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ACTA NÚM. 9 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 15 DE JUNY DE 2019 
1a. CONVOCATÒRIA 

 
La Secretària dona la benvinguda als assistents i explica el procediment de constitució que 
ve regulat en els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General 
(LOREG). 
 
Aquest acte consisteix en dues parts: la primera de constitució de l’Ajuntament i la segona 
on es procedirà a l’elecció de l’alcalde/essa. 
 
Tot seguit dono compte de l’acta de proclamació d’electes de la Junta Electoral de Zona 
d’Olot de data 1 de juny on estableix la composició definitiva de l’Ajuntament d’Olot de la 
següent manera: 
 
-  Junts per Catalunya - Olot (JxCAT – JUNTS) vots 6889 regidors 11 
-  Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal 

(ERC - AM) vots 3337 regidors 5 
-  Partit  dels Socialistes de Catalunya  –  Candidatura de 

de Progrès (PSC - CP) vots 1761 regidors 3 
-  Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista   

(CUP – AMUNT)  vots 1720 regidors 2  
                           
De conformitat amb aquests resultats es proclamen electes els següents candidats: 
 
Junts per Catalunya - Olot (JxCAT – JUNTS) 
- Sr. Josep Berga i Vayreda 
- Sr. Estanis Vayreda i Puigvert 
- Sra. Montserrat Torras i Surroca 
- Sra. Immaculada Muñoz i Díaz 
- Sr. Jordi Güell i Güell 
- Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch 
- Sr. Agustí Arbós i Torrent 
- Sr. Aniol Sellabona i Aguilera 
- Sra. Gemma Pujolar i Busquets 
- Sra. Adriana Francés i Planellas 
- Sra. Gemma Canalias i Rafel 
 
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC - AM) 
- Sra. Anna Barnadas i López 
- Sr. Josep (Nats) Granados i Serrat 
- Sra. Iolanda Suescun i Pérez 
- Sr. Josep Quintana i Caralt 
- Sra. Laila El Gamouchi i Darras 
 
Partit  dels Socialistes de Catalunya  –  Candidatura de Progrès (PSC - CP) 
- Sr. Josep Guix Feixas 
- Sr. Jaume Mir Bagó 
- Sra. Marina Alegre Martínez 
 
Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista  (CUP – AMUNT) 
- Sr. Lluís Riera Callís 
- Sra. Adriana Roca i Collell 
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Els candidats electes han presentat les credencials que han estat degudament 
comprovades. 
 
També han fet entrega de les pertinents declaracions de béns i activitats als efectes de la 
inscripció en el Registre d’interessos de béns i activitats. 
 
Per part de l’Interventor de l’Interventor de la Corporació s’ha efectuat l’arqueig i s’han 
actualitzat els justificants de les existències en metàl·lic i valors dipositats a la caixa de la 
Corporació i les entitats bancàries. 
 
Dono compte que també es troba a disposició tota la documentació degudament 
actualitzada relativa a l’inventari del patrimoni de la Corporació.  
 
La primera part d’aquesta sessió hem dit que consistia en la constitució de l’Ajuntament i de 
conformitat amb l’article 195 de la LOREG.  
 
L’article 195 disposa que “1) Les Corporacions Municipals es constitueixen en sessió pública 
el vigèsim dia posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s’hagués presentat recurs 
contenciós electoral contra la proclamació dels regidors electes. En aquest supòsit es 
constitueixen el quadragèsim dia posterior a les eleccions. 2) Amb aquesta finalitat, es 
constitueix una Mesa d’Edat integrada pels elegits de major i menor edat, presents en l’acte, 
actuant com a Secretari el qui ho sigui de la Corporació. 3) La Mesa comprova les 
credencials presentades, o acreditacions de la personalitat dels electes amb base a les 
certificacions que la Junta Electoral de Zona hagués remès a l’Ajuntament. 4) Realitzada 
l’operació anterior, la Mesa declararà constituïda la Corporació si concorren la majoria dels 
regidors electes. En cas contrari, se celebrarà sessió dos dies després, quedant constituïda 
la Corporació qualsevol que fons el nombre de regidors presents.” 
 
Tot seguit es passarà a la constitució de la Mesa d’edat que estarà constituïda per la 
regidora electa Sra. Montserrat Torras i Surroca com a electe de major edat, que la 
presidirà, i el Sr. Agustí Arbós i Torrent, com a electe de menor edat.  
 
Demano a la Sra. Torras i al Sr. Arbós que ocupin el seu lloc a la Mesa d’Edat. 
 
La Sra. Torras s’asseu a la cadira de la Presidència i el Sr. Arbós al seu costat, a la seva 
dreta. 
 
Continua la Secretària. I jo mateixa, Maria Glòria Gou Clavera, Secretària de l’Ajuntament 
d’Olot, que actuaré com a Secretària de la Mesa d’edat. 
 
Intervé la Sra. Torras. Declaro constituïda la Mesa d’Edat. 
 
Comprovem les credencials i constato la personalitat dels assistents i demano als regidors 
electes que exposin en aquest acte si els afecta alguna causa d’incompatibilitat 
sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació. 
 
Hem comprovat les credencials i constatat la personalitat dels assistents i demano als 
regidors electes que exposin en aquest acte si els afecta alguna causa d’incompatibilitat 
sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació. 
 
Resultant que cap dels reunits és afectat per causa d’incompatibilitat sobrevinguda, es 
procedeix a donar possessió del càrrec de regidor a les diferents persones que han resultat 
electes: els cridaré un per un per ordre alfabètic i cadascun d’ells prestarà jurament o 
promesa segons fórmula legal regulada en el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril.  
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Els cridats es col·locaran aquí davant de la Mesa i faran la promesa o jurament, i 
posteriorment ocuparan el seu lloc. 
 
- Sra. Marina Alegre Martínez 
- Sr. Agustí Arbós i Torrent 
- Sra. Anna Barnadas i López 
- Sr. Josep Berga i Vayreda 
- Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch 
- Sra. Gemma Canalias i Rafel 
- Sra. Laila El Gamouchi i Darras 
- Sra. Adriana Francés i Planellas 
- Sr. Josep (Nats) Granados i Serrat 
- Sr. Jordi Güell i Güell 
- Sr. Josep Guix Feixas 
- Sr. Jaume Mir Bagó 
- Sra. Immaculada Muñoz i Díaz 
- Sra. Gemma Pujolar i Busquets 
- Sr. Josep Quintana i Caralt 
- Sr. Lluís Riera Callís 
- Sra. Adriana Roca i Collell 
- Sr. Aniol Sellabona i Aguilera 
- Sra. Iolanda Suescun i Pérez 
- Sra. Montserrat Torras i Surroca 
- Sr. Estanis Vayreda i Puigvert 
 
“JURO / PROMETO  
COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR/A PEL QUAL HE 
ESTAT ELEGIT/DA, AMB LLEIALTAT AL REI, I GUARDAR I FER GUARDAR LA 
CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT, I L’ESTATUT, COM A 
NORMA INSTITUCIONAL BÀSICA DE CATALUNYA” 
 
Es destaca la utilització de la frase “per imperatiu legal” dels regidors Srs. Agustí Arbós, 
Anna Barnadas, Josep Berga, M. Assumpció Camps, Gemma Canalias,  Josep Granados, 
Jordi Güell, Immaculada Muñoz, Gemma Pujolar, Josep Quintana, Lluís Riera, Adriana 
Roca, Aniol Sellabona, Iolanda Suescun, Montserrat Torras, Estanis Vayreda. 
 
A continuació del jurament, el Sr. Agustí Arbós ha manifestat: “I a més vull afegir, amb 
lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya, i amb la meva solidaritat i suport als 
presos polítics i als exiliats. Manifesto el meu compromís amb els valors de la República 
Catalana.” 
 
A continuació del jurament, els Srs. Josep Berga, Maria Assumpció Camps, Gemma 
Canalias, Adriana Francés, Jordi Güell, Immaculada Muñoz, Gemma Pujolar, Aniol 
Sellabona, Montserrat Torras i Estanis Vayreda, han manifestat: “I a més vull afegir, amb 
lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya, i amb la meva solidaritat i suport als 
presos i preses polítiques 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.” 
 
A continuació del jurament, la Sra. Anna Barnadas, el Sr. Josep Granados, Sra. Iolanda 
Suescun, Sra. Laila El Gamouchi, han manifestat: “I afegeixo que prometo millorar la justícia 
social, el benestar i la felicitat de tota la ciutadania d’Olot, 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 
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territorialment equilibrada.” 
 
El Sr. Josep Quintana a continuació del jurament, manifesta: “Per expressió democràtica de 
la ciutadania de Catalunya, 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, per millorar la 
justícia social, el benestar i la felicitat de tots els olotins, manifesto també el meu compromís 
amb els valors de la República i fins l’alliberament dels presos polítics.” 
 
El Sr. Lluís Riera a continuació del jurament, manifesta: “Per compromís total, prometo que 
treballaré pel benestar, la igualtat i la justícia social d’Olot. Complir amb el mandat de l'u 
d'octubre, sense renunciar mai els principis republicans ni al dret a l'autodeterminació de tots 
els Països Catalans." 
 
La Sra. Adriana Roca a continuació del jurament, manifesta: “I treballar pel benestar, la 
igualtat i la justícia social d’Olot. Complir amb el mandat de l'u d'octubre, sense renunciar 
mai els principis republicans ni al dret a l'autodeterminació de tots els Països Catalans." 
 
Intervé la Sra. Torras. Atès que concorre la majoria absoluta dels regidors electes, declaro 
legalment constituïda la Corporació. 
 
Seguidament es procedirà a l’elecció d’Alcalde.  
 
Intervé la Secretària que llegeix l’article 196 de la LOREG:  
 
“En la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l’elecció d’Alcalde 
d’acord amb el procediment següent: 

a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves llistes. 
b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat electe. 
c) Si cap d’ells obté aquesta majoria absoluta és proclamat Alcalde el regidor que 

encapçali la llista que hagi obtingut major número de vots populars en el 
corresponent municipi. En cas d’empat es resoldrà per sorteig.”  

 
Intervé la Sra. Torras. Demano quins candidats es presenten a l’elecció d’Alcalde. 
 
- Sr. Josep Berga i Vayreda, es presenta a l’elecció d’Alcalde? 
 
Respon el Sr. Berga. Sí, m’hi presento. 
 
- Sra. Anna Barnadas i López, es presenta a l’elecció d’Alcaldessa? 
 
Respon la Sra. Barnadas. Sí, m’hi presento. 
 
- Sr. Josep Guix Feixas, es presenta a l’elecció d’Alcalde? 
 
Respon el Sr. Guix. Sí, m’hi presento. 
 
- Sr. Lluís Riera Callís, es presenta a l’elecció d’Alcalde? 
 
Respon el Sr. Riera. No, no m’hi presento. 
 
Intervé la Sra. Torras, que manifesta: com a Presidenta de la Mesa d’edat dono obertura  un 
torn de paraula als representants de cada grup, per odre de menor a major. 
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- Sr. Lluís Riera Callís, Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista, té la 
paraula. 
 
Intervé el Sr. Riera. Tenim males noticies. El ple d’avui serà el d’un mandat de majoria 
absoluta. Mai, mai una majoria absoluta és una bona notícia. Ho hem dit i ho direm. 
De la mateixa manera que seguirem dient que el resultat de les eleccions en cap cas pot ser 
una carta blanca per a fer el que es vulgui. Nosaltres serem aquí per a recordar-ho. 
Ara i aquí ens comprometem a observar, explicar, investigar i, si cal, denunciar públicament 
cada una de les propostes i accions que executi aquest nou govern.  Serem fiscalitzadors de 
les polítiques d’aquest consistori. I farem incís en la participació activa de la ciutat. 
Demanem que les grans obres (l’Espai Cràter o la variant d’Olot) es facin a partir de la 
màxima transparència, informació i participació i que es decideixin sempre en forma de 
consulta. 
Que la majoria absoluta no esdevingui absolutista. 
En aquest mandat, en què la República no existeix, encara; nosaltres ens comprometem a 
treballar en base a l’1 d’Octubre. Creiem que aquesta és la millor garantia per eliminar 
l’anomalia política i humana de tenir persones a la presó, exiliades i jutjades per les seves 
idees. Cal acabar amb la farsa judicialització del nacionalisme espanyol més ranci. 
Llibertat presos i preses polítiques i retorn de les exiliades. 
Per a nosaltres, els ajuntaments són la base per exercir totes les sobiranies. Ens hi trobareu. 
Tornarem a fer-ho. I ho farem més i millor. 
Però, en aquest ajuntament en què 18 dels 21 regidors “són” independentistes, no podem 
assegurar que es vetlli pels interessos i el benestar de totes les olotines i els olotins. 
Mentre el govern gens efectiu segueix reprimint i permetent que es reprimeixi persones 
empoderades, antifeixistes i CDR’s, veiem amb alarma com ens quedem sols defensant 
drets i necessitats. No ens quedarem quiets i muts davant de la Llei Aragonès, una nova 
privatització, una nova externalització. Això no ho acceptarem de cap manera com a via 
vàlida per avançar cap a la independència i la República. Aquí no ens hi trobareu MAI.  
Volem fer República i la República és pública i no privada, ni reprivada. 
Aquests 4 anys com el resultat de l’aval d’anys de construcció i lluita. 
Hem ampliat suports, coneixements i aliances. Som més i més capacitades, preparades i 
determinades per capgirar aquesta ciutat. 
Entenem la nostra participació en aquest ajuntament no només com l’aval de les 1720 
persones que ens han votat, sinó com l’altaveu d’unes idees i amb la gran responsabilitat 
d’incidir en la recuperació de la vida als barris, en la reforma específica integral del barri vell, 
en la lluita contra la misèria i la precarietat laboral, en els drets socials, en l’accés a un 
habitatge digne i en l'aplicació immediata d'una gestió total dels residus i d’una política 
interseccional feminista. 
I tot això ho farem treballant i posant en valor el nostre programa. 
Seguirem parlant de tarificacions socials i progressives, d’estudis de municipalització, 
d’informes tècnics i de participació. Molta participació.  
Serem l’oposició que s’arremanga i que aporta idees força per sumar talment, com serem 
l’oposició que no s’arruga i confronta models. 
Serem al ple i serem al carrer d'on venim i a on tornem. 
Ni 19 anys, ni 15 anys ni 10 anys. 
Aportem aquí i ara. 
Tenim ofici i benefici. 
No som polítics, 
No vivim de la política, 
Ni per la política. 
Fem política, 
Vivim AMB la política i això és el que venim a fer ara i aquí.  
 
Intervé la Sra. Torras. Sr. Josep Guix Feixas, candidat del Partit dels Socialistes de 
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Catalunya - Candidatura de Progrès, té la paraula.  
 
Intervé el Sr. Guix. Sra. Presidenta de la mesa , senyores i senyors. 
Tinc l’honor de presentar la meva candidatura a l’alcaldia d’Olot  en resposta a la voluntat de 
molts olotins i olotines expressada en les eleccions municipals dels passat 26  de maig.  
També voldria en nom de les regidores i regidors que formem part de la Candidatura del Partit 
dels Socialistes de Catalunya en aquest Ajuntament, agrair a tots els ciutadans d’Olot que amb 
el seu vot en les darreres eleccions municipals, han confiat en el nostre projecte de ciutat i en la 
nostra candidatura. 
Permeti’m també Sra. Presidenta que faci en aquest primer discurs del nou Ajuntament un 
agraïment molt especial i sincer a tots els companys de les candidatures Socialistes a 
l’Ajuntament d’Olot regidores i regidors i a l’ Alcalde LLuis Sacrest que en  tots aquests anys de 
democràcia han estat representant a la  Societat Olotina en aquests consistori. 
També unes paraules d’agraïment  a l’Alcalde sortint Sr. Josep Mª  Corominas amb el qual hem 
compartit consistori durant 8 anys 5 a l’oposició i 3 formant part del mateix equip de Govern. Cal 
dir que durant aquests anys tant d’Oposició com de Govern, sempre ha mantingut cap al nostre 
grup un bon tracte i una bona manera de fer. Gràcies alcalde Corominas pel treball que hem 
pogut desenvolupar plegats pel be de la ciutat. 
Una vegada més les eleccions municipals han estat la gran manifestació de la democràcia, on 
hem decidit lliurament i sense complexos, el  nostre destí com a ciutat, amb la maduresa que 
representa triar aquelles opcions i aquelles persones que més confiança ens aportem. 
De totes maneres, les eleccions municipals del 26 de maig, no ens han deixat, al nostre 
entendre, en una bona situació al Consistori. 
Per una part el Grup Municipal Junts per Olot, ha obtingut una majoria absoluta no esperada 
per la majoria de grups. Sempre pensem que les majories absolutes resten possibilitats de 
debat i participació en els òrgans municipals, esperem que no sigui així.  
Per altra part un grup municipal amb el que hem treballat plegats per donar sortida a molts 
temes de ciutat, no aconseguia cap representant en el nou consistori,Olot en Comú.  
En tot cas la bona noticia es que un grup d’idees totalitàries no aconseguís entrar en aquest 
consistori.   
És evident que els temps son difícils, que hi ha moltes persones, famílies, col·lectius que ho 
passen malament per les dificultats que ens ha imposat  la crisis econòmica no volguda però, 
per sort , sembla que  anem avançant en la boda direcció, per sortir-ne. 
Tot i que els darrers informes de la pobresa a la ciutat, especialment el de Càritas, encara son 
pessimistes. 
És en aquest context que ens cal treballar  per aconseguir que  Olot sigui un model de 
convivència, una  ciutat on es respecten el espai públics i on tots els ciutadans, vinguin d’on 
vinguin, pensin com pensin s’hi sentin ben acollits. I aquesta voluntat s’ha de manifestar en 
primer lloc a la casa gran a la Casa de la  Vila, a l’Ajuntament. 
És per això que ara mes que mai ens cal fer política amb lletres majúscules. Ara més que mai 
ens cal predicar amb l’exemple i ara més que mai ens cal pensar en la ciutat i en els ciutadans. 
És amb aquests objectius  que presento la meva candidatura a Alcalde d’Olot per treballar per 
la ciutat amb rigor i responsabilitat amb un equip de persones amb experiència en la gestió 
municipal i amb un programa àmpliament consensuat del qual vull exposar els tres trets més 
fonamentals: 
Els 10 punts més destacables del nostre programa de Govern són: 
- Volem fer d’Olot una ciutat per a les persones: 
Que cada dia quan ens llevem, la ciutat funcioni al 100 %. Neteja, recollida de deixalles, 
enllumenat, transport públic, el trànsit, els passos de vianants. 
- Olot lliure de desigualtat de gènere. 
- Olot ciutat segura 
- Potenciar les politiques d’habitatge: 
Cal que tots els ciutadans puguin gaudir d’un habitatge digne, ampliant l’oferta de pisos de 
lloguer social... (gent Jove, gent gran, famílies treballadores). 



 

  7 

Enderrocant i construït de nou al barri vell especialment, rehabilitant edificis vells...a través 
de la promoció pública i amb convenis amb els privats.  
Aquestes polítiques cal aplicar-les al barri vell, però també a Sant Miquel, Sant Roc, Pequin. 
- Rehabilitar el Barri vell 
Volem crear el Campus de les arts i la pedagogia a l’illa de Carme i can Sacrest per relligar 
el barri vell amb el barri de Sant Miquel. 
Hi posarem: Escola d’Art al Carme, Escola d’Adults, Escola Oficial d’Idiomes, Escola            
d’Expressió, Residència d’estudiants, segona Biblioteca. 
Aquesta es una proposta que te llarg recorregut. Caldrà redactar un Pla Especial que 
defineixi els equipaments, els accessos, els pàrquings, etc. 
- Nous usos a l’Hospital Sant Jaume 
Pisos tutelats, apartaments per estudiants. 
- Fomentar la practica de l’esport: 
Millores al pavelló del Pla de Llacs:  

- Ampliació de la cafeteria, sales de jocs, sala de lectura, sala d’actes, locals per les 
entitats esportives, etc. 

Piscina coberta. 
Millores en les instal·lacions esportives  escolars. 
- Anella verda al riu Fluvià: 
Un passeig per anar a peu o en bicicleta que vagi de la Pista d’Atletisme fins a les Tries. 
- Promoure i millorar l’educació: 
Olot ciutat educadora. 
Lluitar contra el fracàs escolar. 
Incrementar inversions als centres educatius. 
- Dinamitzar l’economia: 
Contenció de la pressió fiscal. Mes Formació Professional. Impulsar el Comerç. Convertint el 
barri vell un gran centre comercial de la Plaça Clarà fins al Carme. Construcció del futur 
Centre d’Interpretació  dels Volcans: Espai Cràter, per tal d’oferir als visitants del Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, un equipament de qualitat i aprofitar la seva 
ubicació per  que els visitants entrin a la ciutat. 
- Potenciar la millora de les infraestructures: 
Variant d’Olot i les Preses. 
Avda. Sant Jordi 
Avda. Santa Colom 
Avda. de Girona i  la Rodona 
En definitiva volem un gran canvi per la ciutat i volem tornar a aquella ciutat divertida, 
treballadora, responsable i acollidora. 
 
Intervé la Sra. Torras. Sra. Anna Barnadas i López, Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal, té la paraula.    
 
Intervé la Sra. Barnadas. Vull començar la meva intervenció agraint a tots els olotins i olotins 
que ens han fet confiança, es per això que ara presento la meva candidatura a alcaldessa 
d’aquesta ciutat. 
Estem convençuts que les decisions que es prenguin en aquest ajuntament en els propers 
anys seran claus i marcaran el futur de l nostra ciutat, per això la nostra proposta de model 
de ciutat estava basada en la planificació i en la màxima participació, perquè el pensament 
col·lectiu sempre és mes ric que el pensament individual. 
Proposem un model de ciutat del segle XXI, perquè la Olot te tots els ingredients per liderar 
en molts aspectes el nostre País, i ho fem sobre tres fonaments, l’educació que és la base 
de la justícia social, la democràcia més estricte, la participació i la transparència, que son la 
font d’apoderament i presa de decisions col·lectiva i la visió de comarca, on Olot hi ha de 
jugar un paper de lideratge generós. 
Olot te al davant reptes que ja haurien d’estar pensats i projectats. 
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La mobilitat de la ciutat te la oportunitat de transformar-se en una mobilitat sostenible i 
sobretot eficient per els desplaçaments dins i fora del municipi, i remarcant que en la 
mobilitat tenim un punt absolutament negre, que és el encara vial sant Jordi, on ens cal un 
pacte no només dels grups polítics de la ciutat sinó amb els municipis afectats de la comarca 
per fer front a un deute que pateixen els nostres veïns. Als que devem una transformació de 
vial a avinguda. 
L’habitatge, una necessitat que ja no pot viure de més excuses i que cal afrontar amb 
valentia política. 
El barri vell que està en un punt de quasi no retorn i que reclama a crits intervencions 
estratègiques i decidides perquè és el barri de tots. No necessitem polítiques que acostin el 
turisme al barri vell, necessitem que la gent vagi a viure al barri vell 365 dies l’any. 
La governança de la ciutat, la participació, l’apoderament dels tots els barris, la autogestió 
d’aquests barris fent-los copartíceps de totes les decisions i això passa per la més absoluta 
de les transparències, de la informació i de la voluntat de reconèixer als olotins i olotines 
com a sobirans del seus entorns de decisió. 
Les noves tecnologies, quan tot el país es comunica per app, la nostra ciutat encara te una 
web que no està optimitzada per els mòbils, el pas a incorporar les noves tecnologies en el 
dia a dia dels olotins i olotins es un compromís fer del nostre grup. Transformar Olot en una 
ciutat intel·ligent hauria de ser no una voluntat sinó una obligació en el primer quart del segle 
21. 
El nostre model turístic de la ciutat, relacionat amb un dels majors atractius que podem 
oferir, el patrimoni natural, el nostre model de patrimoni natural es basa en l’experiència de 
museu al aire lliure, complementat amb un centre d’acollida i interpretació que son un 
complement, i que no hipotequen la ciutat, sinó que la posem com a màxim atractiu a visitar. 
Una ciutat que viu dins un parc natural no necessita de ginys per visualitzar el patrimoni 
natural, perquè tota ella és patrimoni natural. 
Cal també desinstitucionalitzar la cultura, apostar per les entitats i la cultura popular en tot el 
seva amplitud, i això va lligat a la regulació de les subvencions públiques que ha de ser més 
dotada i amb processos absolutament democràtics i equitatius. 
I per últim, però potser el més important, ha arribat el moment d’una aposta decidida per la 
transició energètica, acostar les llars de tots els olotins i olotines a la possibilitat de la 
sobirania energètica que és la clau per la sobirania plena del nostre país. 
Aquesta és una síntesi del programa amb el que esquerra Olot i jo mateixa em presento com 
a alcaldable. 
Som el segon grup més votat d’aquest Ple i en som plenament conscients, i com hem fet 
sempre ERC ha vingut a aquest ple a treballar, a treballar i a treballar, amb la única voluntat 
de fer d’Olot la millor ciutat on viure. 
Moltes gràcies. 
 
Intervé la Sra. Torras. Sr. Josep Berga i Vayreda, Junts per Catalunya - Olot, té la paraula. 
 
Intervé el Sr. Berga. Cedeixo el meu torn de paraula al Sr. Vayreda, que serà el portaveu del 
nostre grup. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Molt bon dia a tothom.  
Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest dia tan important per a la ciutat, i tant 
especial per als 21 regidores i regidors que acabem de prendre possessió del càrrec. 
Vull abans de res agrair l’esforç i la dedicació dels regidors i regidores que deixen el 
consistori, de tots els partits polítics. Ens sentim orgullosos de la qualitat democràtica i 
humana que sempre ha caracteritzat els representants polítics d’aquest ajuntament i volem 
ser-ne dignes continuadors. Permeteu-me un agraïment especial a l’anterior Alcalde, en Mia 
Corominas, per haver liderat en aquests darrers anys una de les grans transformacions que 
ha viscut la nostra ciutat. En Mia Corominas se suma al grup d’exalcaldes, amb en Xicu 
Casas, Joan Sala, Arcadi Calzada, Pere Macias, Isabel Brussosa i Lluís Sacrest. Tots ells 
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bons alcaldes i alcaldessa, que han contribuït enormement a millorar la nostra ciutat.  
També un agraïment a tots els olotins i olotines que el passat 26 de maig van participar de 
les eleccions. Van ser les quartes eleccions amb més participació des de 1979, amb gairebé 
un 66% de participació.  
I per últim, voldria fer extensiu aquest agraïment a tot el conjunt de persones, associats i 
simpatitzants de les nostra formació política, que durant aquests darrers mesos han treballat 
intensament per fer possible presentar al conjunt d’olotins i olotines una proposa de govern 
rigorosa i il·lusionant, que ha de permetre la ciutat d’Olot superar molts dels seus reptes. 
Avui estem aquí per prendre possessió com a regidors i regidores i per escollir el nou 
alcalde de la ciutat. Aquest persona haurà de liderar l’equip que haurà de dirigir l’Ajuntament 
en els propers quatre anys.  
En aquests darrers 8 anys, la ciutat ha superat també dificultats molt importants. Han estat 
uns anys complicats. Però que tot junts, ajuntament, ciutadans, empreses i entitats hem 
estat capaços de treballar plegats i superar aquestes complicacions. Si alguna cosa ens ha 
ensenyat la crisi econòmica dels darrers anys és que cadascú de nosaltres té una 
responsabilitat, que cadascú de nosaltres ha d’implicar-se a ajudar als seus conciutadans, a 
no només mirar per un mateix. Només així hem estat capaços de superar els mals moments. 
Tots recordem quant la ciutat tenia un 15’3% d’atur, més del doble del que hi ha ara. I junts, 
ens n’estem sortint. Recordeu la situació dels serveis educatius o socials, arran de les 
dificultats econòmiques del Govern de la Generalitat. I junts, ens en vam sortir. O recordeu 
la incredulitat que generava fer una nova plaça mercat, el nou firal o posar en marxa el nou 
Hospital. I també, junts ens n’hem sortit. Crec que ningú posa en dubte que Olot, avui, està 
en millors condicions per afrontar el seu futur que fa 8 anys, després de dos mandats de 
transformació.  
Però ara, la ciutat té nous reptes. I les eleccions del 26 de maig han reforçat la proposta de 
Junts per Catalunya com a millor camí per liderar aquesta segona gran transformació que ha 
de viure la ciutat. Perquè sabem que cal encara millorar moltes coses.  

- Som conscients que cal millorar les condicions laborals i aconseguir que tothom 
qui vulgui treballar ho pugui fer.  

- Hem d’acompanyar a sectors econòmics que sabem que tenen dificultats, pels 
canvis en el context global o perquè necessiten professionals capacitats.  

- Hem d’avançar encara més en l’habitatge, una problemàtica d’arreu del país.  
- Hem d’afrontar els reptes de la nova mobilitat,  
- Olot necessita noves infraestructures  o posar al dia els equipaments educatius.  

Hi ha tants i tants temes a resoldre i a millorar que a vegades, sabeu què? T’atures i penses 
que és una muntanya massa alta per pujar. Que no ens en sortirem en tot.   
Però, en aquests moments, és quan els regidors i regidores del nostre grup verbalitzem que 
aquests reptes no els podem afrontar sols.  I a més, creiem enormement, en la gent i els 
actius de la ciutat. I hem de continuar treballant per mobilitzar i potenciar aquests actius, per 
assolir un Olot de progrés, més just i benestant. Més que mai hem de teixir complicitats amb 
les empreses, les entitats, la ciutadania en general, amb les institucions que actuen a la 
nostra ciutat, i també, més que mai, hem de fer partícips d’aquesta transformació als 
diversos grups polítics d’aquest nou consistori.  
És cert que tenim una ciutat diversa. És cert que cadascú de nosaltres pot tenir una història 
diferent. Que no tenim les mateixes prioritats ni venim tots d’allà mateix. Però també és molt 
cert que tots volem anar a la mateixa direcció, que és fer un futur millor pels nostres fills i 
nets.  
Tots els grups polítics hem fet propostes per millorar la ciutat i mereixen tot el nostre 
respecte i consideració. I si en Pep Berga és escollit alcalde, volem governar amb humilitat, 
amb diàleg i sabent que no tenim el patrimoni de totes les idees que ajudaran a millorar la 
nostra ciutat.  
Volem ser el govern de tots els ciutadans d’Olot, sense excepcions i ens volem guanyar el 
seu respecte actuant amb honestedat i explicant el perquè de les nostres decisions, 
assumint que la discrepància forma part d’una societat democràtica i madura. I assumint que 
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la crítica és sempre una oportunitat de millora.  
Per això, si en Pep Berga és avui alcalde, des del nostre grup allargarem la mà a la resta de 
grups. Així els ho hem fet saber i avui ho tornem a reiterar. És cert que els olotins i les 
olotines ens han donat una ampli suport i una enorme confiança. Que agraïm de tot cor i que 
assumim amb la màxima humilitat i responsabilitat.  
Tenim clar que la ciutat es governa, no es mana. Que la ciutat requereix diàleg i consensos, 
no monòlegs o imposicions. En aquests darrers dies, molts ciutadans ens demanen 
especialment això, que si liderem l’Ajuntament, ho fem amb fermesa, amb convicció, però 
tocant de peus a terra, amb el mateix tarannà dialogant i proper.  
I vull expressar el compromís de tot el grup de fer-ho d’aquesta manera. Principalment per 
dues raons,  

1. Primera, perquè no sabríem fer-ho diferent. Així entenem la política i la vida mateixa. 
2. Segona, perquè qui proposem com a candidat a Alcalde, en Pep Berga, és el millor 

exemple d’aquesta manera de governar.  
Per això, us proposem que en Pep Berga sigui el proper alcalde d’Olot. Per molts motius, 
però deixeu-me que en remarqui alguns: 

1. Perquè té un projecte de ciutat, no de mandat, que ha sabut explicar en els darrers 
mesos. Un projecte transformador, de progrés i sensible a la diversitat de la ciutat.  

2. Perquè coneix molt la ciutat i de la seva gent, té coneixement de tot allò que hi passa 
o hi ha passat i amb qui ho impulsa.  

3. Perquè amb aquest projecte ha estat capaç de convèncer a presentar-se com a 
regidores i regidors a persones diverses, algunes de partit i altres independents, però 
amb una demostrada capacitat de treball, d’experiència professional en diferents 
àmbits i que combinen experiència i també renovació i canvi. Un equip d’una nova 
generació d’olotins i olotines, que essent respectuosos amb el llegat de les 
generacions passades, sabem que és el moment d’assumir la nostra responsabilitat i 
sortir de la zona de confort.  

4. Perquè com a regidor ha demostrat ser una persona dialogant, que decideix però 
també delega i confia amb la resta de companys. Perquè sap escoltar als ciutadans i 
aprèn d’ells. Fins i tot quant no hi està d’acord. Una persona que no només diu allò 
que a tots ens agrada escoltar, sinó que diu allò que tots hem de saber.  

5. Perquè és una persona amb una infinita capacitat de treball. 
6. Per la seva honestedat, personal i política. És sensible, respectuosa i té bon cor. Tot 

sovint ens recorda que “és més important fer allò que és correcte que fer-ho 
correctament”.   

7. I sobretot pel seu compromís amb la ciutat, deixant clar que s’hi dedicarà 
exclusivament, renunciant a altres aventures polítiques. Creu en les persones que 
estima, en la ciutat que admira i en el país que somia.  

Per tot això, els regidors i regidores de Junts per Catalunya presentem el nostre cap de 
llista, en Josep Berga, com a candidat a Alcalde d’Olot. Convençuts que serà un gran 
alcalde, el millor alcalde per la ciutat d’Olot. 
Moltes gràcies. 
 
Intervé la Sra. Torras. Tot seguit es procedirà a l’elecció de l’Alcalde. Trobaran un sobre i 
una papereta en blanc. He de demanar a cada regidor que dipositi en el sobre la papereta 
amb el nom del qui voten per Alcalde.  
 
Seguidament la Sra. Secretària els cridarà per ordre alfabètic i es procedirà a la votació. Els  
La Sra. Secretaria procedeix a cridar els regidors per ordre alfabètic  que s’aixequen i 
dipositen el seu vot a l’urna disposada a aquest efecte –excepte la Sra. Montserrat Torras i 
el Sr. Agustí Arbós, que voten en darrer lloc–. 
 
Finalitzada la votació, la Presidenta de la Mesa d’Edat passa a obrir l’urna i els sobres de la 
votació i a llegir les paperetes. 
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Intervé la Sra. Torras. El resultat de la votació és el següent:  
 

- Vots en blanc: 0 
- Vots nuls: 2  
- Vots Sr. Josep Berga i Vayreda: 11 
- Vots Sra. Anna Barnadas i López: 5 
- Vots Sr. Josep Guix Feixas: 3 

 
Continua la Sra. Torras. Atès que el Sr. Josep Berga Vayreda ha obtingut la majoria 
absoluta dels vots emesos, i de conformitat amb l’article 196.b de la llei electoral queda 
proclamat Alcalde el Sr. Josep Berga Vayreda,  que encapçala la llista presentada per Junts 
per Catalunya - Olot. 
 
Prego al  Sr. Josep Berga Vayreda que es dirigeixi a la Mesa i presti el jurament o promesa 
com a requisit previ a la pressa de possessió del càrrec. 
 
El Sr. Berga s’aixeca del seu lloc i passa a situar-se davant la Mesa d’Edat. 
 
Intervé el Sr. Berga. Per imperatiu legal prometo complir fidelment les obligacions del càrrec 
d’Alcalde pel qual he estat elegit, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució 
com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut, com a norma institucional bàsica de 
Catalunya. 
 
Tot seguit el Sr. Josep M. Corominas i Barnadas entrega la vara d’Alcalde al Sr. Josep 
Berga i Vayreda. 
 
El públic aplaudeix. 
 
El Sr.  Berga  passa a presidir la sessió ocupant el lloc central i presidencial de la tribuna. Es 
dissol la Mesa d’Edat i la Sra. Torras i el Sr. Arbós passen a ocupar els seus llocs. 
 

Intervé l’Alcalde, Sr. Berga. Moltíssimes gràcies, la veritat és un dia molt feliç per a mi. 
Primer de tot, el primer que voldria fer, és felicitar a tots els vint regidors i regidores que heu 
pres possessió del vostre càrrec, sé que l’exercireu amb dignitat, amb lleialtat a la ciutat. La 
veritat és que és un autèntic plaer i una il·lusió compartir els propers quatre anys amb tots 
vosaltres, estic segur que sabrem treballar plegats, però us volia felicitar. 
Voldria agrair, ho ha fet també l’Estanis, però en primer lloc a tots els votants que a les 
darreres eleccions municipals van votar, els que ens van votar i els que no ens van votar a 
nosaltres, el fet de participar en unes eleccions municipals ja demostra un compromís de la 
persona que exerceix el seu vot, amb la ciutat; però molt especialment a les persones que 
varen confiar en nosaltres, que van confiar en el nostre projecte, en l’equip que presentàvem 
per desenvolupar aquest projecte. Va ser una alegria per a nosaltres descobrir que la ciutat 
ens donava tanta confiança i des del primer moment la vàrem convertir en una gran 
responsabilitat. 
Voldria també donar les gràcies a totes les regidores i regidors, i molt especialment a 
l’Alcalde, a en Mia Corominas, que els darrers anys, els darrers quatre anys hem compartit 
aquest Consistori, treballant per a la ciutat d’una manera formidable; treballant moltíssim, 
amb molt de compromís, ha estat un autèntica satisfacció compartir aquests anys amb ells. I 
moltes gràcies també a tots els treballadors municipals, treballadors i treballadores, que 
aquesta institució sense ells no funciona. És a dir, és imprescindible la seva presència, de 
vegades són invisibles però abans ho comentava, sobretot a una de les regidores que prenia 
possessió per primera vegada: no et preocupis si al principi no saps exactament què has de 
fer, perquè això continua funcionant, continua funcionant gràcies a totes aquestes persones. 
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Les gràcies a amics, a coneguts, a persones amb qui comparteixo la ciutat, a les entitats, 
que fan una feina extraordinària. I moltes i moltes gràcies a tot l’equip que heu confiat en mi, 
quan us vaig venir a proposar que forméssiu part d’aquesta llista que ens presentàvem a les 
eleccions municipals; una llista a les eleccions sempre té un punt de crueltat, és a dir, al final 
la llista sempre ha d’estar composada per com a mínim vint-i-una persones, que són els 
possibles elegibles, i té un tall que o entres o no entres, funciona d’aquesta manera, sap 
greu. Per tant també dono les gràcies a totes les persones que em varen acompanyar, 
algunes de les quals sou aquí, alguns ja sabíeu que no teníeu cap possibilitat o pràcticament 
cap de sortir, però us dono moltíssim les gràcies, molt d’agraïment sento per haver confiat 
en aquesta proposta, en aquest projecte de ciutat, i haver-nos acompanyat les setmanes 
anteriors quan l’explicàvem a la ciutat. 
 
I unes gràcies especials a la família, que avui la tinc aquí. A la família, no només la meva 
sinó la de tots nosaltres, és la que pateix les nostres absències, els nostres horaris 
intempestius, el nostre estat d’humor quan les coses han anat bé i arribem a casa contents i 
satisfets, també quan les coses no ens han sortit tan bé i arribem cansats i preocupats. Ells 
sempre hi són. Hi ha la meva dona, l’Alícia, ahir va fer vint-i-set anys –ahir o abans d’ahir, 
ara no me’n recordo– que estem casats, hi ha la meva mare –moltes gràcies per venir– hi ha 
el meu germà; l’altre germà no hi és, és secretari d’un ajuntament i està fent exactament el 
que estem fent nosaltres; hi ha en Joan, el meu fill gran; la meva filla està fent un examen a 
Girona i per tant em falta, però hi ha els nebots, hi ha la Cristina, moltíssimes gràcies per 
acompanyar-me en aquest dia tan important per a mi.  
 
Avui no vull parlar gaire de projecte, penso que de projecte n’hem parlat sobradament els 
mesos anteriors a les eleccions municipals, i tindrem quatre anys per continuar parlant de 
cadascun d’aquests grans reptes que té la ciutat: alguns de molt evidents i tangibles com 
són la variant o a la lluita contra el canvi climàtic; altres més difícils d’abordar, de vegades 
reptes nacionals o fins i tot diria mundials, com és el de l’accés a un habitatge assequible o 
la qualitat del treball, el fer que aquesta ciutat on la diversitat fa que hi convisquem vuitanta-
nou nacionalitats, en aquest moment vuitanta-nou i hi hauríem d’afegir la que fa noranta que 
són els apàtrides, que també hi ha cinc persones que no tenen nacionalitat en aquesta 
ciutat; que passem d’allò que jo en dic la coexistència a la convivència, que continuem 
avançant en aquest sentit. L’èxit escolar, és un dels grans reptes que tenim com a ciutat, 
hem de continuar treballant moltíssim en aquesta direcció. En tenim moltíssims, no m’hi 
aturaré més, perquè crec que tindrem sobradament durant els quatre anys, temps per anar-
ne parlant. 
La nit electoral que va ser una nit –com podeu imaginar– plena d’emocions per a mi i per a 
totes les persones que m’acompanyaven a l’equip, recordo que no vaig voler fer 
declaracions, no vaig voler sortir del meu amagatall al segon pis fins que va acabar 
totalment el recompte, i les meves primeres paraules van ser d’agraïment a tanta confiança; 
les meves segones paraules han sortit repetidament en els discursos dels diversos 
portaveus i també de l’Estanis Vayreda, van ser: avui la ciutat d’Olot no ha escollit onze 
regidors, avui la ciutat d’Olot ha escollit vint-i-un regidors i regidores. I això penso que en 
vaig ser perfectament conscient en el primer moment; entenc què pot arribar a representar 
una majoria absoluta per a un ajuntament i reitero el que ha dit l’Estanis Vayreda com a 
portaveu: mà estesa a treballar plegats. És a dir, avui dia posem la paraula col·laboració, 
governança, cooperació; posem-li la paraula que vulguem, però som vint-i-un, tenim 
diversos punts de vista, tot enriquirà el projecte. I el primer que hem de fer és identificar 
realment quin és l’objectiu pel qual ens hem compromès a través d’una promesa o d’un 
jurament, l’objectiu no és fer créixer cap dels nostres partits, l’objectiu és la ciutat. I quan 
tenim ben identificat que l’objectiu és la ciutat, penso que serà més fàcil cooperar. Jo la 
cooperació l’entenc com un intercanvi en el qual totes les parts obtenen beneficis. I quan 
parlo d’obtenir-ne beneficis em refereixo als beneficis a favor de la ciutat. I la cooperació a 
dintre d’un propi grup, que ja de per sí és difícil perquè a dintre d’un equip no és fàcil, mai no 
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ha estat fàcil treballar en equip, es complica molt o és molt més difícil i requereix molta més 
voluntat, quan vol ser compartidament amb persones que tenen interessos diferents, que 
tenen punts de vista diferents i fins i tot de vegades podem no caure’ns bé, però això no ha 
d’impedir que cooperem, que col·laborem, que dialoguem, que parlem, per construir la millor 
ciutat possible amb tota la dificultat que comporta però que ens hi hem d’esforçar. El nostre 
objectiu, el que més ens agradaria a nosaltres, seria que aquesta majoria absoluta no 
l’haguéssim d’exercir ni una sola vegada, que com a mínim per a tots els projectes 
haguéssim estat capaços de convèncer si no a tots els grups, a algun dels grups, perquè 
penso que tenim molts més punts de coincidència que no pas punts que ens separen o que 
ens diferencien, en el que volem per a Olot.  
La cooperació vol atenció, sensibilitat, relació amb altres persones, compromís, dedicació, 
assaig i error, provar-ho, equivocar-te i tornar-ho a provar, i es necessita observar, escoltar, 
respectar, actuar amb tacte, gestionar desacords i no endinsar-nos en carrerons sense 
sortida que no ens permetran aquesta cooperació necessària per a la ciutat. Hi ha una cosa 
que caracteritza els humans, que és que ens agrada fer les coses bé, pel sol fet de 
demostrar-nos a nosaltres mateixos que podem fer les coses bé. Això és sociològic, és 
gairebé instintiu, és a dir, hi ha una connexió entre la ment, la mà i l’obra, que va fer que ja 
fa milers i milers d’anys es pogués meravellar algú de veure que era capaç de construir amb 
ceràmica un objecte que no perdia, que s’hi podia guardar un líquid, i després no es va 
conformar amb això, i a més a més el va pintar amb dibuixos com més preciosos millor, pel 
sol fet de fer-ho bé. Nosaltres volem fer bé la ciutat, però és molt més difícil fer bé una ciutat 
que fer un gerro de ceràmica, això suposo que tots hi esteu d’acord. La ciutat és molt 
complexa, és aquell projecte fundacional que probablement eren unes poques persones que 
van decidir viure en aquestes valls, en proximitat amb el riu allà al pont de Santa Magdalena, 
al llarg de mil·lennis, perquè ens hem de remuntar a molt més de mil anys, l’hem anat fent 
créixer, l’hem anat fent construir a partir de moltes aportacions  individuals: algú en el seu 
moment devia de pensar que era necessari construir una muralla per protegir-se de 
l’enemic, i algú en el seu moment devia de pensar que era necessària una església, i més 
endavant una altra cosa i tot plegat, i avui tenim una ciutat molt complexa de gestionar, i la 
gestionarem molt més bé d’una manera col·laborativa entre tots. 
Si tenim ben identificat l’objectiu i tenim aquesta voluntat de treballar plegats, i amb aquestes 
ganes de fer les coses bé, jo penso que ens en sortirem. Ens agradaria molt més a nosaltres 
des de l’equip de govern poder tenir quatre anys d’harmonia entre nosaltres, és a dir de 
poder dialogar les coses, de que quan se’ns demana poder-ho explicar, poder rebre aquell 
punt de vista, fins i tot canviar-lo a partir de les vostres aportacions, que no tenir quatre anys 
de confrontació, de separar-nos, d’evitar-nos, perquè al final això dificulta les coses. I les 
dificulta perquè més enllà que estem aquí per treballar per a la ciutat, estem aquí també per 
passar-nos-ho bé. És a dir, ens fa feliços estar aquí, ens fa feliços i si no, no ho faríem, és 
claríssim. I de la mateixa manera que un voluntari troba la felicitat acompanyant una persona 
gran que necessita companyia o un altre voluntari entrenant un equip de bàsquet infantil, 
doncs nosaltres trobem la felicitat i trobem un plaer en treballar per a la ciutat, en millorar els 
serveis, en fer-la millor. I el que volem és passar quatre anys feliços, ho dic amb aquest 
convenciment: penso que és la paraula que més se li escau. 
Vaig tancant, perquè hi ha molta gent dreta i tampoc no em voldria allargar més del compte.  
Només m’agradaria acabar anant-me’n al terreny personal: avui és un dia molt feliç per a mi, 
i també ho seria per al meu pare. El meu pare és l’única persona que no per motius 
professionals o per altres –un examen o així, com he comentat abans– no és aquí entre 
nosaltres. El meu pare ens va deixar aquest octubre farà dotze anys, ell hauria estat també 
immensament feliç de compartir aquesta estona amb mi, perquè estimava aquesta ciutat, 
estimava amb bogeria el país, em va transmetre molts, és que al final un infant és el resultat 
dels seus pares, en això no ens equivoquem: el caràcter, la personalitat, els valors, això ens 
ho han transmès el meu pare i la meva mare. Sé que estaria orgullós d’acompanyar-me en 
aquests moments aquí. 
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I vull acabar dient que exerciré el càrrec d’Alcalde amb tot l’honor que es mereix, amb 
dignitat, amb honestedat, amb molt de treball, amb una mà estesa a treballar amb tots 
vosaltres (dirigint-se als regidors), i amb una mà estesa també a treballar amb tots vosaltres 
(dirigint-se al públic). Vull ser l’Alcalde de tothom, vull treballar, amb aquest equip magnífic 
que m’acompanya, per a tothom. I us dono les gràcies per haver compartit amb nosaltres 
aquest dia tan especial i haver vingut aquí i haver aguantat aquesta calor i tota aquesta 
estona aquí en aquesta sala. 
Moltíssimes gràcies. Visca Olot i visca Catalunya lliure. 
 
Els assistents aplaudeixen. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart de dues del migdia, i per  a constància del que s'hi ha 
tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,                                                            LA SECRETÀRIA, 
 


