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REGIDORS ASSISTENTS 

 
SENYORS/SENYORES: 
 
JORDI MIR BOIX 
ANNA MALUQUER FERRER 
ENRIC MIR NUET 
NÚRIA PERA MALTES 
ANTONIO ABEL NURI 
ANNA TEIXIDÓ SARDÀ 
MONTSERRAT REIG PASCUAL 
M JOSÉ CORTADA MANCHADO 
DANIEL MEROÑO LOMBERA 
ANTONIO GARCIA LOZANO 
SERGI TEODORO JOSÉ 
 

 
 

 
 
Sessió extraordinària de Constitució del nou Ajun-
tament celebrada el 13 de juny de 2015. 
 
A la Casa Consistorial de Cabrera de Mar, i essent 
el dia tretze de juny de dos mil quinze, van concór-
rer, prèvia citació, de conformitat amb els articles 
195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
Règim Electoral General i el 37.1, del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, els regidors i regidores electes 
a les últimes eleccions locals convocades pel 

Reial Decret 233/2015, de 30 de març, els quals al marge s’expressen, que constitueixen majoria absoluta 
dels Regidors Electes, ja que essent aquests onze, n’han concorregut onze amb l’objecte de celebrar la 
sessió pública extraordinària de constitució de l’Ajuntament. 
 
Declarada oberta la sessió pel Sr. Secretari, aquest primer fa un recordatori dels antecedents que dins del 
procés democràtic ens han portat fins a poder fer aquesta sessió que ara hem encetat. 
  
D’acord amb l’article 42.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general_en enda-
vant direm Llei Electoral_ la convocatòria d’eleccions locals s’ha de formular entre el 54è dia i el 60è dia an-
terior al quart diumenge del mes de maig de l’any corresponent. 
 
Mitjançant Reial decret 233/2015, de 30 de març, del Ministeri de la Presidència, Butlletí Oficial de l’Estat 
número 77 del dia 31/03/2015, es va formular convocatòria d’eleccions locals que va tenir lloc el dia 24 de 
maig del corrent any. 
 
A les referides eleccions i, pel que fa al municipi de Cabrera de Mar, hi varen concórrer 6 candidatures: 
Gent per Cabrera, Partit dels Socialistes de Catalunya- Progrés Municipal, Esquerra Republicana de Cata-
lunya- Acord Municipal, Alternativa Independent- Cabrera de Mar, Convergència i Unió i Partido Popular, les 
quals, un cop celebrada la jornada electoral, van obtenir els següents resultats, segons acta d’escrutini de la 
Junta Electoral de Zona de data 27 de maig de 2015, adjudicant a les candidatures el nombre de regidors 
següents: Gent per Cabrera, 443 vots, 3 regidors; Convergència i Unió, 729 vots, 4 regidors; Esquerra Re-
publicana de Catalunya- Acord Municipal, 413 vots, 2 regidors; Alternativa Independent Cabrera de Mar, 
263 vots i 1 regidor; Partido Popular 137 vots, 0 regidors; Partit dels Socialistes de Catalunya, 156 vots, 1 
regidor.  
   
En data 27 de maig de 2015 la Junta Electoral de Zona va procedir a proclamar electes als següents candi-
dats: Anna Maluquer Ferrer (Gent per Cabrera), Anna Teixidó Sardà (Gent per Cabrera), Antonio Garcia 
Lozano (Gent per Cabrera), Jordi Mir Boix (Convergència i Unió), Núria Pera Maltes (Convergència i Unió), 
Maria Josep Cortada Manchado (Convergència i Unió), Sergi Teodoro José (Convergència i Unió), Enric Mir 
Nuet (Esquerra Republicana –Acord Municipal), Montserrat Reig Pascual (Esquerra Republicana de Catalu-
nya- Acord Municipal), Antonio Abel Nuri (Alternativa Independent Cabrera de Mar), Daniel Meroño Lombe-
ra (Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés).  
 
Tot seguit, el Sr. Secretari procedeix a cridar als Regidors electes de major edat i de menor edat dels pre-
sents, a l’objecte de formar la Mesa d’Edat, que serà presidida pel de major edat i de la que serà Secretari 
el de la Corporació, segons estableix l’article 195.2, de la Llei Orgànica número 5/1985, de 15 de juny, i 
l’article 37.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, correspon la 
designació al Sr. ANTONIO ABEL NURI i al Sr. SERGI TEODORO JOSÉ, que passen a ocupar el lloc 
designat a l’efecte, quedant constituïda la MESA D’EDAT per: 
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PRESIDENT: 
 
Sr. ANTONIO ABEL NURI, de 63 anys d’edat, regidor assistent de major edat. 
 
Sr. SERGI TEODORO JOSE, de 20 anys d’edat, regidor assistent de menor edat. 
 
SECRETARI:  
 
Sr. FRANCESC SIMONA i ALTIMIR, Secretari de la Corporació. 
 
Seguidament l’infrascrit Secretari, per ordre del Sr. President, dóna lectura a les disposicions aplicables a la 
constitució dels nous Ajuntaments, entre elles les contingudes als articles 195 de la Llei Orgànica 5/1985, i 
37 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

 
Acte seguit es dóna lectura per part del Secretari dels noms i cognoms dels Senyors Regidors electes que 
assisteixen a la sessió i es procedeix pels membres de la Mesa d’Edat, a la comprovació de les credencials 
presentades. 

 
A continuació el Sr. President convida als Regidors electes que exposin en aquest acte si els afecta alguna 
causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, tal i com estableixen els arti-
cles 6, 7, 177 i 179 de la Llei orgànica número 5/1985, de 9 de juny, dels quals dóna lectura el Secretari, 
després de la qual cosa i obtingut com a resultat que als reunits no els afecta cap causa d’incompatibilitat 
sobrevinguda. 

 
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ 

 
Realitzades les operacions anteriors, la Mesa declara constituïda la Corporació, en concórrer la majoria ab-
soluta dels Regidors electes, en la forma següent: 

 
REGIDORS QUE INTEGREN LA CORPORACIÓ  

 
JORDI MIR BOIX    CiU 
ANNA MALUQUER FERRER   GxC 
ENRIC MIR NUET    ERC-AM 
NÚRIA PERA MALTES   CiU 
ANTONIO ABEL NURI   AI-CM 
ANNA TEIXIDÓ SARDÀ   GxC 
MONTSERRAT REIG PASCUAL  ERC-AM 
MARIA JOSEP CORTADA MANCHADO CiU 
DANIEL MEROÑO LOMBERA  PSC-CP 
ANTONIO GARCIA LOZANO   GxC 
SERGI TEODORO JOSÉ   CiU 

 
El Secretari informa que els candidats electes, de conformitat amb allò que disposa l’apartat 5 de l’article 75 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, modificada en aquest punt per 
l’article 4 de la Llei 9/1991, de 22 de març, han formulat declaració sobre causes de possible incompatibili-
tat, sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos eco-
nòmics. 

 
A continuació, de conformitat amb allò que disposa el número 8 de l’article 108 de la Llei orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del Règim electoral general, modificat per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març, en el mo-
ment de la presa de possessió i per tal d’adquirir la plena condició del càrrec de Regidors, els candidats 
electes hauran de jurar o prometre acatament a la Constitució, per això per part del Sr. President de la Me-
sa d’Edat es formularà a cadascú dels candidats electes, la següent pregunta: 
 
“JUREU o PROMETEU per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Re-
gidor amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?” 
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Contestant Sr. Jordi Mir Boix: sí, prometo per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat 

ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixi de les eleccions del dia 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del 
nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’estat català lliure i sobirà.  

(Aplaudiments.) 
 
Contestant Sra. Anna Maluquer Ferrer: sí prometo per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la 

voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del dia 27 de setembre de 2015, per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions , l’estat català 
lliure i sobirà.  

(Aplaudiments.) 

 
Contestant Sr. Enric Mir Nuet : sí prometo per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat 

ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixi de les eleccions del dia 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del 
nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions , l’estat català lliure i sobirà.  

(Aplaudiments.) 
 
Contestant Sra. Núria Pera Maltes : sí prometo per imperatiu legal, i per ex pressió democràtica de la vo-

luntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Genera-
litat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del dia 27 de setembre de 2015, per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions , l’estat català 
lliure i sobirà.  

(Aplaudiments.) 
 
Contestant Sra. Anna Teixidó Sardà: sí prometo per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la 

voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del dia 27 de setembre de 2015, per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions , l’estat català 
lliure i sobirà.  

(Aplaudiments.) 
 
Contestant Sra. Montserrat Reig Pascual : sí prometo per imperatiu legal, i per expressió democràtica de 

la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del dia 27 de setembre de 2015, per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions , l’estat català 
lliure i sobirà.  

(Aplaudiments.) 
  
Contestant Sra. M Josep Cortada Manchado: sí prometo per imperatiu legal, i per expressió democràtica 

de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del dia 27 de setembre de 2015, per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions , l’estat català 
lliure i sobirà.  

(Aplaudiments.) 
 
Contestant Sr. Daniel Meroño Lombera : sí prometo, per tots i totes les ciutadanes de Cabrera, perquè 

tots som Cabrera. 
(Aplaudiments.) 
 
Contestant Sr. Antonio García Lozano: sí prometo per imperatiu legal.  
(Aplaudiments.) 
 
Contestant Sr. Sergio Teodoro José : sí ho prometo per imperatiu legal, i a més a més, per expressió 

democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del 
Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del dia 27 de setembre de 2015,   
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per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar,  juntament amb totes les nostres institucions, 

l’estat català lliure i sobirà.  
(Aplaudiments.) 
 
Contestant Sr. Antoni Abel Nuri: sí prometo per imperatiu legal.    
(Aplaudiments.) 
 
 

ELECCIÓ D’ALCALDE 
 

Immediatament després de la constitució de la Corporació el Secretari que subscriu, per ordre del Sr. Presi-
dent dóna lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, que estableix el procediment per 
a l’elecció de l’Alcalde. 
 
Es presenten com a candidats per Alcalde els regidors que seguidament s’indiquen, que són els que encap-
çalen les corresponents llistes. 

 
 
CANDIDATS LLISTA ELECTORAL VOTS obtinguts eleccions 
 
Sr. Jordi Mir i Boix CiU 729 
Sra. Anna Maluquer Ferrer GxC 443 
Sr. Enric Mir Nuet ERC-AM 413 
Sr. Antonio Abel Nuri AI-CM 263 
Sr. Daniel Meroño Lombera PSC-CP 156 
 
 
Efectuada la votació pels Regidors mitjançant paperetes secretes i realitzat l’escrutini, es produeixen els 

resultats següents: 
 
CANDIDATS vots obtinguts   
 En lletres En números 
 
Sra. Anna Maluquer Ferrer  GxC tres 3 
Sr. Jordi Mir i Boix CiU sis 6 
 
Essent el nombre legal de membres de la Corporació els d’onze Regidors i havent votat tots ells i, ha-

vent obtingut el Sr. Jordi Mir i Boix 6 vots, que representen la majoria absoluta del nombre legal de mem-
bres de la Corporació, resulta Alcalde Electe de conformitat amb l’article 196 de la Llei Orgànica número 
5/1985, de 19 de juny. 

 
A la vista del resultat de l’escrutini el President de la Mesa d’Edat proclama Alcalde Electe de l’Ajuntament 
al: 
 
Sr. Jordi Mir i Boix, que encapçala la llista presentada pel grup de Convergència i Unió (CiU).  
 

PRESA DE POSSESSIÓ 
 

Acte seguit i de conformitat amb els articles 18 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 40, nú-
mero 2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, per part del Sr. Pre-
sident de la Mesa d’Edat es formula al Sr. Jordi Mir i Boix la següent pregunta: 
 
“JUREU o PROMETEU per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
d’ALCALDE amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?” 
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Contestant el Sr. Jordi Mir i Boix: sí, ho prometo per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la volun-
tat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat 
de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del dia 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació 
del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’estat català lliure i sobirà.  

               (Aplaudiments.) 
 
El Sr. Secretari manifesta que doncs bé, per la vostra voluntat lliurament expressada i per les facultats que 
la legislació atorga en aquesta Mesa, us donem possessió del càrrec d’alcalde. Enhorabona i per molts 
anys. 
 
Intervé el senyor Mir per manifestar que molt bé, molt bon dia a tothom. El primer que voldria dir, després 

d’aquest moment, és que és una satisfacció i de veritat un gran honor poder ser nomenat alcalde de Cabre-

ra de Mar, tot i que ho sigui per segon cop, però aquest cop penso que de manera més reforçada, i això 

m’omple de satisfacció i d’orgull. 

Voldria començar per fer una sèrie d’agraïments, el primer de tots als votants que van exercir el seu dret el 

passat 24 de maig a Cabrera de Mar, votessin el que votessin, perquè va ser una mostra de la seva voluntat 

de participar activament a la vida del municipi, i decidir qui havia de regir els seus interessos en el futur.  

En segon lloc, permeteu-m’ho, als votants de Convergència i Unió que ens van permetre tenir com a força 

política que des de l’inici de la democràcia s’ha presentat a les eleccions de Cabrera, el segon millor resultat 

de la història, amb 729 vots, la qual cosa ens omple d’orgull també. 

I també voldria agrair al grup de treball del meu partit, de Convergència i Unió, i a la direcció del meu partit, 

que ha apostat per nosaltres i per mi particularment en moments molt difícils, i que finalment han vist reco-

llida la fruita de la seva aposta en aquestes eleccions. També vull agrair, com no, el suport a la meva família 

i amics, que en tot moment m’han encoratjat i m’han animat a presentar-me i a superar els esculls que hem 

tingut, i que han ajudat, sens dubte, a que les coses anessin sempre millor i de manera ben encarrilada. 

Moltes gràcies, de veritat. 

I per últim, voldria agrair també a Esquerra Republicana de Catalunya, i particularment a l’Enric, com a cap 

de llista, per la facilitat que han posat per tal que es constituís un govern nou en aquest mandat, que el que 

busca, com després explicarem, és que tinguem un mandat prou profitós per a tots, i dins de la tranquil·litat i 

la pau que el poble de Cabrera de Mar es mereix. 

Bé, fets aquests agraïments, permeteu-me que faci una breu lectura dels resultats del passat 24 de maig. 

Entenem, interpretem que ha estat un reconeixement, per una banda a la feina feta en aquests darrers qua-

tre anys, i alhora una confiança, una aportació de confiança per afrontar aquests propers quatre anys. Per 

tant, la lectura que en fem és de reconeixement i de confiança de cara al futur.  

Penseu que com a Convergència i Unió hem crescut un 61 per cent el nombre de vots respecte a les ante-

riors eleccions, i sumant els dos grups que formarem govern, Convergència i Unió i Esquerra Republicana 

de Catalunya, el creixement respecte a les anteriors ha estat d’un 17 per cent. Representem ambdues for-

ces un 52 per cent dels vots vàlids, la qual cosa vol dir que tindrem un govern d’ampli suport, i també és un 

pacte, així ho ha fet saber la gent, volgut per una amplíssima majoria dels votants, tant de Convergència 

com d’Esquerra, i acceptat per una part important del poble, inclús de persones que no ens van votar, o que 

no van votar cap altra força, pel motiu que fos. 

Analitzant una miqueta les xifres, també voldria esmentar, perquè és significatiu, que Convergència i Unió i 

Esquerra Republicana de Catalunya, juntament en aquest cas amb el PSC, som les tres forces que tenim 

un arrelament més homogeni en el territori, on hi ha menys diferències de percentatge de vot entre les dife-

rents meses electorals.  



 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

6 

 

Bé. I parlant del pacte de govern, us vull explicar per què hem format aquest govern, i com s’ha format. 

L’objectiu que teníem clar des del primer moment era que volíem donar continuïtat al model de gestió que 

vam iniciar i que vam aplicar durant aquests darrers quatre anys. Un model de gestió basat i fonamentat en 

el rigor, per una banda, en la proximitat amb la ciutadania, amb el compromís adquirit i compliment de tots 

els compromisos adquirits, i la planificació del treball.  

Els principals eixos d’acció d’aquest nou govern seran, primer –nomenaré set– prioritzar el manteniment 

d’espais i vies públiques, per davant de la voluntat de fer coses noves. Pensem que el primer que hem de 

fer és mantenir allò que tenim, cuidar-ho bé, i a partir d’aquí, quan sigui possible, intentar millorar altres as-

pectes.  

El segon és fomentar la participació ciutadana, però sempre a partir d’una millora de la comunicació, inten-

tar fomentar la participació ciutadana sense una bona informació per part dels ciutadans és una missió im-

possible, per tant, el nostre primer objectiu és que tothom, tots els cabrerencs i cabrerenques estiguin ben 

informats, i a partir d’aquí fomentar la participació ciutadana.  

El tercer eix és millorar el tracte i la relació amb les entitats. Pensem que aquí tenim un repte important per 

afrontar en aquests propers quatre anys.  

El quart és donar un nou impuls a l’accessibilitat. Tenim aprovat un pla d’accessibilitat, i volem fer-ho amb 

especial cura per a les persones amb discapacitat, però també per a la gent gran, tant en el centre urbà 

com en el Pla de l’Avellà.  

El cinquè és el desenvolupament de l’àmbit de Cal Conde, tant a nivell social com urbanístic, amb el desen-

volupament dels habitatges que hi ha previstos, la ubicació dels serveis socials i l’enriquiment de la masia 

com a nou centre cultural, progressivament.  

El sisè és la promoció d’habitatge assequible i de lloguer social, per tal de frenar la constant fuita de joves 

que han d’anar a viure fora de Cabrera per manca d’habitatge assequible al nostre terme municipal.  

I el setè, com no podia ser d’una altra manera, és donar suport actiu al procés sobiranista. No podem de 

cap manera mirar cap a una altra banda i fer veure que no està passant res en el nostre país. Evidentment, 

la nostra prioritat és Cabrera, però Cabrera forma part d’un país que es diu Catalunya, i en aquests mo-

ments és important que Cabrera de Mar, recollint la voluntat majoritària expressada pels seus ciutadans el 

passat 9 de novembre, i refermada en aquestes eleccions municipals, doni suport de forma activa al procés 

sobiranista que viu el nostre país.  

Vull anunciar-vos que serem un govern de tots i per a tothom, tant a nivell social com a nivell territorial, com 

a nivell nacional, no volem que ningú se senti discriminat pel fet de sentir-se ideològicament identificat amb 

uns colors diferents dels que representen el govern. Nosaltres governarem per a tots els cabrerencs i cabre-

renques, siguin d’on siguin, pensin com pensin a nivell nacional, i tinguin el nivell social que tinguin.  

Voldria també dirigir-me a l’oposició. El primer que vull dir, com ja vaig dir també fa quatre anys, és que el 

nom d’«oposició» no m’agrada gens, avia’m si en aquest cas som capaços de trobar-li un nom, no sé, que 

descrigui millor la voluntat, com a mínim que tinc jo personalment i que té el govern, que és treballar conjun-

tament en tot allò que sigui possible. Hauríem de trobar-li un nom perquè «oposició» ja està donant a en-

tendre que s’hi oposaran fem el que fem, cosa que jo espero i estic segur que no serà així. Esperem que s i-

gui una oposició, o uns grups que estan fora del govern, que facin una tasca constructiva, amb aportacions i 

crítiques quan toqui, i que sempre siguin ben fonamentades. El que sí que proposem des del govern és tre-

ballar junts i buscar el consens en totes aquelles àrees que siguin importants per al poble, i que ho perme-

tin, perquè no sempre ho permet, sempre..., a vegades ho ha hagut de manifestar i és així, hi ha un treball 

tècnic al darrere on ni els polítics del propi govern hi entrem.  
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Llavors, quan arriba el fruit d’això sembla que s’hagi marginat l’oposició. No, molts cops no és així, la volun-

tat, repeteixo, i si no és així ja me l’aniran corregint, és que puguem treballar junts en tot allò que sigui pos-

sible, i en temes de futur importants per a tot el poble. 

I per últim, anunciar, com ja els vaig anunciar personalment en el seu dia, especialment als grups de Gent 

per Cabrera i del PSC, que no deixem..., que la porta no està tancada a ningú, en absolut, a futures incorpo-

racions al govern municipal de Cabrera de Mar. 

Deixem la porta sense tancar, tampoc vull dir que la porta estigui oberta però no està tancada, a què en un 

futur hi pugui haver incorporacions. Bé, que no està tancada vol dir que no està oberta de bat a bat, eh?, 

però que no està tancada del tot. Per tant, és un tema al qual ens comprometem, com així ho vam anunciar 

i ara ho fem públicament, estudiar aquesta possibilitat de futures incorporacions passat l’estiu. 

I per últim, voldria dirigir-me a tots els veïns, als que esteu aquí presents i als que no heu pogut venir, per 

dir-vos que tenim una oportunitat en aquests propers quatre anys per fer de Cabrera el millor poble del mi-

llor país del món, i el que us proposo és que ho fem junts. Visca Cabrera de Mar, i visca Catalunya! 

(Aplaudiments.) 

Bé, moltes gràcies. Ara, contràriament al que teòricament estava previst, i us demano disculpes, donarem la 

paraula als grups que no formen part del govern. Jo trobo que és millor també fer-ho com ho hem fet, que 

primer parli jo amb les propostes i després cadascú també pugui opinar sobre el que jo he dit. Històricament 

es feia al revés, m’he saltat el protocol, com avui sembla que no surt gairebé res bé, doncs, això tampoc ha 

sortit bé, però en qualsevol cas estem a temps de fer-ho. Començarem de menor a major nombre de vots, 

per tant, donem la paraula al senyor Daniel Meroño, del PSC, del Partit dels Socialistes de Catalunya. 

Endavant. 

Intervé el senyor Daniel Meroño, del Partit dels Socialistes de Catalunya, que dóna el bon dia a tothom, grà-

cies a tothom per la vostra assistència. Senyor alcalde, senyors regidors i regidores, amics i amigues, bon 

dia i gràcies per compartir tots plegats amb mi un moment tan important, per a la meva persona. Com vos-

tès saben, avui inicio la meva trajectòria en aquesta institució, per això assumir aquesta regidoria és per a 

mi una gran satisfacció, un honor, una gran responsabilitat i un important repte. Deixeu-me començar des-

tacant la importància que el poble pugui triar lliurement els seus representants, i que avui puguem assistir 

amb plena normalitat democràtica a aquest acte solemne.  

En aquest sentit, vull agrair sincerament que 2.200 persones anessin a votar fa tres setmanes a les elecci-

ons, com ja ha fet l’alcalde, i que ens ha portat fins aquí. Però tinc molt present que no arribava al 65 per 

cent de les persones que no tenien dret a fer-ho, i això ens obliga a analitzar i a lluitar per corregir les limita-

cions del nostre sistema electoral, especialment en l’àmbit municipal.  

Els canvis que estan succeint a tot el país, com també una abstenció que no podem acceptar resignada-

ment, ens estan indicant algunes coses que cal que sapiguem recollir. En un àmbit municipal, l’obligació 

que espero assumeixi el nou govern és acostar la política local a la ciutadania, de centrar-se en el proble-

mes i les expectatives quotidianes de la gent, d’incrementar els mecanismes d’informació i de participació 

en els assumptes públics, en els aspectes que compartim de les nostres vides, ja que som persones i som 

comunitat. Deixeu-me també felicitar les regidores i regidors escollits en aquestes eleccions. Som sis cares 

noves en aquest consistori, més de la meitat. Us espera, ens espera una apassionant tasca de servei de la 

comunitat, de treball per a aquest gran poble que estimem i que compartim.  
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Continuant aquest capítol d’agraïments, m’adreço als homes i progressistes de Cabrera, i a les 156 perso-

nes que han votat aquesta candidatura. Guanyar una regidoria és, per a molta gent, una gran alegria que ve 

a reconèixer un projecte polític, que, malgrat ser minoritari, ha sabut sintonitzar amb les expectatives i rei-

vindicacions d’alguns veïns, a partir del diàleg i del treball conjunt. A nivell personal, vull tenir un record per 

la meva dona, l’Anna, que és el meu referent en totes les facetes de la meva vida.  

Vull també fer esment a l’alegria que avui tenen els meus pares, i la sort que tinc jo en veure els meus fills, 

que avui m’acompanyen. Sentint-me, doncs, molt recolzat, us manifesto a tots el meu compromís amb els 

cabrerencs, la il·lusió per millorar i transformar la comunitat, el meu compromís de treball amb rigor, dedica-

ció, d’escoltar i prendre les decisions necessàries per aconseguir els objectius fixats a la meva candidatura. 

Ja acabo. Malgrat néixer a Barcelona, sempre he dit que em sento del Baix Maresme. Amb cinc anys ja vi-

via a Premià de Mar, i després a Premià de Dalt, i després a Vilassar de Dalt, i des de fa vuit anys a Cabre-

ra de Mar. El meu fill gran és nascut a Premià, i el meu fill petit és nascut a Cabrera. El meu cognom prové 

de Cartagena, d’on és nascut el meu pare, qui va emigrar ara fa seixanta anys a Catalunya. Sóc fill de la 

classe treballadora i fidel a la classe treballadora, en un país que ha sabut acollir gent d’aquí i gent de fora 

d’una manera extraordinària. Però sóc molt conscient del poble on visc. Cabrera és avui un poble més di-

vers i complex que fa vuit anys, i en un context de crisi que fa que avui la situació sigui difícil per a molts ve-

ïns i moltes veïnes. I en aquest context és molt important que un govern municipal reivindiqui els valors més 

basics de la igualtat entre totes les persones.  

No voldria acabar sense haver exposat les peticions i els desitjos d’aquest pobre regidor per als propers 

anys de legislatura. Demano als regidors del govern col·laboració, suport i treball com no ho han fet mai, la 

gent ens ho demana. Demano el mateix a la resta de regidors de l’oposició, desitjo que amb el govern pu-

guem treballar a partir de coincidències, d’objectius compartits i avançant la solució de les discrepàncies. 

Tinc plena confiança que podrem disposar de la màxima professionalitat i rigor de tots els treballadors i tre-

balladores de la institució. Demano als amics que em digui sempre allò que pensen i no allò que jo voldria 

escoltar. Desitjo l’imprescindible suport i ajuda a la meva família, de forma especial de l’Anna, en aquesta 

nova etapa que ens afecta a tots. Al costat d’aquests desitjos i peticions vull manifestar novament el meu 

compromís, vull ser regidor d’un ajuntament eficient, rigorós, i al servei de tots i totes des de la proximitat. 

Visca la solidaritat entre les persones i els pobles, visca Cabrera de Mar! 

(Aplaudiments.) 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé, moltes gràcies, senyor Meroño. Donem ara la paraula 

al senyor Antoni Abel, del Grup Alternativa Independent Cabrera de Mar. 

Intervé el senyor Antoni Abel, del Grup Alternativa Independent Cabrera de Mar, que dóna el bon dia a to-

thom. Primer agrair la vostra assistència a aquest acte. Vull agrair a tots la confiança del passat 24 de maig, 

pel seu suport. Dir-vos que nosaltres durant aquests últims quatre anys hem estat en el govern i hem treba-

llat per un poble millor, i que seguirem treballant igualment des de l’oposició per aconseguir que Cabrera s i-

gui el millor poble del món. I no vull estendre’m molt, perquè tampoc venia aquí preparat per fer un discurs 

molt llarg, crec que, bé, facilitar la tasca del govern serà un dels nostres objectius, el que volem és que el 

poble pugui prosperar, i nosaltres cooperarem tot el que puguem. I bé, res més, donar-vos les gràcies a 

tots. 

(Aplaudiments.) 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Gràcies, senyor Abel. Donem ara, per finalitzar, la pa-

raula a la senyora Anna Maluquer, de Gent per Cabrera. 
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Intervé la senyora Anna Maluquer, de Gent per Cabrera, per manifestar que bé, doncs, bon dia a tothom, 

moltes gràcies per ser aquí, penso que avui és un dia, doncs, que en nom de Gent per Cabrera us agraeixo 

la vostra assistència. El fet que es compongui un nou consistori és important per al poble, perquè és el que 

us ha de governar durant els propers quatre anys i ha de vetllar per vosaltres i pel vostre benestar.  

Nosaltres volem desitjar, doncs, a l’equip de govern, a aquesta coalició que s’ha format entre Convergència 

i Unió i Esquerra Republicana, tot l’encert, i de les paraules que ha dit l’alcalde, m’agradarà veure aquest 

tracte amb l’oposició i que es compti amb nosaltres, perquè realment un poble el formem totes les persones. 

Nosaltres som la segona força més votada i no s’ha cregut convenient que entrem en aquest govern, però 

sí que penso que tenim bones coses a aportar, hem fet un bon programa, i des de l’oposició farem una feina 

constructiva, però també estarem a l’aguait, evidentment.  

L’única cosa que he trobat a faltar, o m’agradaria que sobretot aquest govern no fos un govern de compar-

timents, que cada regidoria tingués la seva feina i no s’anés a una, i potser he trobat a faltar l’agraïment 

també a una de les altres forces del govern que van ajudar a què vostè fos alcalde el passat mandat.  

Res més, gràcies per tot, i espero que tinguem uns bons quatre anys. Visca Cabrera i la gent de Cabrera! 

(Aplaudiments.) 

Intervé el senyor alcalde per manifestar que molt bé. Només, en resposta a l’última qüestió que ha esmentat 

la senyora Maluquer, sí, l’agraïment als companys de govern es va fer públic de manera intensa i extensa 

durant la campanya electoral, i un cop finalitzada la campanya. Avui estàvem parlant de futur. És per això 

que li he agraït a Esquerra Republicana, nou membre del govern, el seu esforç i les facilitats que ha donat 

per formar govern, el reconeixement a la tasca feta l’he fet públic jo personalment, l’ha fet públic el partit, i 

ho han fet públic múltiples persones durant moltes vegades, i no hi ha res a dir en això. 

Molt bé, doncs, res més. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra assistència, i reiterar el desig compartit 

dels onze regidors que tinguem un mandat que ajudi a prosperar el poble de Cabrera de Mar i les persones 

que hi vivim. Moltes gràcies i fins la propera, que passeu bon dia. 

Gràcies.  
 
Aixecada la sessió, essent tres quarts d’una del migdia, en lloc i data UT SUPRA, que com a Secretari en 
certifico. 
 

 Vist i Plau 
 L’alcalde,  

 


