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CiU guanya les eleccions 

municipals i obté 5 regidors
ERC entra amb força amb 4 regidors i el PSC es queda amb 2

ESPECIAL ELECCIONS MUNICIPALS 2015

Resultats eleccions Municipals 2015

CiU
5

ERC
4

PSC
2

Municipals 2011

CiU
6 PSC

5

La candidatura de CiU, encapçalada per l’actual alcalde, Joaquim 
Arnó, ha guanyat les eleccions amb un total de 455 vots que re-

presenta el 36’6% de la totalitat de vots emesos i 5 regidors, (1 regidor 
menys que a les eleccions del 2011). Arnó s’ha mostrat agraït per la con-
fiança dipositada pels caldencs i ha reiterat la voluntat de diàleg amb 
les altres forces polítiques que han obtingut representació, “penso que 
el missatge del conjunt dels caldencs i caldenques és força clar –ha dit– 
i el que toca ara és treballar junts perquè tots sumem, tal com deia el 
nostre lema de campanya”.
ERC s’ha situat com a segona força política amb un total de 377 vots 
que representen un 30’3% i 4 regidors. Segons Rosa Pou, cap de llista 
d’ERC, “estem molt contents ja que es tracta del primer cop que ERC 
aconsegueix representació i volem agrair a tots els que han dipositat 
la seva confiança en nosaltres. Ara ens queda molta feina per davant. 

També volem fer una reflexió sobre la campanya política. Hem demos-
trat que amb una campanya més austera, es poden aconseguir bons 
resultats”.
Per la seva banda, el PSC ha aconseguit 273 vots i 2 regidors, 3 menys 
que a les anteriors eleccions. Joan Baró, candidat a l’alcaldia, ha expli-
cat que “respectem la decisió del poble de Caldes, tot i que ens hagués 
agradat un resultat diferent. Continuarem treballant, i d’altra banda, 
felicitem les forces guanyadores”.
El PP ha obtingut 73 vots, sense aconseguir cap regidor.
La participació en aquesta contesa electoral ha estat del 61’5%. De les 
2.015 persones amb dret de vot, n’han votat 1.241. Una xifra lleugera-
ment més baixa que el 2011, quan va votar un 61’8% del cens electoral. 
Els vots en blanc han estat 17, un 0’8%, igual que els vots nuls.
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CiU
Des de Convergència i Unió volem expressar el nostre 
reconeixement a l’exemplar comportament dels ciutadans i 
ciutadanes de Caldes que aquest diumenge han protagonitzat 
un nou exercici de democràcia amb absoluta normalitat. 
També volem agrair la confiança que majoritàriament 
ens han atorgat els ciutadans, que ha fet possible que per 
tercera vegada consecutiva CiU hagi guanyat les eleccions 
municipals.

Naturalment també fem extensiva la felicitació als altres dos 
partits que han obtingut representació al nou Ajuntament, 
especialment a l’equip d’ERC que hi entrarà per primera 
vegada des de la transició democràtica.

Durant els propers dies caldrà determinar la governabilitat i 
el funcionament del nou Ajuntament. Des de Convergència 
i Unió entenem que el missatge dels ciutadans ha estat clar: 
cal treballar junts perquè tots sumem pel bé de Caldes. 

Nosaltres ja ho vam dir abans de la votació i  ho tornem a dir 
ara. El nou Caldes s’ho mereix. Moltes gràcies a tots.

ERC
Des del grup d’ERC a Caldes agraïm el suport de les persones 
que han dipositat en nosaltres la seva confiança, i felicitem 
totes aquelles que han participat en aquestes municipals,  
així com a la resta de forces polítiques.

Ens comprometem a seguir treballant pel Caldes que volem, 
ara amb les eines indispensables per a fer-ho, i aprofitem per 
a convidar a la reflexió pel que fa al cost de les campanyes 
electorals, ja que ha quedat demostrat que amb una 
campanya austera també es poden assolir bons resultats.

PSC
Primer de tot donar les gràcies a tots els caldencs i caldenques  
per la participació que va ésser més alta que la mitjana 
nacional.

La democràcia és això, poder expressar tot allò en el que 
un creu i acceptar el que la majoria vol. A Caldes ahir es va 
escollir el que els veïns i veïnes del poble han cregut que és 
millor, per tant hem d’acceptar la voluntat de la majoria amb 
tot respecte. El poble ens ha dit que vol diversitat d’opinions 
i creiem que serà enriquidor per a Caldes.

Sobretot volem felicitar a CiU pels resultats obtinguts i 
felicitar també donant la benvinguda a ERC pels resultats 
obtinguts i com a nova força a l’Ajuntament, aquesta és 
l’essència dels demòcrates acceptant la voluntat encara 
que no es comparteixi tot, el respecte per sobre de tot, 
però també els exigim el mateix respecte per qui potser no 
compateix les mateixes opinions, el diàleg és la base de la 
bona convivència.  

Des del PSC seguirem treballant pel bé de Caldes, amb bona 
harmonia, però contundents en allò que vagi contra els 
interessos comuns, i donant suport a tot el que creiem que 
és bo per a Caldes.


