsedats, sinó també no callar

quan s’està davant d’una injustícia. Hem de ser ferms.

Gràcies i,  com va dir Obama al seu dia, “la democràcia requereix un sentiment bàsic de

solidaritat, la idea que més enllà de les nostres diferències estem en això junts. Creixem o

ens enfonsem junts”.

Ha estat tot un honor ser la vostra companya i poder destinar part dels meus anys a treballar

per la ciutat i pel país, i  intentar que els que vinguin darrere tinguin una ciutat i  un país

millors.

Moltes gràcies a tots.

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, dona les

gràcies  a  la  Sra.  Martínez  pel  temps  que  han  compartit  i  li  agraeix  també  els  seus

coneixements i la seva integritat. 

Ens continuarem veient.
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El senyor Sergio Morales Díaz, regidor del grup municipal d’En Comú Podem Mataró, dona

les gràcies a la Sra. Martínez. Tots dos venim del barri de Cirera, i això ja vol dir moltes

coses. 

Hem coincidit poc temps en aquest consistori, però en els mesos que hem compartit ha estat

un plaer poder debatre i discutir-nos educadament i constructivament sempre, amb respecte

i bona actitud. Has fet una gran tasca en el Govern i a l’oposició. 

Més enllà de les discrepàncies polítiques, la ciutat la construïm entre totes les persones i

s’agraeix moltíssim quan al consistori hi ha persones amb les quals es pot parlar de tot i

entre les quals hi ha estima. Som persones i tenim bona relació entre nosaltres.

Ens continuarem veient. Gràcies, Isabel.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, dona les gràcies

a la Sra. Martínez pels anys que han compartit. Ets una persona treballadora, honesta, lleial,

apassionada i, com has demostrat avui en el teu parlament, sempre amb ganes de compartir

els teus amplíssims coneixements. Hem après molt de tu en aquests anys. Estic convençut

que aquesta propera etapa que comences t’anirà molt bé. Et desitgem tota la sort del món.

Gràcies.

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, portaveu del grup municipal Socialista, diu a la

Sra. Martínez que, malauradament, només quan un deixa la política se li reconeix la feina.

És una llàstima, però és una realitat amb la qual convivim els que hem decidit posar al servei

d’allò públic la nostra vocació i el nostre temps i, en el nostre cas, la nostra passió. A vostè la

defineix el seu bon fer, però, sobretot, la seva passió. Que la passió no desaparegui de la

seva vida i dels seus reptes. Que allò que vingui la continuï apassionant i fent lliure. 

Moltes gràcies per la seva feina en nom de tot el grup municipal socialista, d’ara i dels últims

anys.
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, recorda els anys que el seu grup municipal va

compartir govern amb el grup de la Sra. Martínez. Ho hem dit amb el Sr. Jerez, vam fer molta

feina, i vostè va ser regidora d’aquell govern i li ho vull reconèixer públicament. 

Recordo moltes converses amb el nostre estimat Dr. Vinzo, que parlava de com els anava a

tots dos en la seva àrea, de com es complementaven, de com feien equip i de com això

també era un exemple per a la resta de companys de govern. Gràcies per aquells dos anys

treballant plegats. 

Després,  com  a  regidora  de  l’oposició,  sempre  ha  treballat  amb  responsabilitat,  sent

constructiva i aportant els seus coneixements.

Moltes gràcies per aquesta dedicació als veïns i veïnes de la ciutat. Li desitjo molts encerts,

molta sort i coses bones. 

Tot seguit el Ple pren coneixement de la renúncia de la regidora i acorda sol·licitar a la Junta

Electoral Central l’expedició de la nova acta de regidor que correspongui de la candidatura

electoral de JUNTS PER MATARÓ (JUNTS) a les Eleccions Locals de 2019. 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 18,50 hores, el Sr. President aixeca la

sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico. 

L’ALCALDE LA SECRETÀRIA GENERAL Acctal.,
David Bote Paz M. Lluïsa Guañabens Casarramona
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