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ACTA NÚM. 8 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 11 DE JUNY DE 2011   
1a. CONVOCATÒRIA 

 
 
Pren la paraula la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents. 
 
Bon dia a tothom, benvinguts. Començarem els actes de constitució de l’Ajuntament que ha 
resultat de les eleccions del dia 22 de maig i posteriorment a l’elecció de l’Alcalde. Quan són 
les dotze del migdia, declaro oberta la sessió i dono compte de l’acta de proclamació 
d’electes de la Junta Electoral de Zona d’Olot, de data 27 de maig de 2011, on s’estableix la 
composició definitiva de l’Ajuntament d’Olot, de la següent manera: 
 
• Convergència i Unió (CIU), 4.615 vots 10 regidors 
• Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal 
 (PSC-PM), 3.016 vots 6 regidors 
• Plataforma per Catalunya (PxC), 939 vots 2 regidors 
• Esquerra  Republicana de  Catalunya  –  Acord Municipal 
 (ERC-AM) 908 vots 2 regidors 
• Partido Popular (PP), 616 vots 1 regidor 
 

De conformitat amb aquests resultats, es proclamen electes els següents candidats: 

Josep Maria Corominas i Barnadas 
Josep Berga i Vayreda 
Núria Zambrano i Costejà 
Núria Fité i Grabalosa 
Estanislau Vayreda i Puigvert 
Miquel Àngel Zarza i Aibar 
Maria del Mar Roca i Reixach 
Josep Gelis i Guix 
Josep Ferrés Corominas 
Anna Maria Linares i Bravo 
Josep Guix Feixas 
Antoni Bach Plaza 
Genoveva Ruiz Teixidor 
Albert Rubirola Sirvent 
Adriana Serra Piñana 
Jaume Mir Bagó 
Moisés Font Casademont 
Ignasi Mulleras Vinzia 
Pere Gómez i Inglada 
Clara Casanovas i Sarsanedas 
Julia Sala Esteban 
 
Faig constar que els candidats proclamats electes han lliurat les credencials respectives a la 
Secretaria General de la Corporació i 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. 
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Per part de l’interventor general 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. 
 
Es dóna compte també que es troba a disposició tota la documentació degudament 
actualitzada relativa a l’inventari del patrimoni de la Corporació. 
 
Tot seguit donaré lectura a les disposicions que regulen la constitució de les corporacions 
locals, que són l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del règim electoral 
general i l’article 37 del Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic de les 
Corporacions locals aprovat pel Reial Decret 2568/1885 de 28 de novembre i que 
textualment preceptuen:  
 
1. Les corporacions locals es constitueixen en sessió pública el vintè dia posterior a la 

celebració de les eleccions, excepte si s’hagués presentat recurs contenciós electoral 
contra la proclamació de regidors electes. En aquest cas, es constituiria el quarantè dia 
posterior a les eleccions. 

 
2. A tal fi es constitueix la Mesa d’Edat, integrada pels elegits de major i menor edat 

presents a l’acte, en què actua com a secretari el que ho sigui de la Corporació. 
 
3. La Mesa d’Edat comprova les credencials presentades acreditatives de la personalitat 

dels elegits sobre la base de les certificacions que hagués tramès la Junta Electoral de 
Zona a l’Ajuntament 

 
4. Realitzada l’operació anterior, la Mesa declara constituïda la Corporació, si hi concorren 

la majoria absoluta dels regidors elegits. En cas contrari, se celebraria la sessió dos dies 
després i quedaria constituïda la Corporació, qualsevol que fos el nombre de regidors 
presents. 

 
Per tant tot seguit passem a la constitució de la Mesa d’edat. Estarà constituïda per les 
regidores electes, Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas, com a electe de major edat, que la 
presidirà; prego a la Sra. Clara Casanovas que ocupi el lloc a la Mesa.  
 
La Sra. Clara Casanovas passa a ocupar el seu lloc a la Mesa d’edat.  
 
Continua la Sra. Secretària. I també la Sra. Anna Maria Linares Bravo, com a electe de 
menor edat, prego a la Sra. Anna Maria Linares que s’incorpori a la mesa. 
 
La Sra. Anna Maria Linares passa a ocupar el seu lloc a la Mesa d’edat.  
 
Continua la Sra. Secretària. Actuarà com a Secretària de la Mesa la Sra. Alícia Vila, que és 
Secretària de la Corporació.  
 
Pren la paraula la Sra. Casanovas. Bon dia a tothom i amb el seu permís voldria dirigir-vos 
unes petites paraules de la meva collita.  
En primer lloc és un gran honor per mi poder ser la Presidenta d’aquesta Mesa d’edat per a 
la configuració d’un nou Ajuntament. Ho és per dos motius, també: primer em pensava que 
era la primera dona que tenia aquest honor, però no, resulta que la Sra. Isabel Brussosa, a 
qui coneixeu molt bé, ella va ser la primera dona, o sigui jo no ho sóc. Però sí que és la 
primera vegada que hi ha una mesa amb dos membres femenins, o amb tres. Començant 
així, no se m’acut res més que m’oloro que serà una legislatura en tot cas una mica diferent.  
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Dit això voldria fer un reconeixement a totes les persones que havent sortit o no electes, 
treballen en el món polític i amb l’únic horitzó d’aconseguir una ciutat i un país millor. Ho fem 
en moments gens propicis, i on aquestes persones que dediquem part –jo diria molta part- 
de les nostres vides a allò que considerem un bé per la nostra comunitat, som 
menystingudes i mal considerades, espero que aquesta legislatura ens permeti demostrar 
que el que venim a fer a l’Ajuntament  no és més que un servei al poble i que representem a 
una part de la població que ens ha escollit, però també a aquella que no ho ha fet, i que no 
ho ha fet a ningú dels altres, i que treballem tenint sempre present a tota la ciutadania. 
M’agradaria deixar molt clar que tots els que som aquí, hi som perquè els olotins ho han 
volgut així i qui cregui que algú de nosaltres no hi hauria de ser, que faci per maneres 
perquè els ciutadans canviïn d’opinió i en les pròximes votacions canviïn la seva opció. 
Desitjo  en aquest Consistori sigui capaç de treballar en un  projecte de futur i sobretot que 
les persones se sentin partíceps en les decisions que des d’aquí es puguin prendre. Haurem 
de ser capaços de treballar per aconseguir una ciutat més justa, més lliure i dins d’un país 
igualment just i lliure. Moltes gràcies. 
 
El públic aplaudeix.  
 
Continua la Sra. Casanovas. Bé, tot seguit continuarem els costums habituals.  
 
Declaro constituïda la Mesa d’Edat i Com a Presidenta de la Mesa  examino 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. 
 
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 el jurament o 
promesa segons fórmula legal regulada en el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 
Els cridats es col·locaran aquí davant de la Mesa i faran la promesa o jurament, i 
posteriorment ocuparan el seu lloc. 
 
Antoni Bach i Plaza 
Josep Berga i Vayreda 
Clara Casanovas i Sarsanedas 
Josep Maria Corominas i Barnadas 
Josep Ferrés i Corominas 
Núria Fité i Grabalosa 
Moisés Font i Casademont 
Josep Gelis i Guix 
Pere Gómez i Inglada 
Josep Guix i Feixas 
Anna Maria Linares i Bravo 
Jaume Mir i Bagó 
Ignasi Mulleras i Vinzia 
Maria del Mar Roca i Reixach  
Albert Rubirola i Sirvent 
Genoveva Ruiz i Teixidor 
Júlia Sala i Esteban 
Adriana Serra i Piñana 
Estanislau Vayreda i Puigvert 
Núria Zambrano i Costejà 
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Miquel Àngel Zarza i Aibar 
 
Tots ells presten jurament o promesa segons fórmula legal regulada en el Decret 707/1989 i 
que textualment diu: 
 
 “ JURO / PROMETO, COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE 
REGIDOR 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”. 
 
Es destaca la utilització de la frase “per imperatiu legal” dels regidors Srs. Clara Casanovas, 
Sarsanedas, Josep Ferrés i Corominas, Pere Gómez i Inglada i Miquel Àngel Zarza i Aibar. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. Atès que concorre la majoria absoluta dels regidors electes, 
declaro legalment constituïda la Corporació. Seguidament es procedirà a l’elecció d’Alcalde. 
 
Intervé la Sra. Secretària. La normativa reguladora de l’elecció de l’alcalde la recull l’article 
196 de la LOREG que estableix: “En la mateixa sessió de constitució de la Corporació es 
procedeix a l’elecció de l’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. Casanovas. Ara passaré a demanar quins candidats es presenten a l’elecció 
a Alcalde. 
  
Sr. Josep Maria Corominas Barnadas, es presenta a l’elecció a Alcalde?  
Respon el Sr. Corominas. Sí, m’hi presento. 
  
Sr. Josep Guix Feixas, es presenta a l’elecció a Alcalde?          
Respon el Sr. Guix.  Sí, m’hi presento. 
  
Sr. Moisés Font Casademont, es presenta a l’elecció a Alcalde?    
Respon el Sr. Font. Sí, m’hi presento. 
  
Sr. Pere Gómez i Inglada, es presenta a l’elecció a Alcalde? 
Respon el Sr. Gómez. No, no m’hi presento. 
Sra. Júlia Sala Esteban, es presenta a l’elecció a Alcaldessa?           
Respon la Sra. Sala. Sí, m’hi presento. 
 
Continua la Sra. Casanovas. Com a Presidenta de la Mesa d’Edat dono obertura a un torn 
de paraules als representants de cada grup, per ordre de menor a major. Sra. Júlia Sala, pot 
exposar els motius que l’han dut a presentar la seva candidatura. 
 
Intervé la Sra. Sala. Bon dia a tothom, em presento com a candidata de la llista del Partit 
Popular i en primer lloc vull agrair a tota la gent d’Olot que ens ha donat el seu suport perquè 
el nostre partit pugui tenir representació a dintre l’Ajuntament. Estic oberta a parlar amb 
tothom i amb moltes ganes de treballar per a la ciutat i per al ciutadà. Són temps difícils per 
a la nostra societat i per als ajuntaments també i caldrà prendre decisions molt importants, 
hem d’aprendre a treballar plegats i ens hem d’entendre tots com a persones. Hem de 
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generar il·lusió a tots els olotins per poder fer una ciutat millor. Molta sort a tothom. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. Sr. Pere Gómez, pot exposar els motius que l’han dut a no 
presentar la seva candidatura. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Sí, gràcies senyora Presidenta. Bé, quan ens presentàvem a les 
passades eleccions ho fèiem com sempre hem fet des d’Esquerra Republicana, amb la 
voluntat de rebre prou suport popular per optar a l’alcaldia de la ciutat d’Olot. Els resultats 
són els que són, no ens han acompanyat, i pensem que no seria lògic en aquest moment 
mantenir la nostra posició de presentar-nos per l’Alcaldia de la ciutat. Treballarem, 
evidentment, per millorar aquests resultats i perquè pensem que els valors que defensa 
Esquerra Republicana de Catalunya, una esquerra integradora, independentista, de progrés, 
haurien de tenir més representació, una representació més nombrosa en aquest Consistori. 
Malgrat això volem agrair a tots els olotins que ens han votat i ens han donat la possibilitat a 
la Clara Casanovas i a mi mateix, de poder tornar a representar a tots els olotins i olotines 
en aquest Ajuntament. Treballarem com sempre hem fet, no només pels que ens han votat, 
sinó evidentment per tots, treballarem per Olot que és la nostra voluntat. Pensem que els 
olotins en aquestes eleccions han expressat democràticament la seva voluntat que en Josep 
Maria Corominas sigui el proper Alcalde i per tant el nostre vot, que serà un vot en blanc, 
correspon a aquest criteri. No hem arribat a cap acord amb el grup de Convergència i Unió, 
tampoc no era la nostra voluntat, a Esquerra Republicana, com vàrem fer en l’anterior 
mandat, treballarem des de l’oposició amb completa llibertat, donant el nostre suport a 
aquelles propostes de l’equip de govern que s’adiguin amb el nostre programa, fent 
propostes en positiu, i oposant-nos, en la mesura que les nostres possibilitats ens permeten 
oposar-nos a aquells temes que no segueixen els nostres criteris de progrés. 
 
Volem aprofitar aquest moment per recordar que si no hi ha una sorpresa d’última hora –que 
sembla ser que no hi serà– d’aquest Consistori sortirà un govern en minoria i que haurà de 
comptar amb altres grups per tirar endavant les seves propostes. Malgrat que els resultats 
no ens han acompanyat, els hem comentat abans, la situació no s’allunya però, gaire, de la 
que havíem defensat com a situació ideal durant la campanya electoral: ara ens cal treballar 
junts, treballar junts per Olot, comencem un període molt important per al futur de la nostra 
ciutat i en la mesura que siguem capaços de treballar tots junts, ens en sortirem. Així doncs, 
presentem el nostre vot en blanc en aquesta elecció a Alcalde, amb la voluntat d’estendre la 
mà al futur equip de govern, en totes aquelles propostes que considerem positives per a la 
ciutat, amb el convenciment que tenim quatre anys engrescadors per endavant, i amb la 
il·lusió que al final d’aquests quatre anys puguem dir que tenim un Olot millor. Per això 
mateix volem acabar desitjant-nos a tots plegats i especialment a l’Alcalde i al seu equip de 
govern, que tinguem un bon mandat. Moltes gràcies. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. Sr. Moisés Font, pot exposar els motius que l’han dut a presentar 
la seva candidatura. 
 
Intervé el Sr. Font. Moltes gràcies. Nosaltres presentem la nostra candidatura a l’Alcaldia 
d’Olot, en primer lloc per respecte i agraïment a totes les persones que amb el seu vot a les 
passades eleccions ens han donat la seva confiança. També perquè creiem que les 
majories absolutes o coalicionades amb altres partits, no és mai tan bona forma de govern 
com la que obliga al diàleg i cooperació entre les diferents forces polítiques. Les eleccions 
són la gran manifestació de la democràcia i on s’han decidit lliurement i sense complexos els 
representants d’aquest Consistori, amb la maduresa democràtica que significa reclamar tot 
el respecte, tant pels electors com pels que han estat escollits representants, sigui quina 
sigui la força política que aquests representin. Creiem, per sobre de tot, en les propostes i 
per tant sempre disposats a sumar per a la ciutat d’Olot tot allò que considerem bo  per als 



                     

 

 6 

olotins i olotines, per sobre de qualsevol consideració política, perquè creiem en el 
municipalisme, és a dir, la preponderància atorgada a l’activitat dels municipis en front 
d’altres instàncies superiors, i no és perquè aquestes ens afectin menys o siguin menys 
importants, sinó per la raó que el municipi és més proper a les persones. I sempre actuant 
amb la voluntat de fer i aconseguir allò millor per a la ciutat d’Olot. Moltes gràcies. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. Sr. Josep Guix, pot exposar els motius que l’han dut a presentar 
la seva candidatura. 
 
Intervé el Sr. Guix. Sí, senyora 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 del passat 22 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 als 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 a Olot, regidores i regidors dirigits per l’Alcalde Lluís Sacrest, que 
en aquests dotze anys de govern de progrés han estat capaços de transformar la ciutat al 
costat de la societat olotina que ha respost molt favorablement als reptes i projectes liderats 
pels equips de govern municipal. Gràcies Lluís Alcalde, per aquesta gran aportació a la 
ciutat. 
 
Una vegada més, les eleccions municipals han estat la gran manifestació de la democràcia, 
on hem decidit lliurement i sense complexos, el nostre destí com a ciutat, amb la maduresa 
que representa triar aquelles opcions i aquelles persones que més confiança ens aporten. 
De totes maneres les eleccions municipals del 22 de maig, no ens han deixat la consciència 
tranquil·la. L’alta abstenció registrada, la més alta en unes eleccions municipals, més d’un 
46% i amb un gran nombre de vots en blanc, fan que l’acte d’avui no gaudeixi de la plenitud 
social que hauria de tenir. Ens cal posar-nos a treballar  des del primer moment per 
aconseguir girar aquesta tendència, pensem fer pedagogia apropant la política, d’una forma 
planera, a la ciutadania per tal de tornar la il·lusió i les ganes de participar a la gent.  
 
És evident que els temps són difícils i que hi ha moltes persones, famílies, col·lectius que ho 
passen malament, per les dificultats que ens han imposat aquesta crisi econòmica no 
volguda, que alguns analistes no dubten en qualificar de gran recessió. És evident que ara 
més que mai ens cal fer política amb lletres majúscules, ara més que mai ens cal predicar 
en l’exemple i ara més que mai ens cal pensar en la ciutat i en els ciutadans.  
 
És en aquest context que presento la meva candidatura com a alcaldable de la ciutat d’Olot 
per treballar amb rigor i responsabilitat, amb un equip de persones amb experiència en 
gestió municipal i un programa àmpliament consensuat del qual vull exposar els tres trets 
més fonamentals: 
 
- El primer tret és el suport a l’activitat econòmica a la ciutat d’Olot. La Garrotxa és la 

quarta comarca de Catalunya on menys ha pujat l’atur en els darrers quatre anys, no 
podem abaixar la guàrdia, cal que seguir treballant en aquest sentit. Si hi ha feina tot 
funciona, cal doncs, des de l’Ajuntament donar tot el suport possible a les empreses, als 
treballadors, als centres de formació, que aquesta ciutat té cultura de treball i 
d’emprenedoria, per tant ho hem de mantenir, ho hem de potenciar i ho hem de 
respectar. 

 
 Cal apostar fort pel comerç, pel turisme, pels serveis que complementin l’activitat 
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industrial a la nostra ciutat i la nostra comarca i que converteixin a Olot en la capital de les 
comarques de l’interior de Girona, és per això que proposem com a prioritat primera 
remodelar i reformar la Plaça Mercat existent, cercant amb el màxim consens amb totes 
les parts implicades. I cal seguir apostant fort per la formació professional, com a viver de 
nous empresaris i treballadors qualificats a la nostra ciutat. 

 
- Punt dos: el suport a les persones. Olot és model de serveis creats a l’entorn de les 

persones: l’aposta dels pisos tutelats del Parc Nou, de la plaça Balmes, els geriàtrics, els 
serveis hospitalaris completats amb la construcció del nou hospital, les llars d’infants, les 
instal·lacions esportives; són unes peces claus que fan que la nostra ciutat disposi de 
serveis de qualitat per atendre les persones més necessitades. Cal continuar apostant 
per aquest model sense fissures.  
 
Cal continuar apostant per la ciutat educadora, que tan bons resultats ens ha donat en els 
darrers anys, essent l’educació el primer pilar per tenir una bona convivència. I sobretot 
cal seguir treballant en la proximitat, en els petits detalls del dia a dia; volem una ciutat 
neta, endreçada, clara i segura. I volem sobretot una ciutat solidària, per això, i des de la 
nostra proposta de progrés donarem el suport necessari a la renovació del Pla 
d’Immigració i Ciutadania que creiem del tot necessari. 
 

- Punt tres: continuar preparant la ciutat per al segle XXI. Cal que el Parc Natural entri a la 
ciutat i que la ciutat entri en el Parc Natural, tenim un gran patrimoni a l’entorn de la ciutat 
d’Olot. Cal que el turisme entri més a la ciutat, cal ubicar el futur Museu dels Volcans prop 
del centre històric, cal que la ciutat visqui de cares al riu, transformem el Fluvià en un 
passeig de catorze quilòmetres que travessi la ciutat. Cal que el barri vell sigui el centre 
neuràlgic de la ciutat, continuarem treballant amb el Pla de barris que tan bons resultats 
ha donat canviant la cara a la ciutat històrica. 

 
I per acabar, entenem que estem en temps difícils, que cal tocar de peus a terra, que molts 
dels projectes esmentats només es podran tirar endavant si hi ha suport de les 
administracions. I tenint en compte que per dirigir l’Ajuntament durant els propers quatre 
anys caldrà treballar amb molt de rigor i amb la màxima austeritat.  
 
És en aquest context, de dificultats econòmiques i socials que el nostre grup els proposa un 
gran pacte de ciutat per tirar endavant els grans temes d’Olot en els propers quatre anys. 
Cal que els grups representats en aquest Consistori treballem plegats per pactar els grans 
temes de ciutat i deixem de banda les preferències de cada grup en favor de l’interès 
general. Moltes gràcies.  

 
Intervé la Sra. Casanovas. Sr. Josep Berga , pot exposar els motius que l’han dut el Sr. 
Josep Maria Corominas a presentar la seva candidatura. 
 
Pren la paraula el Sr. Josep Berga.  
 

Bon dia. En nom de les regidores i regidors d'aquest ajuntament que avui representem a 
Convergència i Unió i a Reagrupament, en primer lloc voldria donar les gràcies a totes les 
persones que, amb el seu vot a les passades eleccions, han confiat en el nostre projecte. 
 
També voldria agrair l'esforç de tots els electes que al llarg de tota l'etapa democràtica 
d'aquest ajuntament, han representat a Convergència i Unió, però especialment a aquells 
que durant els darrers dotze anys els hi ha tocat desenvolupar la sempre difícil i a vegades 
ingrata tasca d'oposició. Ens sentim continuadors de la seva feina. 
 



                     

 

 8 

Per últim, voldria fer extensiu aquest agraïment a tot el conjunt de persones, militants i  
simpatitzants de les nostres formacions polítiques, que durant els darrers mesos han 
treballat intensament per fer possible presentar al conjunt d'olotines i olotins un programa de 
govern rigorós i il·lusionador, que ha de permetre a la ciutat d'Olot superar molts dels reptes 
que haurà d'afrontar.  
 
Em sento legitimat per parlar en nom de tots els grups polítics representats en aquest 
consistori quan afirmo que ens sentim orgullosos de la qualitat democràtica i humana que 
sempre ha caracteritzat l'estament polític d'aquest ajuntament. En volem ser dignes 
continuadors. Tot fa pensar que els resultats de les darreres eleccions municipals, després 
de 12 anys, confirmaran el retorn de Convergència i Unió, aquest cop acompanyats per 
Reagrupament, al govern de la ciutat. Els electors es van pronunciar el passat 22 de maig i 
ara correspon als electes que acabem de jurar el càrrec la responsabilitat d'elegir el nou 
alcalde de la ciutat pels propers quatre anys.  
 
Avui és a les nostres mans la possibilitat d'encetar una nova etapa a l’Ajuntament d’Olot. 
L’alternança política a les institucions és un bon símptoma de la salut democràtica d’una 
societat, d’un país o d’una ciutat. Ho és per molts motius, però permeteu-me només 
esmentar-ne dos. En primer lloc, perquè permet la incorporació de persones noves, amb 
unes maneres de fer i de governar diferents i, en segon lloc, perquè afavoreix l’impuls de 
nous projectes per a la ciutat.     
 
El canvi que proposem no va en contra de ningú. Som demòcrates convençuts i assumim 
que la ciutat progressa amb cada nou consistori. Sentim un profund respecte per la feina 
feta per l'anterior govern liderat per la figura de l'alcalde Sacrest, sobre el qual fa pocs dies 
el nostre candidat, en Mia Corominas, va manifestar públicament que ha estat un bon 
alcalde. El canvi l'entenem com una oportunitat que els ciutadans ens donen per continuar 
progressant. I això és particularment important en els moments difícils que ens toca viure, on 
l’atur afecta moltes famílies, les empreses i els comerços pateixen dificultats, tenim el repte 
d’integrar amb èxit una quantitat molt important de persones nouvingudes, molts joves 
marxen a estudiar fora d’Olot i no tornen per falta d’oportunitats, i som una de les comarques 
més envellides de Catalunya. Tot plegat són grans desafiaments que en els propers anys 
haurem d’afrontar i haurem de fer-ho des d’un Ajuntament en un context complicat, 
immersos en una crisi econòmica i de valors que afecta tot el món occidental i en una 
societat que en bona part sent una desafecció preocupant per la política.  
 
Malgrat aquest escenari, les regidores i regidors del nostre grup creiem en Olot, en la seva 
gent i en els actius de la ciutat. Treballarem sense descans per mobilitzar i potenciar aquests 
actius i és en aquest sentit, que el canvi que proposem no és només de persones o de partit, 
sinó de model de ciutat, de quines són les actuacions que cal prioritzar des de l’Ajuntament 
per assolir un Olot més just i benestant. 
 
Som conscients que un projecte de ciutat no és patrimoni d’uns partits o d’un alcalde. Si 
realment volem transformar Olot i avançar hem de ser capaços de teixir complicitats amb les 
empreses, amb les entitats, amb la ciutadania en general, amb Institucions com la 
Generalitat, la Diputació i el Consell Comarcal que també actuen a la nostra ciutat i també 
amb els diversos grups polítics que s'han presentat a les eleccions, hagin o no hagin 
obtingut representació en el consistori. Tots ells han fet propostes per millorar la ciutat i 
mereixen el nostre respecte i consideració. Els darrers dies ens hi hem reunit i els hi hem fet 
saber que els necessitem i que hi comptem, que com hem dit repetidament, assumirem les 
crítiques no com un atac sinó com una oportunitat per millorar, perquè volem governar amb 
humilitat, amb diàleg i sabent que no tenim el patrimoni de totes les idees que ajudaran a 
millorar la nostra ciutat. El 22 de maig, el 46 % dels ciutadans amb dret a vot no van exercir 
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aquest dret, el 15 % dels votants ho van fer en formacions polítiques que no han obtingut 
cap regidor i només el 38 % -pocs més de 4.600 votants- va elegir la nostra candidatura. 
Durant els propers quatre anys no oblidarem aquestes dades. Volem ser el govern de totes 
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 que cada ciutadà té una manera diferent d'entendre 
la ciutat.   
 
El nostre programa de govern es fonamenta en tres grans àmbits: la cohesió social i 
educació; el desenvolupament local i econòmic i la ciutat dels detalls. I aquests tres pilars es 
desenvoluparan de forma paral·lela amb el disseny d'una administració municipal més àgil i 
eficient i amb la idea de fer un govern proper, capaç d’escoltar a tothom i de reconèixer els 
actius de la ciutat.  
 
Creiem que aquestes són les prioritats per a Olot, unes prioritats que impulsarem un equip 
de dones i homes que dedicarem uns anys de les nostres vides a intentar millorar la ciutat. 
Persones diverses, algunes de partit i d’altres independents, però amb una demostrada 
capacitat de treball i d'experiència en diferents àmbits professionals.  
 
Olot ens il·lusiona i estem convençuts que ens guanyarem el respecte i la consideració dels 
nostres conciutadans perquè tenim la persona que ens lidera i que ens farà avançar en 
aquest procés, que és el nostre cap de llista i candidat a l’alcaldia, en Josep M. Corominas, 
en Mia. 
 
El proposem:  
Per la seva inacabable capacitat de treball en tot allò amb el qual es compromet i perquè 
sap treballar en equip.  
Per la seva capacitat de diàleg i pel seu sentit comú.  
Perquè és honest, tolerant i té un bon cor.  
I sobretot, perquè creu en les persones, en Olot i en Catalunya, la nostra nació.    
 
Per tot això, les regidores i regidors del nostre grup presentem el nostre cap de llista, en 
Josep M. Corominas com a candidat per Alcalde d’Olot, convençuts que serà l'alcalde que la 
ciutat necessita.  Moltes gràcies. 
 
Intervé la Sra. Casanovas. Tot seguit es procedirà a l’elecció de l’Alcalde. A la 
carpeta que se’ls ha entregat hi trobaran un sobre que conté un sobre petit i sis 
paperetes, cinc amb el nom dels candidats i una papereta en blanc. He de demanar 
a cada regidor que dipositi en el sobre petit 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 
membres de la Mesa d’Edat serem els últims de votar. 
 
A continuació la Sra. Secretària  procedeix a cridar els regidors per ordre alfabètic  que 
s’aixequen i dipositen el seu vot a l’urna disposada a aquest efecte –excepte les senyores 
Anna Maria Linares i Bravo i Clara Casanovas Sarsanedas 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.  
 
Intervé la Sra. Casanovas. El resultat de la votació és el següent:  

- Vots en blanc: dos 
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- Vots nuls: zero 
- Vots Sr. Josep M. Corominas Barnadas: deu  
- Vots Sr. Josep Guix Feixas: sis 
- Vots Sr. Moisés Font Casademont: dos 
- Vots Sr. Pere Gómez i Inglada: zero 
- Vots Sra. Júlia Sala Esteban: un. 

 
Continua la Sra. Casanovas. A la vista dels resultats de l’escrutini, cap dels candidats a 
l’Alcaldia ha obtingut la majoria absoluta dels vots emesos. En conseqüència, i de 
conformitat amb l’article 196. c) de la llei electoral queda proclamat Alcalde el Sr. Josep 
Maria Corominas i Barnadas que encapçala la llista presentada per Convergència i Unió, 
que va ser la que va obtenir un major nombre de vots populars en les passades eleccions 
municipals. 
 
Prego al  Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas que es dirigeixi a la Mesa i presti el 
jurament o promesa com a requisit previ a la pressa de possessió del càrrec. 
 
El públic aplaudeix.  
 
El Sr. Corominas s’aixeca del seu lloc, passa a situar-se davant la Mesa d’Edat i manifesta:  
 
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 l’Alcalde sortint, Sr. Lluís Sacrest Villegas, entrega la vara d’Alcalde al Sr. Josep 
Maria Corominas i Barnadas. 
 
El públic aplaudeix.  
 
El Sr.  Corominas  passa a presidir la sessió ocupant el lloc central de la tribuna. Es dissol la 
Mesa d’Edat i la Sra. Casanovas i  la Sra. Linares passen a ocupar els llocs que els 
corresponen en el Ple. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde.  
 
Bé, bon dia a tothom. Avui és un dia molt especial en la meva vida, com de ben segur, 
també ho és per a tots els companys i companyes que acaben de prendre possessió del seu 
càrrec de regidor –fet pel qual els felicito– i pel nostre Ajuntament, que ha vist renovada la   
representació dels ciutadans en el seu màxim òrgan de govern: el Ple. En aquest moment 
tan emotiu, em permetran que comparteixi amb tots vostès unes quantes reflexions en veu 
alta. 
 
En primer lloc els vull dir que em sento molt honorat i agraït per la confiança que ens han 
atorgat els olotins i les olotines i que ens ha de permetre treballar per la nostra ciutat. Per a 
mi, com a Alcalde d’Olot, i per a tot l’equip de govern que m’acompanyarà, representa una 
satisfacció i també una responsabilitat, que afrontem des de la il·lusió i la dedicació 
màximes. Una il·lusió i una dedicació que de ben segur compartim amb la resta de regidors. 
Una il·lusió que volem encomanar al conjunt de la ciutadania. En aquest sentit voldria donar 
públicament les gràcies, més sinceres, a tots aquells que van exercir el seu dret i deure cívic 
d’anar a votar el dia 22 de maig i de forma especial als que van confiar en la nostra 
candidatura, en el nostre programa i en el nostre projecte de ciutat.  
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Dit això voldria fer una petició explícita als vint regidors que m’acompanyaran durant els 
propers quatre anys en aquest mandat municipal: penso que és imprescindible, més que 
mai, que treballem amb passió per a la ciutat, pensant primer en Olot i en els olotins i 
olotines que en els interessos legítims de partit o de programa. Segur que sabrem prioritzar 
el consens, estic segur que sabrem cedir per arribar a acords. Ara és un moment en què els 
ciutadans ens demanen que treballem conjuntament per solucionar els problemes que ens 
afecten com a ciutat, però sobretot com a societat. Per la meva part podeu estar ben 
convençuts que faré tot el que calgui perquè aquesta dinàmica de treball sigui una realitat.  
 
Vull referir-me específicament també als candidats que formaven part de la resta de 
candidatures que han quedat fora d’aquest Ple municipals. A tots ells els animava un gran 
objectiu que nosaltres compartim: servir a la ciutat. Trobarem la fórmula perquè aquells que 
no han estat elegits puguin contribuir també a millorar el nostre futur. 
 
Als regidors de Convergència i Unió voldria agrair-los públicament ara i aquí la feina que han 
fet fins avui i demanar-los el màxim esforç i la màxima exigència en la tasca de govern que 
haurem de desenvolupar a partir d’ara; esforç i exigència cada dia durant els pròxims anys. 
Sé que hi puc comptar. 
 
També voldria tenir avui un record explícit per tots els Alcaldes que ha tingut aquesta ciutat, 
especialment aquells que des de la transició han treballat per Olot: des del malaguanyat 
Francesc Casas fins a en Lluís Sacrest, passant per en Joan Sala, l’Arcadi Calzada, en Pere 
Macias i la Isabel Brussosa. Tots ells varen aconseguir transformar la ciutat, millorar-la i 
situar-la en un lloc destacat entre les ciutats mitjanes de Catalunya. Em fa molta il·lusió que 
molts d’ells estiguin avui acompanyant-nos, com a signe no només de cortesia personal o 
institucional, sinó com a exemple de continuïtat democràtica, un dels nostres valors més 
preuats. 
 
Gràcies també per ser aquí al Sr. Joaquim Casanovas, Delegat del Govern en temes de 
Salut i que avui representa al Govern de la Generalitat; a en Joan Cañada, antic regidor 
d’aquest Ajuntament i actual Director General d’Administració Local; a en Carles Llorenç, 
Director General de Cooperació; o a en Jordi Xuclà, company de la candidatura i Diputat a 
Madrid. Moltes gràcies per la vostra voluntat de ser avui presents en aquest acte. 
 
Finalment, agraeixo també a tots vostès que ens vulguin acompanyar en aquesta Sala de 
Plens de l’Ajuntament d’Olot, que és i ha de ser, encara més, la casa de tots.  
 
Dit això, m’agradaria referir-me al futur, que ara, és el que compta. 
 
Sóc conscient que els temps que venen no seran fàcils, que el nostre futur col·lectiu serà 
molt diferent al passat, que estem en un temps de frontissa on hem passat de l’esperança 
en el demà a una certa por pel demà, que hem passat de les certeses i de punts de 
referència clars a les incògnites i a una certa relativització de valors molt important per a 
qualsevol societat. Haurem d’estar molt atents als canvis i a les dificultats que se’ns 
presentaran, les haurem de saber gestionar; de fet, avui, ja ens toca gestionar-les.  I quan 
calgui anticipar-nos-hi, malgrat les dificultats del moment, tot i que sóc dels que penso que 
aquests temps de dificultat seran també temps d’oportunitats i les hem de saber aprofitar. 
Tinc la plena confiança en què ho farem, confio en la nostra gent i en les seves capacitats, 
per això n’estic segur que sabrem anar endavant. Però per sortir-nos-en, caldrà també tenir 
molt present tres coses: el camí que volem fer, que aquest camí el fem tots i entre tots, i com 
el pretenem fer. M’explicaré: 
 
El camí que volem fer és el full de ruta, l’itinerari previst, el projecte de ciutat. És evident que 
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el nostre projecte tindrà com a objectiu fer realitat aquelles propostes en què els ciutadans 
van demostrar majoritàriament  la seva confiança i que s’emmarquen en quatre grans àmbits 
que només vull apuntar sense estendre-m’hi:  

 
o Primer, el desenvolupament econòmic, és a dir, prioritzar la creació de riquesa i el 

benestar, amb una especial atenció cap a les empreses i els comerços, confiant 
en totes aquelles fortaleses que de sempre han definit la nostra ciutat; tenim 
molts actius i ara cal activar-los. I  fer-ho tenint en compte el conjunt del territori, 
en el sentit que Olot no s’entén sense la Garrotxa i tampoc a l’inrevés. Per això 
hem de ser capaços de generar iniciatives comarcals que potenciïn tots els 
nostres valors i fortaleses, que en el camp com l’emprenedoria, la capacitat de 
treball o la innovació sempre ens han caracteritzat en positiu. 

 
o En segon lloc la cohesió social i l’educació, amb una especial atenció a la gent 

gran i a les famílies, fent que Olot sigui veritablement una ciutat educadora i amb 
uns ensenyaments de qualitat. Tenint present que tots plegats, els que hem 
nascut aquí i els que han vingut de fora, és a dir tots els olotins i les olotines, 
tenim els mateixos drets i deures i que per tant els hem de respectar per 
continuar fomentant la convivència. 

 
o Com a tercer gran eix, fer que la ciutat funcioni, això que hem batejat com la 

ciutat dels detalls. En una època de pocs recursos haurem de fer moltes coses, 
segurament no grans coses noves però sí que n’hem de tenir prou per conservar i 
mantenir les que ja tenim i és aquí on posarem l’accent. La ciutat dels detalls és 
aquella que es preocupa pels seus barris, per la seva seguretat, per la seva 
mobilitat, pels seus parcs infantils, per la seva neteja. Per tot allò que fa 
agradable viure en una ciutat com la nostra.  

 
o Finalment tot això ho volem fer modernitzant i acostant l’administració als 

ciutadans, fent possible un ajuntament facilitador, que sigui percebut com un 
ajuntament amic, eficaç i eficient, al servei de tots els ciutadans. Aquest és el 
camí que volem fer, el camí que farem i que es concretarà els propers mesos en 
un pla de govern que portarem al Ple municipal i que volem consensuar amb tots 
els grups. 

 
Els deia també que aquest camí l’hem de fer tots i entre tots, n’estic convençut. Quan dic 
que aquest camí l’hem de fer tots, vull dir que hem d’intentar que ningú es quedi enrere, pel 
més elemental raonament de justícia social. I quan dic que l’hem de fer entre tots, vull dir, 
que per sortir-nos-en no n’hi haurà prou amb les accions que portem a terme des de l’àmbit 
públic. Una ciutat no es fa només des de l’Ajuntament, es va construint dia a dia amb la 
participació i amb la implicació de tothom: de les entitats i associacions, les empreses, els 
comerços, i especialment els ciutadans, que des de l’orgull de sentir-se olotins i l’estima per 
la ciutat volen garantir un futur millor per a les noves generacions.  
 
Per això us dic que caldrà l’esforç de tots i des d’avui us el demano: a tots els regidors, a 
totes les entitats i associacions, a tots els ciutadans, a totes les entitats públiques i privades; 
per tal que aquesta suma multipliqui podeu comptar amb la meva col·laboració i la mà 
estesa de l’Ajuntament. Faré tot el possible per buscar els consensos necessaris perquè 
l’acció de govern no sigui fruit de la imposició sinó del diàleg i de la incorporació del major 
número d’opinions. Faré tot el possible per aconseguir que la societat civil vegi en 
l’Ajuntament un aliat i no una competència; un ajuntament que ajudi a portar a terme els 
seus projectes; tot i les dificultats necessitem més que mai que tots plegats creiem més en 
Olot i en les seves potencialitats i per això des d’avui fem una crida perquè la ciutat sigui la 
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ciutat dels emprenedors, aquella ciutat plena d’indústries, d’activitat comercial, amb una 
proposta cultural innovadora i alhora al gust de tothom; una ciutat que atregui visitants. Els 
he parlat del camí que volem fer i aquest camí l’hem de poder fer entre tots i fer-lo tots 
conjuntament. 
 
Per acabar em referiré a com el pretenem fer. El volem fer governant i no manant, amb 
humilitat i diàleg, amb treball i dedicació, amb austeritat i estima per a la ciutat. I el volem fer 
amb la col·laboració activa de la nostra millor gent, de tots els àmbits. En aquest sentit no 
ens conformarem amb una participació ciutadana només sobre el paper; el meu compromís 
és d’institucionalitzar la participació amb comissions ciutadanes per a cada àrea, recollint tot 
allò que la societat ens vulgui aportar.  
 
És l’hora d’escoltar, això durant aquests darrers mesos és el que més ens ha demanat la 
gent: escolteu el poble. És l’hora de les complicitats; és l’hora que els ciutadans se sentin 
protagonistes de les decisions col·lectives; és l’hora que les olotines i els olotins siguin aliats 
d’un bon govern. Jo vull ser i seré l’Alcalde de tots: els que ens varen fer confiança i els que 
varen anar a votar altres opcions polítiques, igualment dels que varen decidir no anar a 
votar. Des d’avui, per mi, la institució està per sobre dels partits i per això em veig legitimat 
com a Alcalde de tots, a demanar-los també a tots sense excepció, de participar activament 
en aquesta gran tasca comuna que és Olot. 
 
Acabo amb una referència molt íntima i personal que avui no vull deixar d’expressar. Com 
poden comprendre, aquests últims mesos han estat per mi plens d’emocions i de sentiments 
i avui és per mi un dia que no oblidaré mai. Permetin-me doncs, permeteu-me, una 
referència familiar que avui té tot el sentit: de sempre he considerat molt important per la 
meva vida el suport de la família, en part avui present en aquesta sala –la Rosa, en Jordi, en 
Marc, la meva mare o l’àvia Ramona– han jugat i segueixen jugant un paper fonamental en 
la meva vida i compto amb la seva ajuda i complicitat per poder tirar endavant aquesta gran 
tasca que avui comencem. Però sé que entendran que vulgui referir-me específicament a 
una persona que avui no pot estar físicament entre nosaltres. Aquesta vara d’Alcalde recull 
el testimoni del meu germà Jordi, que va formar part d’aquest Consistori. Sé i sento que 
avui, des d’allà on estigui, se sent orgullós del seu germà, igual com jo me n’he sentit d’ell. 
Però ell, jo i tots els regidors sabem que encara no som on volem anar. Com deia fa pocs 
dies el President Mas, el nostre vertader objectiu és no perdre mai de vista l’estrella que ens 
guia en aquest repte: fer un Olot millor en el que tots puguem ser feliços. Poden estar ben 
segurs que per aconseguir aquest objectiu dedicarem tot el nostre esforç. Gràcies a tots, i 
ara, a treballar. Visca Olot i visca Catalunya! 
 
El públic aplaudeix.  
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a la una 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, 
 
 
 
 
 
 
 


