MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DE
L'AJUNTAMENT I ELECCIÓ D’ALCALDE/SSA, REALITZADA EL DIA 15 DE JUNY
DE 2019.
Identificació de la sessió
Data: 15 de juny de 2019
Caràcter: extraordinària
Horari: de 12.00 a 13.00 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
HI ASSISTEIXEN , en condició de regidors i regidores proclamats/des electes en les
últimes eleccions locals celebrades el dia 26 de maig de 2019, segons l’acte de
proclamació de 31 de maig de 2019, expedida per la Junta Electoral de Zona:
Sr. Joan Mercader Carbó
Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda
Sr. Sergio Ortín Lacoma
Sra. Isabel Ortíz Vera
Sr. Sergio Cardona Garro
Sra. Cinzia Valbonesi Prieto
Sr. Oliver Sánchez-Camacho García
Sr. Ludwing Ivan Hasko
Sra. Maria Carmen Ponsa Monge
Sr. Miguel Ángel Ruiz Giménez
Sr. Carlos Manuel Jiménez Martínez
Sr. Ramir Roger Artigas
Sra. Maria Ester Martínez Tarrés
Sr. Joaquim Albert Roig
Sr. Jofre Serret Ballart
Sra. Maria Lourdes Borrell Arigós
Sr. Enric Zaldo Aubanell
Amb l'assistència del secretari de la Corporació, Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, que
dóna fe de l'acte.
L'objecte de la present sessió és la Constitució de la Corporació municipal i l'elecció de
l'alcalde/ssa, de conformitat amb el que disposen els articles 195 i 196 de la Llei
Orgànica del Règim Electoral General, i els articles 37, 40.1 i 40.2 del Reial Decret
2568/1986 de 28 de novembre Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT
Oberta la sessió, el secretari de la Corporació informa als assistents sobre els resultats
de les eleccions locals celebrades el 26 de maig de 2019, segons consta a l’acta de
proclamació de la Junta Electoral de Zona.
Número d’electors censats: 13.718
Número de votants: 8.704
Número de vots a candidatures: 8.584
Número de vots en blanc: 79
Número de vots vàlids: 8.663
Número de vots nuls: 41
Número de vots a candidatures
Candidatures Vots
PSC – CP:
JXM:
ERC – AM
JxC- MM
CUP – AM

3.125
1.490
1.366
895
563

Electes
8
3
3
2
1

A continuació, el secretari de la Corporació sol·licita la presència dels regidors electes
de major i menor edat, a l'objecte de formar la mesa d'edat, que queda constituïda pel
Sr. Carlos Manuel Jiménez Martínez, regidor electe de major edat, que la presideix, pel
Sr. Enric Zaldo Aubanell, regidor electe de menor edat, i pel Sr. Joan Carles Nonell i
Sendrós, secretari de la Corporació.
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190615&punto=1

Tot seguit, el president de la Mesa d'Edat procedeix a sol·licitar la presència dels
regidors i regidores electes, havent-se comprovat amb anterioritat les credencials
presentades i el compliment de l'obligació de realitzar la declaració de béns i activitats,
d'acord amb l'article 75.7 de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases del
Règim Local, havent estat informats/ades de les causes d’incompatibilitat previstes als
arts. 177 i 178 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
El Sr. President procedeix a preguntar la formula per la qual els regidors proclamats
electes juren o prometen acatament a la Constitució, d'acord amb l'article 108.8 de la
Llei Orgànica del Règim Electoral General, i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
(LOREG).
El Sr. President de la Mesa dona possessió a cadascun dels regidors i regidores
electes, formulant-los amb la següent pregunta:

Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor/a de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya?.
Tots els Srs./Sres. Regidors/es i ell mateix responen de forma afirmativa, en la forma
següent:
Sr. Joan Mercader Carbó, manifesta: sí, ho juro
Sr. Sònia Viñolas Mollfulleda: sí, ho prometo
Sr. Sergio Ortín Lacoma: sí, ho prometo
Sra. Isabel Ortíz Vera: sí, ho juro
Sr. Sergio Cardona Garro: sí, ho prometo
Sra. Cinzia Valbonesi Prieto: sí, ho juro
Sr. Oliver Sánchez-Camacho García: sí, prometo
Sr. Ludwing Ivan Hasko: sí, prometo
Sra. Maria Carmen Ponsa Monge: sí, prometo
Sr. Miguel Ángel Ruiz Giménez: sí, prometo
Sr. Ramir Roger Artigas: per imperatiu legal, ho prometo. A banda, i sí, prometo,per
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els
valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció
d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i
territorialment equilibrada.
Sra. Maria Ester Martínez Tarrés: sí prometo, per imperatiu legal. A banda, per
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els
valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció
d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i
territorialment equilibrada.
Sr. Joaquim Albert Roig: sí, per imperatiu legal, prometo. A banda, per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de
la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera,
territorialment equilibrada i culturalment viva.
Sr. Jofre Serret Ballart: sí, ho prometo per imperatiu legal, amb lleialtat al mandat
democràtic i al poble de Catalunya i amb la meva solidaritat i suport als presos i preses
polítics i als exiliats i exiliades, manifesto el meu ferm compromís amb la igualtat i la
llibertat i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada.
Sra. Maria Lourdes Borrell Arigós: sí, ho prometo, amb lleialtat al mandat democràtic i
al poble de Catalunya i amb la meva solidaritat i suport als presos i preses polítics i als
exiliats i exiliades, manifesto el meu ferm compromís amb la igualtat i la llibertat i

declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.
Per últim prenen possessió els dos regidors electes membres de la Mesa d’Edat
El Sr. Enric Zaldo Aubanell, manifesta: sí, per imperatiu legal, ho prometo, i prometo
també que treballaré per la justícia social i la igualtat de les ciutadanes de Malgrat de
Mar, sense renunciar mai als meus principis republicans cap a l’autodeterminació de
qualsevol poble.
El Sr. Carlos Manuel Jiménez Martínez, manifesta: sí, prometo.
Realitzades les accions anteriors, es constata l'assistència a aquest acte de la totalitat
dels disset regidors i regidores, i, seguidament, el Sr. Jiménez efectua un breu
parlament : “En primer lloc, saludar els regidors i regidores i donar els gràcies a totes
les persones que segueixen l’acta a la sala i mitjanat els canals de comunicació que ha
desplegat Ona Malgrat. Avui celebrem la sessió de constitució de la nova Corporació
municipal de Malgrat de Mar, del nou Ajuntament que ha de regir la nostra vila els
propers quatre anys. I aprofitant que el protocol de l’acta reserva una intervenció pel
regidor de major edat, compartiré amb vosaltres una reflexió en veu alta. Vull felicitar
tots els regidors i regidores que han resultat escollits, alguns d’ells ja els coneixeu de
l’anterior legislatura i d’altres avui s’estrenen en aquest acte. Desitjo que siguem
capaços d’aportar el millor de nosaltres mateixos en favor de Malgrat i que la defensa
dels diferents projectes polítics aquí avui representants es faci amb el màxim respecte
a les persones i les opinions divergents. La primera de les coses que voldria remarcar
és que aquest és l’acte més solemne de tots els que se celebren a l’Ajuntament. És
l’acte de culminació de la gran festa de la democràcia que són les eleccions
celebrades el passat 26 de maig, dia en que els malgratencs i les malgratenques van
tenir l’oportunitat d’escollir les persones que volen que els serveixin a la pròxima
legislatura. I si nosaltres disset ens trobem avui aquí és gràcies als vots i la confiança
de les persones que així ho han decidit. En segon lloc, vull remarcar que aquest és un
acte de reconeixement a persones compromeses que lliurement volen dedicar una part
important del seu temps als seus veïns i veïnes, al seu poble. La nostra estimació a
Malgrat es demostra amb un bon exercici del nostre treball, el nostre servei i de la
nostra dedicació. Amb total respecte i exemplaritat cap als nostres ciutadans, perquè
nosaltres els representarem arreu. Hem de ser l’escola i la veu del poble de Malgrat.
La nostra societat és cada vegada més lliure, més plural i té més recursos per estar
informada i qualsevol dels que hem decidit dedicar-nos a la política hem de tenir com a
objectiu el benestar dels nostres conciutadans, cada vegada més conscients dels seus
drets, però també dels seus deures. Vull agrair als regidors i regidores que han format
l’Ajuntament els darrers quatre anys per tota la seva feina i pels projectes que han vist
la llum en aquesta legislatura. Els malgratencs i malgratenques es mereixen que
Malgrat continuï evolucionant, que se segueixi construint un poble d’oportunitats. Per
finalitzar, tan sols em queda esperonar a tots i totes les regidores de l’Ajuntament a
encarar aquest nou mandat amb tota la il·lusió i l’entusiasme, des de Govern o des de
l’oposició. Us animo a treballar i col·laborar en tots aquells projectes en que us vau
comprometre en el vostre programa i durant la campanya electoral. Perquè el seu
objectiu s’ho mereix. El seu objectiu no és altre que el poble de Malgrat. Moltes
gràcies.
Finalitzat el parlament, el Sr. President declara constituïda la Corporació que passa
a estar integrada pels següents membres:
Sr. Joan Mercader Carbó
Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda

Sr. Sergio Ortín Lacoma
Sra. Isabel Ortíz Vera
Sr. Sergio Cardona Garro
Sra. Cinzia Valbonesi Prieto
Sr. Oliver Sánchez-Camacho García
Sr. Ludwing Ivan Hasko
Sra. Maria Carmen Ponsa Monge
Sr. Miguel Ángel Ruiz Giménez
Sr. Carlos Manuel Jiménez Martínez
Sr. Ramir Roger Artigas
Sra. Maria Ester Martínez Tarrés
Sr. Joaquim Albert Roig
Sr. Jofre Serret Ballart
Sra. Maria Lourdes Borrell Arigós
Sr. Enric Zaldo Aubanell
ELECCIÓ DE L'ALCALDE/SSA
A continuació i d'acord amb el procediment establert a l'article 196 de la Llei Orgànica
del Règim Electoral General, es procedeix a l'elecció de l'Alcalde/essa, podent ser
candidats els regidors i regidores que figuraven com a caps de llista, es a dir:
El Sr. Joan Mercader Carbó (PSC-PC)
La Sra. Maria Carmen Ponsa Monge (JXM)
El Sr. Ramir Roger i Artigas (ERC-AM)
El Sr. Jofre Serret Ballart (JxC MM)
El Sr. Enric Zaldo Aubanell (CUP-AM)
El Sr. President atorga la paraula, per ordre de menor a major número de vots
aconseguits en les últimes eleccions municipals, per si desitgen fer-ne ús per confirmar
respectivament davant el Consistori la seva voluntat de ser proclamats alcalde/essa.
Sr. Zaldo: gràcies president. El 26 de maig, 563 veïnes i veïns de Malgrat de Mar van
confiar el seu vot a la Candidatura d’Unitat Popular i van confiar, per tant, que el
projecte i metodologia de la CUP eren i és el que volen pel municipi en el que viuen.
563 persones que volen que es posi a les classes populars al centre. Que es treballi
per la cohesió social. Per combatre l’especulació urbanística, habitacional i
mediambiental, per l’assoliment dels drets socials. 563 persones que volen que els
principis republicans, independentistes i de ruptura amb el règim del 78 governi a
Malgrat. 563 persones que han manifestat amb aquest vot que volen que es continuï
treballant, seguint els passos dels que m’han precedit en l’anterior mandat, dos anys a
l’oposició i dos anys a govern. Agraeixo la feina incansable d’en Paco i la Núria, posant

sempre el benefici col·lectiu per sobre de l’individual. També agraeixo a la meva
família i a l’assemblea que no hagi defallit mai i que tampoc defalleixin ara. Perquè tot i
ser un sol representant en aquest Consistori, sé que sentiré que mai caminaré sol.
Igual que mai caminaran soles aquelles persones represaliades per expressar els seus
anhels de llibertat i justícia social, un record per en Ramon i en Sergi. Tampoc
caminaran mai soles aquelles que són víctimes d’un sistema racista, capitalista i
patriarcal, que aixafa els col·lectius en pro del benestar d’un sol: mai caminareu soles.
Vosaltres, aquestes 563 persones, heu fet confiança en la candidatura, i nosaltres, les
persones que formem part de l’assemblea local de la CUP i jo mateix, com a
representant a l’Ajuntament d’aquesta assemblea, tenim el ferm compromís polític,
moral i ètic, que no trairem aquesta confiança. Tenim el compromís que seguirem
lluitant per l’assoliment dels drets, per posar al centre tots aquells principis i valors
democràtics que creiem han de seguir sent el mitjà que permeti a les classes populars
combatre l’opressió. Som la candidatura de les que té representació avui aquí, que
menys suport a les urnes ha rebut, però això no ens farà baixar el cap ni renunciar als
valors que creiem que cal reivindicar, tot el contrari. Això ens fa seguir creient que cal
moltíssima feina, des de la institució com des dels carrers. Que mai abandonarem i
que seran sempre nostres. Avui, el vot de la CUP, no permet assegurar un govern
alternatiu i que puguem considerar de progrés, perquè els aspectes de partit han
quedat per sobre dels interessos dels votants i per tant, no votarem a cap candidat que
es presenti avui a aquest Ple d’investidura. Farem un vot solidari per denunciar un cop
més l’autoritarisme de l’estat espanyol front l’autodeterminació dels pobles, front la
llibertat d’expressió i d’opinió i front la justícia social. El vot de la CUP serà avui per un
dels presos polítics que porta més de 600 dies injustament empresonat. No hem vingut
aquí per comoditat, no hem vingut aquí per cadires, hem vingut per seguir consolidant
un projecte d’unitat popular front aquelles i aquells que ens volen enfadades. Perquè
front les desigualtats, front aquells que ens volen amb el cap baix, no ens en queda
altra que alçar la veu, alçar el puny i cridar que la història és nostra i la fan els pobles.
Gràcies, visca Malgrat i la seva gent socialment compromesa, i visca la terra.
Sr. Serret: bon dia regidors, regidores, companys, companyes. Avui s’inicia una nova
etapa a l’Ajuntament i voldria començar expressant agraïment a tots i totes els veïns i
veïnes de Malgrat de Mar que ens han fet confiança i fer-los saber que treballarem per
aconseguir aquells objectius que ens vàrem marcar. També vull donar les gràcies a
aquells que esteu i ens feu costat en el nostre dia a dia. També a aquests. Als veïns,
familiars i amics. Els resultats de les eleccions dels 26 de maig a Malgrat de Mar
marquen una voluntat molt clara, la necessitat d’assolir un govern fort, estable i
representatiu a Malgrat de Mar i l’obligació de fer un exercici de responsabilitat a favor
dels malgratencs i malgratenques. En aquestes circumstàncies, des de JxC ens sentim
amb la responsabilitat de fer possible una nova etapa política d’entesa al nostre poble,
posant al servei de la ciutadania una majoria estable que treballi amb un programa
comú i amb uns projectes compartits. Una etapa que de manera serena permeti
encarar els reptes que té el municipi cara els propers anys i garanteixi que es posa a
les persones al centre del debat. I és que durant tota la campanya no ens hem cansat
de dir que Malgrat ens Mou treballa en un projecte que posa a les persones al centre
del projecte global de poble per construir un Malgrat viu, dinàmic, integrador i modern,
amb una vista fixada a l’horitzó del Malgrat del 2030. I aquest és el projecte que volem
desplegar. Un projecte que aprofundeixi en la construcció democràtica i que permeti
un Malgrat crític, exigent i participatiu. I per això posarem noves línies democràtiques
al servei de la ciutadania que permetin decidir el futur que volem. Sentim passió per
Malgrat i pels malgratencs i malgratenques, i sentim passió pel que fem. Per tant,
entomem avui amb força i coratge, la responsabilitat d’ajudar a construir el Malgrat del
futur. I ho farem posant l’accent a les persones com a principal eix del nostre programa
i de treball compartit. No ens fa por la feina ni la crítica, per dura que sigui, encara que
aquesta crítica traspassi les línies que mai s’haurien de trepitjar a la política local.

Perquè creiem en el treball i ens mouen les conviccions. Hem demostrat moltes
vegades que treballant fort els objectius s’aconsegueixen, per això hem apostat per un
programa clar i per donar solucions als problemes que pateix Malgrat, posant l’accent
en les persones, en l’educació i la cultura. No ens resignem, volem més per Malgrat, i
no ens trobareu mai en l’insult, les desqualificacions personals ni en la falta de
respecte vers qui pensi diferent. Tot el contrari. Ens trobareu tots amb la mà estesa.
Som demòcrates per principi i ens trobareu sempre amb la política constructiva. Fent
allò que pensem que és en benefici del poble i dels nostres veïns i veïnes. I treballant
amb l’anhel compartit que s’acabi amb la injustícia de l’empresonament dels polítics
catalans, el desig que s’abandoni la judicialització de la política i amb el convenciment
que cal abordar la solució de tots els conflictes a través del diàleg i la participació
ciutadana. En definitiva, ens trobareu disposats a treballar en tot allò que ens uneix:
Malgrat, el benestar de la seva gent i la seva projecció. I a parlar. Palar, parlar i pactar
les discrepàncies en els temes que no ens uneixen. I ens trobareu sempre treballant
pel país, perquè les nostres conviccions no són conviccions d’anunci o per aprofitar el
moment, sinó que vénen de molt lluny. Avui l’objectiu és Malgrat, amb totes les lletres,
sense oblidar mai que el país viu una situació d’excepcionalitat que no podem
normalitzar. Des de JxC no presentem candidat a l’alcaldia perquè entenem que el
PSC ha estat la llista més votada i és la gent de Malgrat qui ha escollit l’alcalde pels
propers quatre anys. Nosaltres votarem en blanc. Els representants del JxC
treballarem al costat del nou equip de govern perquè Malgrat sigui un municipi de
respecte, en que la diferència no sigui un problema, i la bona convivència, un deure i
una obligació de tots els veïns i veïnes. Molta sort i encerts per la vila de Malgrat de
Mar.
Sr. Roger: gràcies president. Regidors, regidores, convidats assistents a aquest acte
de constitució d’un nou Ajuntament. Des d’ERC volem, en primer lloc, agrair
l’acompanyament als presents ena aquesta sala i també als qui ens segueixen des del
centre cultural aquí al costat o des de casa per la transmissió via Facebook Live d’Ona
Malgrat. Començar felicitant, com no pot ser d’una altra manera, en Joan Mercader i a
la candidatura del PSC per ser la més votada a les passades eleccions del passat dia
26 de maig. Cal també donar les gràcies als 1.366 malgratencs i malgratenques que
ens van fer confiança a les urnes. Després d’aquests quatre anys en els que hem estat
primer oposició i després govern i d’una campanya electoral feta des de la proposició
honesta i la veritat sense subterfugis, aquesta és la valoració de la ciutadania. La
respectem i assumim des de la voluntat d’encetar un nou mandat de manera positiva i
constructiva en benefici del poble de Malgrat. ERC vetllarem per tal que el llegat
d’obertura política cap a la ciutadania que en molts aspectes hereta el govern actual,
no es malbarati. Ens hi trobaran sempre per impulsar polítiques de participació, de
transparència, d’obertura de dades i de millora dels canals de comunicació i relació
entre l’Ajuntament i els ciutadans. També en totes aquelles que vagin cap a un Malgrat
més equilibrat territorialment, més orgullós de la seva identitat i es prioritzi les justícies
socials i uns serveis dignes i eficients. Per acabar, i en clau política local, seria
convenient i honest cara la ciutadania, fer el que es diu en campanya que faràs. Millor
no dir res si és valorable fer una altra cosa diferent. Així els electors no tenen la
percepció que el seu vot és manipulat. A ningú se li escapa que el context polític
nacional amb la repressió de l’estat que empresona i exilia els referents civils i polítics
de l’independentisme demana claredat i posicions entenedores per part dels seus
representats polítics, en qualsevol dels nivells de representació que tinguin. Per això,
restarem amatents a la fiabilitat en l’actuació i els avanços o reculades d’aquesta

minvada representació sobiranista al govern de Malgrat. Per acabar, sort i encerts als
companys i companyes que avui formarem aquest nou Consistori.
Sra. Ponsa: bon dia a tothom. Gràcies per la vostra presència i felicito als nous
regidors que es reuneixen avui en aquest acte i al PSC, guanyador de les passades
eleccions. Vull agrair especialment als 1.490 vots de confiança que van fer que JxM es
mantingui com la segona força d’aquest Ajuntament. Els darrers dos anys i quatre
mesos he estat alcaldessa de tots i totes, liderant un equip de govern format per quatre
partits. Hem treballat de valent de manera transversal, novedosa, consensuada i
compromesa. Això ha fet possible dur a terme els deu objectius de govern que ens
vàrem marcar inicialment. En aquest breu espai de temps el canvi de manera de fer ha
estat evident. Ens hem allunyat de la vella política i hem fet un pas endavant per
modernitzar el poble. M’he esforçat en fer una política propera, al costat de les
persones i amb la porta del despatx sempre oberta. Personalment, permeteu-me que
agraeixi especialment a les dues persones del meu grup que m’han acompanyat, en
Miquel i la Mireia. Gràcies per la vostra dedicació, la vostra amistat i el vostre
recolzament. Ha estat un càrrec compartit i sense vosaltres de ben segur tot hauria
estat diferent. Gràcies per ser-hi sempre, per mi i pels vostres conciutadans. Avui
tanquem una etapa que acomiado molt satisfeta, amb els deures del programa
electoral fets i deixant el Consistori amb una economia solvent per afrontar els reptes
de futur. Sembla que arriben nous aires al Consistori. Nosaltres no renunciarem a la
línia que hem iniciat de treball i respecte cap als nostres votants. Vull reafirmar el meu
compromís i el del meu equip en continuar des del lloc on ens pertoqui construint el
Malgrat de les persones. Moltes gràcies.
El Sr. Mercader: bon dia a tothom. Primer de tot, des del PSC volem agrair a les 3.125
persones que ens van votar a les darreres eleccions municipals del 26 de maig.
Aquest resultat ha permès que a l’actual Consistori tinguem una representació de 8
regidors d’un total de 17. Fet que significa que, gràcies a la confiança rebuda per part
dels malgratencs i malgratenques, estiguem a un sol regidor de la majoria absoluta.
Per a un sol partit polític, arribar a tenir gairebé la majoria absoluta passant de 2.340
vots i 6 regidors de les eleccions municipals del 2015, augmentant gairebé 800 vots
més i 2 regidors més, fa que estiguem contents i satisfets de la tasca feta en l’anterior
mandat. Com a primera força política més votada i com a guanyadors de les eleccions
municipals, amb aquests resultats hem tingut clar el missatge rebut per part de la
ciutadania, que és que teníem l’obligació de formar un govern fort, sòlid, estable i
plural, amb l’objectiu principal de millorar el municipi i el benestar dels malgratencs i
malgratenques. Perquè tenim molt clar que principalment a les eleccions municipals
els malgratencs voten els projectes i les persones que conformen les llistes electorals.
Per això ens centrem en projectes relatius en solucionar els problemes reals del dia a
dia de les persones, que van des de la neteja i el manteniment del municipi a la millora
de la seguretat, el foment de la cultura, els esports i l’ensenyament, actuar en l’àmbit
de serveis socials, habitatge i promoció econòmica, fent especial èmfasi en el col·lectiu
de la gent gran i la joventut, promovent la igualtat efectiva de gènere i construint un
projecte de present i de futur per Malgrat, amb la creació de nous llocs de treball i
noves oportunitats a través d’un creixement territorial sostenible i equilibrat amb
respecte cap al medi ambient i actuant a tots els barris. Els socialistes sempre hem
sigut municipalistes i tenim una trajectòria d’experiència i gestió política local que
posem a disposició de la ciutadania. Estem orgullosos de totes les persones que ens
han precedit i de la tasca que han fet. Sempre els hi estarem agraïts. Els 8 regidors
estem disposats a seguir fent aquesta tasca amb la mateixa coherència, respecte
institucional, responsabilitat, humilitat, i honestedat, defensant els valors socialistes i
per sobre de tot, l’interès del municipi. Com a candidat a l’Alcaldia, seguiré aplicant els
valors que m’han ensenyat, posaré el meu treball i experiència a la vostra disposició.

El diàleg i el sentit comú seran elements essencials en l’acció política. I sobretot,
governarem amb tu i per tu. Moltes gràcies.

Seguidament, es realitza la votació, de forma secreta, i un cop acabada, la Mesa
d'Edat fa el recompte de vots emesos, resultant el següent:
Total de vots emesos: 17
Vots vàlids...................16
Vots nuls:......................1
En blanc:...................... 2
Vots a candidats:
14
Sr. Joan Mercader Carbó ..............................................8
Sra. Maria Carmen Ponsa Monge..................................3
Sr. Ramir Roger i Artigas................................................3
Atès que cap candidat/a ha obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres
d’aquesta Corporació (9), de conformitat amb el que disposa l’art. 196 de la Llei
Orgànica del Règim Electoral General, es proclama Alcalde de l’Ajuntament de Malgrat
de Mar, al Sr. Joan Mercader Carbó, que encapçala la llista del Partit dels Socialistes
de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP), que fou la que obtingué major
nombre de vots a les eleccions Municipals del dia 26 de maig d’enguany.
Acte seguit i d'acord amb l'article 19 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, i
article 40.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals, el Sr. president de la mesa d'edat, formula al Sr. Joan Mercader
Carbó, la següent pregunta:
Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions
del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, amb lleialtat al Rei, i guardar i
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya.
El Sr. Mercader contesta: Sí, ho juro.
Acte seguit el Sr. Joan Mercader Carbó pren possessió del càrrec d'alcalde davant el
Ple de la Corporació, i dirigeix a tot el Consistori i al públic assistent un parlament:
Moltes gràcies a tots. Començo el meu discurs d’investidura amb aquesta frase. No és
un adéu, és un fins aviat. Aquestes van ser les meves darreres paraules com alcalde
ara fa dos anys i mig. Avui, gràcies als malgratencs i malgratenques que ens van votar
amb una àmplia majoria a les eleccions del 26 de maig, puc tornar a pronunciar
aquestes paraules com alcalde de Malgrat. I el primer que vull fer com alcalde és
agrair altra vegada als més de 3.000 malgratencs i malgratenques que m’han donat la
confiança, però també a tots aquells malgratencs que van exercir el seu dret a vot
escollint diferents forces polítiques. També, en els ciutadans que no van anar a votar o
no tenien el dret a vot. A tots i cadascun de vosaltres, dir-vos que seré l’alcalde de tots
i totes els malgratencs i malgratenques sense excepció. Agrair també la feina feta als

regidors de l’anterior mandat que enguany no hi seran i felicitar i desitjar molts encerts
als regidors de la nova Corporació que hem constituït avui fruit dels resultats del 26 de
maig. Tots i cadascun de nosaltres hem sigut escollits com a representants de la
ciutadania amb l’objectiu de millorar el benestar dels malgratencs i malgratenques i no
els podem fallar. Hem de tenir l’altura de mires suficient i posar per davant l’interès del
municipi per remar tots junts, a una, per aconseguir el millor per Malgrat. Fem-ho fàcil,
amb respecte i tolerància a totes les idees, amb consens i diàleg. Sumant. Construint.
Donant exemple. Amb serenor, seny i sentit comú. Tenim aquesta gran responsabilitat
i estic segur que, si actuem així, qui en sortirà beneficiat sempre serà Malgrat. Perquè
Malgrat s’ho mereix. Es mereix que es prioritzi Malgrat per sobre de tot. Malgrat és la
nostra raó i el nostre centre d’atenció. Malgrat es mereix que prioritzem les
necessitats i problemes reals dels malgratencs i malgratenques. I ho hem de fer entre
tots. Avui, amb la constitució del nou Ajuntament comencem una nova etapa política
amb honestedat, proximitat, transparència, participació i la bona gestió també seran
valors fonamentals i característics d’aquesta etapa que comença. La justícia social, la
promoció econòmica, la igualtat de gènere i la cohesió social formaran part dels eixos
prioritaris d’aquest mandat. Estem aquí com a malgratencs que estimem el nostre
municipi per escoltar-vos, mirar-vos els ulls, recolzar-vos i treballar per ser eficaços
amb l’objectiu de millorar el vostre benestar i el del municipi. Aquesta és la meva
principal motivació com alcalde. I estic segur que amb molt de treball, esforç, diàleg,
escolta i perseverança, entre tots els malgratencs i malgratenques aconseguirem tenir
un Malgrat millor, que estigui a la vostra alçada. Per finalitzar, vull agrair personalment
a totes aquelles persones que sempre han confiat en mi i m’han donat el seu escalf,
des del partit i els que en formen part fins als malgratencs i malgratenques que em
trobo pel carrer. I especialment agrair a la meva família, la meva parella per ser-hi
sempre, sobretot en els mals moments, perquè sense ells avui no estaria aquí. Avui us
dono la benvinguda a una nova etapa política de Malgrat. Gràcies també per formar
govern al Sr. Jofre Serret i a la Lourdes Borrell i moltes gràcies a tots.
El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari ,estenc aquesta acta.

Joan Mercader Carbó
Alcalde

Joan Carles Nonell i Sendrós
Secretari General

