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ACTA NÚM. 8 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 13 DE JUNY DE 2015  
1a. CONVOCATÒRIA 

 
Intervé la Sra. Secretària, que ocupa el lloc de la Mesa d’edat, manifestant el següent: 
 
Us dono la benvinguda i tot seguit explicaré 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: 
 
-  Convergència i Unió (CiU) vots 4898 regidors 9 

-  Esquerra Republicana de Catalunya – Acord  
Municipal (ERC - AM) vots 2833 regidors 5 

-  Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura 
de Progrès (PSC - CP) vots 1601 regidors 3 

- Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP - PA)  vots 1524 regidors 3 

- Olot en Comú – Entesa (OC – E) vots 814               regidor 1 
 
De conformitat amb aquests resultats es proclamen electes els següents candidats: 
 
CiU 
 
- Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
- Sr. Josep Berga i Vayreda 
- Sra. Núria Zambrano i Costejà 
- Sr. Estanis Vayreda i Puigvert 
- Sra. Núria Fité i Grabalosa 
- Sra. Montserrat Torras i Surroca 
- Sra. Maria del Mar Roca i Reixach 
- Sr. Josep Gelis i Guix 
- Sr. Jordi Alcalde i Gurt 
 
ERC 
 
- Sr. Pere Gómez i Inglada 
- Sra. Anna Barnadas i López 
- Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas 
- Sr. Josep Quintana i Caralt 
- Sr. Lluís Juncà i Pujol 
 
PSC 
 
- Sr. Josep Guix Feixas 
- Sr. Jaume Mir Bagó 
- Sra. Mercè Traveria Costa 
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CUP 
 
-  Sra. Mireia Tresserras Fluvià 
 - Sr. Lluís Rubió Amargant 
 - Sra. Anna Descals Tresserras 
 
OC  
 - Sr. Xavier García Zabal 
 
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. Mercè Traveria Costa com a electe de major edat, que la presidirà, i el 
Sr. Lluís Rubió Amargant, com a electe de menor edat.  
 
Demano a la Sra. Traveria i al Sr. Rubió que ocupin el seu lloc a la Mesa d’Edat. 
 
La Sra. Traveria s’asseu a la cadira de la Presidència i el Sr. Rubió 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. Traveria: “Declaro constituïda la Mesa d’Edat.” 
 
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 
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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.  
 
Els cridats es col·locaran aquí davant de la Mesa i faran la promesa o jurament, i 
posteriorment ocuparan el seu lloc. 
 
- Sr. Jordi Alcalde i Gurt 
- Sra. Anna Barnadas i López 
- Sr. Josep Berga i Vayreda 
- Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas 
- Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas 
- Sra. Anna Descals Tresserras 
- Sra. Núria Fité i Grabalosa 
- Sr. Xavier García Zabal 
- Sr. Josep Gelis i Guix 
- Sr. Pere Gómez i Inglada 
- Sr. Josep Guix Feixas 
- Sr. Lluís Juncà i Pujol 
- Sr. Jaume Mir Bagó 
- Sr. Josep Quintana i Caralt 
- Sra. Maria del Mar Roca i Reixach 
- Sr. Lluís Rubió Amargant 
- Sra. Montserrat Torras i Surroca 
- Sra. Mercè Traveria Costa 
- Sra. Mireia Tresserras Fluvià 
- Sr. Estanis Vayreda i Puigvert 
- Sra. Núria Zambrano i Costejà 
 
 “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. Jordi Alcalde, 
Anna Barnadas, Josep Berga, Clara Casanovas, Josep M. Corominas, Anna Descals, Núria 
Fité, Josep Gelis, Pere Gómez, Lluís Juncà, Maria del Mar Roca, Lluís Rubió, Montserrat 
Torras, Mireia Tresserras, Estanis Vayreda i Núria Zambrano. 
 
A continuació del jurament, els regidors Sra. Mireia Tresserras, Sr. Lluís Rubió i Sra. Anna 
Descals, han manifestat: “També sotmes/a únicament a la voluntat popular dels veïns i 
veïnes d'Olot, em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la 
justícia social als Països Catalans així com, i per expressió democràtica, anuncio que resto a 
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que 
sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del 
nostre poble i proclamar, juntament amb totes les institucions, l’estat català, lliure i sobirà” 
 
Així mateix, a continuació del jurament, els regidors Srs. Jordi Alcalde, Anna Barnadas, 
Josep Berga, Clara Casanovas, Josep M. Corominas,  Núria Fité, Josep Gelis, Pere Gómez, 
Lluís Juncà, Josep Quintana, Maria del Mar Roca, Montserrat Torras, Estanis Vayreda i 
Núria Zambrano, manifesten “Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio 
que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, 
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l’estat català, lliure i sobirà.” 
 
Intervé la Sra. Traveria. 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 que dóna lectura a 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. Traveria. Demano quins candidats es presenten a l’elecció d’Alcalde. 
 
Intervé la Sra. Traveria. Josep M. Corominas i Barnadas, es presenta a l’elecció d’Alcalde? 
 
Respon el Sr. Corominas. Sí, em presento. 
 
Intervé la Sra. Traveria. Sr. Pere Gómez i Inglada, es presenta a l’elecció d’Alcalde? 
 
Respon el Sr. Gómez. Sí, em presento. 
 
Intervé la Sra. Traveria. Sr. Josep Guix Feixas, es presenta a l’elecció d’Alcalde? 
 
Respon el Sr. Guix. No em presento. 
 
Intervé la Sra. Traveria. Sra. Mireia Tresserras Fluvia, es presenta a l’elecció d’Alcalde? 
 
Respon la Sra. Tresserras. No em presento. 
 
Intervé la Sra. Traveria. Sr. Xavier García Zabal, es presenta a l’elecció d’Alcalde? 
 
Respon el Sr. García. Sí, em presento. 
 
Intervé la Sra. Traveria manifstant: 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.  
 
Sr. Xavier García Zabal, Olot en Comú – Entesa, té la paraula. 
 
Intervé el Sr. García. Volem agrair a les 814 persones que han votat a OLOT EN COMÚ, la 
seva confiança ha permès que estiguem presents a l’ajuntament. 
 
L’agraïment també cal fer-ho a les organitzacions que amb generositat, han renunciat a les 
seves sigles de partit (ICV – EUiA – PODEM) per iniciar un camí d’unitat i confluència que 
ens porti més endavant a ser una opció guanyadora com ha estat a Barcelona en Comú. 
Agraïment que fem extensiu a moltes persones que sense ser de cap partit, si que ho són 
del compromís social i han treballat de valent per Olot en Comú en la campanya electoral. 
 
La lectura que fem de les eleccions a Olot és que els ciutadans han configurat un nou 
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ajuntament, on els partits d’esquerra i progressistes obtenim la majoria: 12 regidors (6.772 
vots i el 52,48% ) per 9 de CiU (4.898 i el 37,95%) que queda com a única força 
conservadora representada. Tres regidors i 1.874 vots més!. Valorem molt positivament que 
PxC no ha obtingut representació, reconeixent un bon paper en aquest sentit a UCFR de la 
Garrotxa. 
 
Aquest resultat, mostra que una majoria dels votants volen un canvi en les polítiques que 
s’han fet fins ara i també en les formes de governar.  
 
El pas d’última hora del PSC per acostar-se a CiU, creiem que no és el que la majoria dels 
seus votants vol i ens agradaria que no tanquessin la porta al fet que més endavant sigui 
possible un govern de canvi, que al nostre entendre, han expressat de manera clara els 
ciutadans i ciutadanes d’Olot i que no passa per CiU sinó per un govern d’esquerres plural. 
 
Olot en Comú ens hem esforçat perquè un govern de canvi sigui possible però no ens hem 
sortit. Si haguéssim tingut millors resultats, possiblement avui estaríem parlant d’un 
ajuntament i unes polítiques diferents.  
 
En aquesta tessitura de manca d’acord entre les diferents sensibilitats d’esquerra i que 
aboca a un govern de CiU amb el suport del PSC, ens veiem obligats a presentar la nostra 
candidatura, que tindrà els següents eixos de treball: 
 

- La cohesió social, garantint els drets socials bàsics 
- La sostenibilitat ambiental 
- La creació d’ocupació digna i unes empreses competitives. 
- Una bona gestió de la diversitat en la nostra ciutat. 
- Incorporar la innovació en la gestió municipal. 

 
Una breu descripció del moment econòmic i social que estem vivint: “La desigualtat 
econòmica s'ha convertit en la malaltia social del nostre temps. Les diferències en la 
distribució de la renda i de la riquesa dins del nostre país arriba a nivells similars a períodes 
del segle passat. Estem vivint una segona època en què creació de riquesa i desigualtat van 
de la mà”. Antón Costas, Catedràtic d’economia de la Universitat de Barcelona i president 
del cercle d’economia, i no un radical, com més d’una persona haurà pensat. 
 
Les desigualtats s’han incrementat arreu, també a Olot, l’informe de Càritas Garrotxa 
respecte a l’any 2014 és molt clar: 729 famílies i 2348 persones van necessitar aliments. 
Més ciutadans que l’any 2013 i el greu perill de convertir-ho en una situació crònica. 
 

- 401 famílies (inclou 603 infants de 0 a 12 anys) viuen amb uns ingressos inferiors a 
569 euros/mes. 
 

- Jubilats (especialment dones) amb unes pensions molt baixes. 
 

- Prop de 1.500 persones aturades majors de 45 anys, que amb l’actual mercat de 
treball també tindran unes pensions reduïdes. 

 
Així mateix, una part important dels que treballen, ho fan en unes condicions laborals i 
econòmiques que els mantenen en el risc de pobresa. 
 
Aquesta situació impacta en l’aspecte econòmic de la persona però també sobre la seva 
salut, la seva autoestima i sobre les seves relacions familiars. 
 
Tenim un perill d’enquistament de la pobresa i si no dediquem més recursos ara, fer-ho en 
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un futur, serà molt més costós en termes econòmics i de patiment d’aquestes persones. 
 
Per tot això, cal (entre d’altres mesures), garantir les necessitats bàsiques a totes les 
persones i ens referim a tenir un habitatge, alimentació i els subministraments bàsics, i 
algunes  de les mesures que proposem: 
 
- Establiment d’una taula de negociació amb les entitats financeres que avui en dia estan 

realitzant desnonaments i/o disposen d’habitatges buits. En cas d’incompliment de llurs 
obligacions, s’imposaran sancions tal com preveu la moció impulsada per PAH , 
aprovada per l’actual govern municipal però no aplicada . 

 
- Impulsar la cessió a l’Ajuntament de pisos buits per enfortir el parc de lloguer social. 
 
- Crear una comissió d’estudi per explorar la possibilitat de declarar Olot com a zona de 

tempteig i retracte amb la finalitat que l’Ajuntament tingui prioritat en la compravenda 
d’immobles i els pugui obtenir per sota del preu de mercat. 

 
- Reforçar els serveis de menjador de les escoles bressol fins als instituts de secundària. 
 
- Augmentar el nombre de places gratuïtes, amb servei d’alimentació, a casals, colònies 

d’estiu i altres serveis d’educació en el lleure, per garantir que tots els infants tinguin 
garantida la seguretat alimentària durant les vacances. 

 
- Crear alguns canals normalitzats de distribució d’aliments que no estigmatitzin. 
 
- Revisar els barems d’accés a les beques menjador, per tal que cap sol·licitud d’una 

família amb dificultats econòmiques no en quedi exclosa, i arribem, per tant, a la 
universalització real de les beques, fent efectiu el pagament amb la màxima celeritat. 

 
- Fer una auditoria dels costos dels serveis de subministrament (aigua, llum, gas, etc.), 

que permeti determinar l’origen i el destí dels beneficis obtinguts per les companyies 
gestores i establir una taula de negociació per tal que aquestes contribueixin a garantir 
l’accés als subministraments bàsics. 

 
- Introduir tarifes d’aigua més justes i iniciar els estudis per retornar a l’ajuntament aquest 

servei. 
 
- Imposar a les companyies elèctriques taxes per l’ocupació de l’espai públic i iniciar 

projectes pilot per tal d’utilitzar altres comercialitzadores d’energies renovables. 
 
- Fer realitat la proposta d’ADAG40, aprovada pel govern de CIU, sobre la gratuïtat del 

transport públic en situacions d’atur sense prestació o per sota de determinat nivell de 
rendes de manera generalitzada.  

 
És imprescindible la creació d’un pacte sobre l’ocupació, en el qual estiguin presents els 
agents socials, econòmics, educatius i l’administració, per fomentar la creació d’ocupació de 
qualitat, que eviti l’increment de persones en risc d’exclusió, amb intervencions anteriors als 
expedients o acomiadaments, i anar disminuint la pobresa de manera progressiva, 
incorporant-los al mercat de treball. 
 
Ens cal tenir empreses més competitives, no pels baixos salaris, sinó per la seva innovació, 
la qualitat dels productes o serveis que ofereixen i la capacitat d’exportació. Promourem una 
major presència de l’economia social com són les cooperatives, de les quals en tenim bons 
exemples a la nostra comarca. 
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Aquest pacte és la prioritat més important de l’ajuntament i per això mateix, l’alcalde serà el 
màxim responsable. 
 
Calen noves polítiques i noves formes de governar que exigeixen una major participació 
ciutadana, requisit imprescindible per donar veu i vot als ciutadans, que les persones 
s’impliquin i donin suport als projectes que l’ajuntament vulgui posar en marxa. Participació 
que ha d’anar acompanyada de la màxima transparència per fer-la creïble. 
 
En els grans temes de ciutat com la cohesió social, el pacte per l’ocupació, polítiques 
mediambientals, la participació i transparència, considerem positiu cercar el màxim consens 
entre totes les forces polítiques i les entitats i associacions d’Olot tant per la seva 
importància estratègica com per la seva viabilitat. 
 
En definitiva, volem una ciutat més justa que faci front a les desigualtats, volem una ciutat 
capdavantera en temes mediambientals, amb empreses competitives en l’econòmic però 
també en lo social i en les seves relacions laborals, una ciutat governada de forma més 
participada, transparent, amb control ciutadà, un Olot del qual ens sentim orgullosos i 
orgulloses de pertànyer.  
 
Moltes gràcies. 
 
Intervé la Sra. Traveria. Sra. Mireia Tresserras Fluvià, Candidatura d’Unitat Popular – Poble 
Actiu, té la paraula.  
 
Intervé la Sra. Tresserras.  Bon dia. Abans de res volem donar les gràcies a les 1524 
persones que han fet possible que avui tinguem 1 regidor i 2 regidores de la CUP a 
l’Ajuntament d’Olot, i també perquè entre totes, hem fet fora del consistori els feixistes. Hem 
demostrat que quan t’enfrontes al racisme i la xenofòbia amb arguments democràtics, en 
cap societat hi tenen lloc. Malgrat tot, cal seguir treballant per la cohesió social i per 
demostrar que Olot és una ciutat de molts colors, cal seguir treballant perquè d’aquí a 4 anys 
hi hagi asseguts i assegudes en aquestes cadires a persones com la Mamassa, en 
Mohamed, en Gurpinder, la Xu Mei… Si ho aconseguim, serem una ciutat madura 
socialment i haurem demostrat que no només sabem integrar, sinó que sabem incloure, que 
és el més important, perquè totes i tots som olotins i olotines.  
 
Ara fa un moment hem promès al Rei i a la Constitució Espanyola. Hem mentit. No creiem 
en la monarquia ni en una constitució que prové d’un règim dictatorial, que va imposar el 
model autonòmic, que prohibeix les llibertats dels pobles, que anul·la les cultures i que 
homogeneïtza les llengües. És més, combatrem els símbols que la representen.  No 
reconeixem ni la Constitució Espanyola, ni els Estatuts, ni cap Rei, perquè perpetuen la 
dominació social i l’ocupació del nostre país, els Països Catalans.  Som, hem sigut i serem 
independentistes, i des de sempre, nosaltres volem la independència per canviar-ho tot. 
 
El nostre principal objectiu és assolir la justícia social, eliminar la pobresa i els privilegis 
d’uns pocs davant la immensa majoria. Volem un Olot just en tots els sentits, no podem 
permetre que hi hagi famílies que no poden viure dignament perquè no poden accedir a uns 
drets bàsics i a uns drets socials com: l’alimentació, l’ habitatge,  l’aigua, la llum , el gas, 
l’accés a un treball digne i no precari, que els seus fills i filles puguin estudiar amb tot el 
necessari, i que si volen puguin arribar a la universitat i que puguin gaudir d'activitats 
esportives, culturals, de lleure i  artístiques. 
 
Com es diu en el pla per a la infància i l’adolescència d’Olot : l’exclusió social és un procés 
social de pèrdua d’integració que inclou no només la manca d’ingressos i l’allunyament del 
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mercat laboral, sinó també un descens de la participació social i , per tant, una pèrdua dels 
drets socials.  
 
I com també diu el pla per a la inclusió i la cohesió social d’Olot : en el context actual cal 
prevenir i atendre a les causes que poden originar situacions d’exclusió social com a prioritat 
del nostre municipi. I és que els riscos d’una societat fragmentada, amb enormes 
desequilibris socials i poc cohesionada, són enormes. 
 
Des de l’assemblea de la CUP d’Olot treballarem de valent per tal de fer arribar la veu del 
poble al Consistori. Volem obrir portes i finestres, volem retornar el poder al poble, volem 
que tothom participi de la presa de decisions, perquè ens afecten a totes i a tots, i perquè 
votant un cop cada 4 anys no n’hi ha prou.  
 
Molts diran que som utòpics, que les dinàmiques institucionals són molt complexes i que el 
nostre projecte alenteix la presa de decisions. Nosaltres els direm que cal anar a poc a poc 
per arribar lluny. Farem de la participació i la transparència les nostres banderes;  volem 
sumar perquè tinguem un Ajuntament obert i transparent, on la frontissa principal sigui el 
diàleg constant entre el poble i l’ajuntament. Cal treballar amb les eines com l’Open Data, 
portals oberts i clars, on tothom hi pugui trobar tota la informació que necessiti. 
 
Ens esforçarem per fer pedagogia de la participació, que l’Ajuntament d’Olot incorpori eines 
reals i vinculants de participació , com les consultes populars i, a la llarga, volem impulsar 
els pressupostos participatius, perquè amb els diners de totes i tots, puguem dir on els 
volem invertir. 
 
Donarem a conèixer les assignacions dels regidors i regidores de l’Ajuntament, del que es 
cobra per partit polític, de les retribucions per assistència a reunions i altres actes. Cal aclarir 
i ensenyar d’una manera fàcil i entenedora quina part del pressupost municipal es dedica als 
sous, i en aquest sentit, i si podem, proposarem abaixar aquestes assignacions, sense posar 
en dubte que la feina i el treball cal que es remuneri, però amb sentit. 
 
El que defineix una societat és la seva educació, i tenim la sort que a Olot tenim bons 
professionals que hi treballen. Som ciutat educadora; per tant, l’educació ha d’estar present 
en tots els àmbits, actuacions i racons públics i privats. Cal accentuar  l’educació al llarg de 
la vida, perquè mai no deixem d’aprendre, però també cal impulsar fermament l’educació de 
0 a 3 anys i per això, no permetrem que es tanqui cap més llar d’infants i es reobri la de Sant 
Miquel ; és més, farem el possible perquè tothom pugui accedir a l’educació en aquesta 
etapa revisant-ne les quotes. També posarem en valor l’Escola Llar d’Olot com a exemple 
d’escola inclusiva i activa.   
 
En l’educació, la cultura és clau; per tant, treballarem i  impulsarem la cultura popular i 
intercultural de base, de carrer, no elitista i accessible per a tothom. També treballarem 
perquè l’esport sigui un eix principal en la nostra cultura, però no un esport d’elit i al servei 
dels mercats; creiem en l’esport de base, i pensem que la seva pràctica és la principal font 
de salut de les persones.  
 
També lluitarem per la defensa del territori i la preservació i recuperació del medi ambient, 
per protegir allò que ens fa únics: ser una ciutat enmig d’un Parc Natural. No acceptarem 
que es deteriori més l’entorn amb autovies o autopistes o malmetent reserves naturals 
integrals que estan protegides. Treballarem perquè es potencií l’entorn en lloc de destruir-lo. 
Potenciarem el projecte d’horts urbans,  impulsarem noves vies verdes i bicicarrils tant dins 
del nucli urbà com a la perifèria, i treballarem per obrir la via blava del Fluvià. Intentarem 
recuperar el sector primari de la ciutat, explorar les possibilitats de l’agricultura i la ramaderia 
com a sectors generadors d’oportunitats laborals i per posar en valor els productes ecològics 
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i pròxims.  
 
L’ocupació serà una altra gran lluita; baixar l’índex d’atur, el registrat i el no registrat, i 
sobretot el que afecta els joves i les persones més grans de 40 anys. Buscarem fórmules 
perquè cap jove hagi de marxar d’Olot per trobar feina i perquè els desocupats de més de 40 
anys tornin a trobar el seu lloc en el mercat laboral.  Donarem suport al comerç local i de 
proximitat de tota la ciutat, el que ajuda a dignificar el barri vell, un barri que va del Carme i 
el Passeig de la Muralla fins al dalt al Puig del Roser.  El comerç com a eina de dinamització 
dels barris. No creiem en un model de grans superfícies que senzillament fan que es 
desvirtuï el caràcter rural de la nostra ciutat i ajuden a la desaparició de comerços, oficis 
artesans... 
 
Tal i com hem fet fins ara, estarem al costat dels moviments socials, dels sindicats d’arrel 
transformadora,  de les entitats culturals, esportives, de lleure, mediambientals..., de les 
nostres associacions de veïns i veïnes que donen vida als barris , de les entitats que 
treballen en la cooperació, de les que lluiten contra el feixisme i el racisme i de les que lluiten 
pels drets de les dones. Assumim com a pròpies les seves demandes: la revisió del Pla 
d’Usos del Firal, la distribució i usos de l’antic Hospital, les demandes sobre habitatge de la 
PAH, les problemàtiques dels aturats i aturades de més de 40 anys, les lluites d’UCFR, les 
lluites sindicals pels drets laborals, les directrius de país de l’ANC, el 0.7% reclamat per les 
entitats de cooperació , i les propostes de l’associació de naturalistes en la defensa del 
territori, el decreixement i la sostenibilitat.  
 
Creiem en un Olot des dels barris, perquè tots els veïns i les veïnes se sentin d’Olot i a la 
inversa, que els olotins i les olotines siguem dels nostres barris. Potenciarem les seves 
associacions de veïns perquè esdevinguin claus en la dinamització dels barris. Treballarem 
al carrer, amb elles organitzarem punts de trobada, assemblees participatives per recollir les 
aportacions de totes i tots. I al barri vell no pararem d’insistir que cal rehabilitar els pisos que 
cauen perquè esdevinguin vivendes socials, i obrir de nou els locals comercials tancats i 
convertir-los en nous comerços i cooperatives, estudis d’art i espais vitals a peu de carrer. 
Volem recuperar un barri que ha desaparegut, però que havia estat motor de la ciutat.  
 
Treballarem perquè puguem parlar de municipalització de serveis bàsics, com l’aigua, la llum 
i altres serveis públics (el transport, la recollida d’escombraries). 
 
Com a regidores i regidors,  hem signat un codi ètic per complir durant el mandat de forma 
ètica i legítima: ens limitem el mandat màxim a dues legislatures, no cobrarem per fer de 
regidores a menys que la feina ho exigeixi i ens obligui a deixar la nostra  i en aquest cas 
ens limitarem el sou,  i serem l’altaveu de les lluites socials i de tot el que es decideixi en 
assemblea. Si durant l’exercici hem de deliberar o votar sobre afers en els quals ens hi 
trobem implicats directament o indirectament per interessos de tipus personal, farem pública 
aquesta col·lisió d’interessos i ens abstindrem de deliberar o votar. Si incomplim qualsevol 
punt del codi ètic es produirà la cessió automàtica del càrrec  electe.  
 
A l’hora de l’elecció del vot de l’alcalde/alcaldessa, per Assemblea vam decidir donar el 
nostre vot per a la investidura a Pere Gómez, donant-li suport en tots els temes socials i 
d’urgència. Però no ha pogut ser. Per tant, felicitem en  primer lloc a l’alcalde que avui surti 
votat i en segon lloc la CUP donarà el seu vot a persones que representen les lluites socials 
i, per tant, ens representen a nosaltres: 
 

- A totes les dones i a les seves lluites com ara,   pel dret a decidir sobre el nostre 
propi cos  

- A totes les persones que  no tenen dret a vot 
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- A tots els i les activistes dels moviments socials 
 

Per acabar, avui, nosaltres, que prenem el càrrec, i  tota l’assemblea de la CUP, convidem a 
tots els olotins i les olotines a participar del projecte de la Unitat Popular. Som assemblearis, 
oberts i creiem en un Olot socialment just, cohesionat, sostenible, lliure i independentista.  
 
Amb la ferma convicció que creiem en el que fem i que no representem a ningú, ans al 
contrari, perquè les persones que ens representen són les dels moviments socials, les 
companyes de l’assemblea i els olotins i les olotines, ens hagin votat  o no, i a totes les 
persones que ens han precedit. Lluitarem i defensarem el nostre programa i els nostres 
ideals. Com va dir l’escriptor Eduardo Galeano “la utopia serveix per a caminar”, per tant, 
endavant amb les nostres utopies.  Ens veiem, a l’ajuntament i  ens veiem  als carrers. 
 
Visca Olot!  I visca la Terra lliure! 
 
Intervé la Sra. Traveria. Sr. Josep Guix Feixas, Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrès, té la paraula.  
 
Intervé el Sr. Guix. Sra. Presidenta de la mesa , senyores i senyors. Avui a diferencia del que 
varem fer fa 4 anys, Sra. Presidenta no presentaré la meva candidatura com alcaldable de 
l’Ajuntament d’Olot i en el  relat del meu discurs del Ple de constitució explicaré els arguments 
d’aquesta decisió i del perqué ens abstindrem avui en la votació del nou alcalde que haurà de 
presidir aquest Ajuntament en els propers 4 anys. 
 
Permeti’m en primer lloc, Sra. Presidenta, que en nom dels  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 la candidatura Socialista a 
l’Ajuntament d’Olot  que durant aquests darrers 4 anys han fet  treball  d’oposició constant, 
però constructiva a l’Ajuntament de la nostra ciutat i que avui ja no repeteixen, i parlo  de la 
Sra. Veva Ruiz, de la Sra. Adriana Serra i del Sr. Albert Rubirola, moltes gràcies. 
 
I vull també un record molt especial a tots el regidors i regidores del Grup Municipal Socialista 
que  varen treballar durant dotze anys per  desenvolupar  un gran projecte de ciutat sota el 
lideratge del Sr. Lluís Sacrest. 
 
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 aporten.  
 
De totes maneres, les eleccions municipals del 24 de maig no ens han deixat la consciència 
tranqui-la...l’alta abstenció registrada,  una de les  més altes d’ unes eleccions municipals, 
més d’un 44% amb un  nombre important 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 
de la  societat. Comencem a 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... 
 
I potser aquí, senyors del grup de CiU s’hauran de cercar noves propostes i noves idees , 
donat que els seus projectes de participació que varen posar en marxa en el darrer mandat, 
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modificant en ROM, no han donat els resultats esperats...almenys pel que respecte a la 
participació dels ciutadans en la gran festa de la democràcia que son les eleccions mes 
properes, les eleccions municipals. 
 
Es 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 aquesta crisis econòmica no volguda, 
és evident que ara més 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 amb els 
ciutadans. 
 
I permeti’m citar unes paraules del company  ex-regidor Alber Rubirola que va exposar en el 
seu discurs de comiat: “Cal  tornar a la política el valor de les relacions entre humans” 
  
Es evident que les darreres eleccions  municipals han representat un gir social a la 
representació d’aquest Ajuntament: si analitzem els resultat es desprèn que les forces de 
progrés representades en aquest Ajuntament hem pujat quatre regidors en front de les forces 
més conservadores que n’han perdut quatre, malgrat que nosaltres com a grup Socialista 
hem passat de sis a tres regidors. En democràcia cal admetre quan es guanya i quan es perd 
i  es evident que nosaltres hem perdut en aquestes eleccions municipals. 
 
Malgrat aquesta pèrdua de la nostra representació si que en panorama polític del nou 
ajuntament es dibuixava una clara majoria de les forces de Progrés que podia incidir en un 
Pacte estable per governar la ciutat durant els propers quatre anys. 
 
Aquesta va ser una proposta que el Grup Majoritari de les forces de progrés ERC va posar 
sobre la taula i que nosaltres varem acceptar  amb responsabilitat.  
 
Finalment i desprès de les oportunes deliberacions de cada grup amb representació al nou 
Ajuntament aquesta proposta no va veure la llum per la negativa de la CUP d’entrar en el 
Govern, el pacte de progrés no es va consolidar. 
 
Donada aquesta situació que ens porta al punt de partida, el nostre Grup considera que ha de 
formar Govern la força més votada en les darreres eleccions municipals que es el Grup 
Municipal de Convergència i Unió, amb els quals i a petició seva en posem a treballar per 
arribar a acords puntual de programa que facilitin el Govern en minoria d’un Ajuntament de 
CiU. 
 
Es evident que la ciutat ha de funcionar i el dia  a dia de l’Ajuntament d’Olot ha de seguir amb 
tota normalitat per tal que els ciutadans puguin rebre els serveis que per llei en toca 
desenvolupar. 
 
És en aquest context que el nostre Grup s’abstindrà avui en l’elecció del nou alcalde per 
facilitar la investidura del Sr. Josep M. Corominas com alcalde d’Olot. 
  
Intervé la Sra. Traveria. Sr. Pere Gómez i Inglada, Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, té la paraula.   
 
Intervé el Sr. Gómez. Gràcies, senyora presidenta; gràcies a tots els olotins que ens han 
volgut acompanyar en aquesta constitució del consistori d’Olot. Aquest és un moment molt 
especial per al futur de la nostra ciutat. 
 
Els regidors d’Esquerra Republicana presentem el nostre cap de llista com a candidat a 
alcalde perquè pensem que el suport que hem obtingut en les passades eleccions 
municipals així ho requereix. A diferència del que vam manifestar en les eleccions del 2011, 
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en què vam interpretar que la ciutadania no pretenia que presentéssim la nostra candidatura 
a l’alcaldia, els resultats d’enguany són ben diferents i per això pensem que hem de 
presentar el nostre candidat. 
 
Les eleccions del 24 de maig van configurar un consistori olotí amb majoria de regidors 
d’esquerra. Esquerra Republicana, com a grup més nombrós d’aquest espectre, tenia 
l’obligació d’intentar articular una coalició de govern centrada en l’acció progressista que 
uneix totes les formacions d’esquerra amb representació en el nou consistori. Volem donar 
les gràcies a tots els olotins que van dipositar la seva confiança en Esquerra Republicana. 
Estem segurs que no els defraudarem. 
 
És prou conegut perquè ho vam manifestar en la roda de premsa que vam fer el passat 
dilluns. No hi ha res a amagar: ho hem intentat i no ens n’hem ensortit. Però estem 
convençuts que hem obert un camí. Ara no ha pogut ser, però hem deixat una porta oberta 
perquè en el futur aquesta entesa sigui possible. Hem evidenciat que un pacte d’esquerres 
és possible. En aquests moments no ha pogut ser, però hem deixat el testimoni que això pot 
arribar a ser. Nosaltres treballarem perquè sigui possible i estem molt satisfets per haver-ho 
intentat en aquestes últimes setmanes. 
 
Ara no ha pogut ser: en totes les converses que Esquerra Republicana ha mantingut amb 
els altres grups sempre hem estat molt clars i transparents: la proposta sempre ha estat 
asseure’ns totes quatre formacions per explorar les possibilitats d’arribar a un acord conjunt 
de totes quatre formacions d’esquerra per configurar un govern unitari i prou sòlid per 
afrontar uns anys tan transcendentals per a Olot i per a Catalunya. Ens havíem d’asseure i 
havíem de ser-hi tots. En cap cas, ens ha passat pel cap de fer un govern en minoria, 
inestable i probablement irresponsable. No tots els partits ho han vist prou clar, n’hi ha que 
s’han estimat més no asseure-s’hi i, per tant, han impossibilitat l’acord. No hi fa res. Ho 
entenem. 
 
És clar que per Esquerra Republicana renunciar a assumir l’alcaldia d’Olot significa prendre 
una decisió històrica, dura i difícil. Em permetreu que ho expliqui a nivell personal: per mi, 
que ja he anunciat que no em tornaré a presentar en les properes eleccions municipals, 
renunciar definitivament (si no és que s’esdevé algun fet excepcional) a la possibilitat de ser 
alcalde de la meva ciutat és una decisió important. Però és el que hem de fer. A Esquerra 
Republicana mai no hem volgut la cadira per la cadira. Ni estem disposats a fer invents ni 
sumes insuficients i inestables per tal de tenir-ne. Nosaltres no estem en política per figurar, 
sinó per treballar pel benestar de tots els olotins. Per nosaltres, organitzar un govern 
d’esquerres minoritari era inestable i irresponsable. No ho podíem fer. 
 
És curiós i singular perquè, parlant de cadires, en cap moment vam voler fer pactes amb CiU 
el 2011 ni amb el PSC el 2007. I, en canvi, les formacions que quedaven en aquell moment 
com a grup majoritari a l’oposició en algun moment ens van retreure de tenir un pacte 
amagat amb l’equip de govern: CiU en el mandat del 2007 i PSC en el del 2011. No era cert: 
ni en un cas, ni en l’altre. De fet, aquest 2015 també s’ha insinuat que ERC tenia un pacte 
amb CiU per configurar govern. Com sempre, s’ha demostrat que això no era cert. El més 
curiós és que aquells que ens havien acusat de tenir un pacte encobert, són els mateixos 
que sembla que ara han arribat a un acord per aquest 2015. És ben lícit. No ens en 
queixarem. Ho entenem. Però també demanaríem la mateixa comprensió que tenim 
nosaltres en aquests moments a tots els altres grups. I en tot moment. No només quan els 
interessa. 
 
Els olotins ja ens coneixen. Tot i que hem intentat governar, ens tornarem a quedar a 
l’oposició. I, com sempre, intentarem fer una oposició constructiva, encara que hi hagi grups 
que ens tornin a criticar per fer una oposició tova o que insinuïn que tenim un pacte encobert 
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amb l’equip de govern. Això no serà així perquè nosaltres sempre expliquem la veritat a la 
ciutadania. No ens n’amaguem. 
 
Una oposició constructiva per nosaltres vol dir que intentarem posar-nos d’acord amb l’equip 
de govern en tots aquells temes en què puguem acostar posicions. I que serem molt ferms 
en aquells temes que per nosaltres són bàsics i que l’equip de govern vulgui tirar endavant 
sense la nostra col·laboració. 
 
En primer lloc, demanarem que s’implantin les polítiques progressistes que requereixen els 
nostres ciutadans: cal ampliar l’oferta d’habitatge social, garantir l’abolició de la pobresa 
energètica i que tota la ciutadania tingui les necessitats més bàsiques ben cobertes.  Tots 
els nens han de poder tenir la seva escola bressol i accedir a les escoles de música i 
d’expressió; així mateix, cal garantir el sistema de beques socials perquè tots els nens 
olotins puguin accedir al lleure, a l’esport i a la cultura sense traves econòmiques. 
 
En la campanya electoral, hem insistit molt que cal preparar Olot per ser una capital 
important de la nova República Catalana. Per això, cal garantir que hi hagi la possibilitat de 
crear uns llocs de treball adequats a la formació dels olotins. Insistirem en la creació d’un 
Centre d’Impuls Empresarial al mas les Mates i a la caserna vella dels bombers; un Centre 
d’Interpretació de la Vulcanologia, situat en l’entorn del Parc Nou, i un Centre de Tecnificació 
Esportiva, amb l’ampliació dels camps del Morrot i la reforma de l’Estadi Municipal. 
 
Vetllarem pel respecte pel medi i pel benestar de tots els olotins. Ens caldrà insistir en la 
impossibilitat de fer la variant nord sense el túnel de l’Hostal del Sol, en l’aplicació estricta 
del pla del barri de Sant Miquel i en la configuració d’un pla del Barri Vell, amb el referèndum 
sobre la reforma del Firal. 
 
Per tot plegat, continuem oferint la mà estesa als altres grups representats en aquest 
consistori i continuarem treballant amb l’equip de govern sortint d’aquest ple perquè 
aquestes nostres propostes puguin acabar tirant endavant.  
 
Presentem la nostra candidatura a l’alcaldia, entenent que només és una candidatura 
testimonial. Si no ens hem pogut posar d’acord, no seria lògic que cap grup votés el nostre 
candidat. Però mantenim la nostra candidatura perquè pensem que podia haver estat 
possible aquest govern de coalició d’esquerres. I volem evidenciar la nostra voluntat de 
deixar una porta oberta perquè, en un futur, això sigui possible. 
 
Com també estem convençuts que aquest serà un mandat electoral ben especial. Estem 
convençuts que participarem de la proclamació de la independència, de la creació de la 
República Catalana i que, en menys de dos anys, el president de Catalunya i el parlament 
independent ens cridi a unes noves eleccions municipals, que seran les de la llibertat. Ens hi 
hem de preparar, per fer-ho possible. 
 
La primera estació seran les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre. Ens queden cent 
dies i hem de fer molta feina per guanyar. Ara no ens podem equivocar. Des de la nova 
política cal començar a construir el nou Olot del nou país. Com hem repetit en la campanya 
electoral, hem de treballar per fer un ajuntament més obert, un Olot més just i un país més 
lliure. 
 
Intervé la Sra. Traveria. Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas, Convergència i Unió, té la 
paraula. 
 
El Sr. Corominas delega al Sr. Josep Berga la presentació de la seva candidatura.  
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Intervé el Sr. Berga. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos en aquest dia tant important per 
a la ciutat, i tant especial per als 21 regidores i regidors que acabem de prendre possessió 
del càrrec.   
 
Vull abans que res agrair l'esforç dels electes que avui deixen el consistori –esperem ser 
dignes continuadors de la seva feina- i donar la benvinguda als que han pres possessió del 
càrrec fa pocs minuts.   
 
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. 
 
I també, vull 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 contribuir a que la ciutat d'Olot superi els reptes que 
haurà d'afrontar els propers quatre anys.  
 

Avui estem aquí per prendre possessió com a regidors, cosa que acabem de fer, i també per 
elegir al nou alcalde de la ciutat d’Olot.   
 
El proper alcalde o alcaldessa haurà de liderar l’equip de persones que, depenent de com 
s’acabi organitzant el govern, haurà de dirigir l’ajuntament, els propers quatre anys.  
 
Estem convençuts que des de l’ajuntament es pot contribuir a millorar la ciutat, una ciutat 
que està immersa, encara, en uns temps difícils. No sabem si tant difícils com el període 
2007-2011 o el període 2011-2015, però la situació encara és complicada.  
 
Sembla, i així ho volem creure, que molts indicadors econòmics apunten a que per fi estem 
superant la crisi que es va iniciar fa 8 anys. L’atur ja fa molts mesos que es va reduint. Amb 
molta precarietat laboral, però es va reduint. I a més, tenim un projecte nacional que a molts 
ens il·lusiona i ens permet somiar en un futur millor per a nosaltres i les nostres famílies.  
 
Però no som tant ingenus com per pensar que tot va bé: l’atur continua afectant a moltes 
famílies, moltes empreses i comerços encara tenen dificultats per sortir-se’n, massa joves 
que se’n van a estudiar fora d’Olot després no tornen per falta d’oportunitats, i respecte a fa 
quatre anys s’ha agreujat de forma molt preocupant la desafecció per la política.  
 
Per tant, per afrontar aquests reptes hem de tenir una actitud positiva.   
 
I les regidores i regidors del nostre grup creiem en Olot, en la seva gent i en els actius de la 
ciutat i hem de treballar per mobilitzar i potenciar aquests actius, per assolir un Olot més just 
i benestant, sabent que un projecte de ciutat no és patrimoni d’uns partits o d’un alcalde.  
 
Si realment volem transformar la ciutat 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.  
Tots aquests grups han fet propostes per millorar la ciutat i mereixen tot 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.  
 
Perquè, si en Mia Corominas és elegit 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.  
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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 que cada ciutadà té 
una manera diferent d'entendre la ciutat.   
 
Ens sentim orgullosos de la qualitat democràtica i humana que sempre ha caracteritzat 
l'estament polític d'aquest ajuntament. I en volem ser dignes continuadors.  
 
De tots nosaltres, de tots vint-i-un, s’espera que treballem plegats pel benestar de la ciutat, i 
això em porta a fer dues reflexions sobre l’actitud d’aquests vint-i-un regidores i regidors   
 
La primera, que l’acció política es pot fer des de la confrontació o des de la cooperació. La 
legítima discrepància, les diferents maneres d’abordar els problemes que planteja la ciutat, 
no està renyida amb la cooperació i la col·laboració: cooperar és posar en comú idees i 
mètodes per assolir uns objectius que satisfacin les necessitats del col·lectiu, en la 
cooperació l'èxit d'un depèn sempre i en tota manera de l'èxit dels altres, es treballa unint 
esforços i aprofitant els diferents talents de cada integrant del grup, i es diferencia de la 
competència en el fet que en aquesta es treballa de forma independent per tal d'assolir un 
objectiu abans que ho faci l’altre. 
 
Estem convençuts que els problemes de la ciutat es resoldran més bé des de la cooperació 
que des de la competència.  
 
Per això, si avui en Mia Corominas és elegit alcalde, des del nostre grup allargarem la mà a 
tota la resta de partits, i quan diem a tots, volem dir a tots, per tenir en compte totes les 
seves propostes, debatre-les, dialogar i fins i tot, convidar-los a entrar al govern, si creuen 
que així la seva acció política serà més positiva per a la ciutat. 
 
Vistos els programes de tots els grups que hem obtingut representació, estem convençuts 
que hi ha moltes més coses que ens uneixen que no pas que ens separen. I en aquest sentit 
serà fonamental treballar en les coincidències, per evitar encallar-nos en les diferències.  
 
La segona reflexió té a veure amb la concreció de les polítiques que es poden fer des de 
l’ajuntament. L’acció política es pot exercir només des de les proclames i la gesticulació o 
afegint-hi elements de  concreció i de treball  rigorós. Teddy Kollek, alcalde de Jerusalem 
durant 28 anys, un humanista al qual estimaven per igual jueus i palestins, va dir una 
vegada: “Mireu, us repararé les clavegueres, si us deixeu de sermons”. 
 
Amb això no vull dir que els conceptes teòrics no siguin importants. Els propers quatre anys, 
parlarem de dignitat, d’igualtat i d’equitat, de justícia social, d’eradicar la pobresa, de 
meritocràcia i de drets i deures. I també parlarem d’slow cities, d’smart cities i de gem cities. 
 
Però també haurem de treballar en propostes concretes, assumibles des del pressupost 
municipal. Perquè són aquestes les que finalment es porten a la pràctica i tenen un impacte 
directe en la millora del benestar dels ciutadans.   
 
El discurs teòric ha de ser-hi, i tant que sí, però per embolcallar accions concretes. Amb una 
bona actitud per part dels vint-i-un regidors podrem afrontar més bé els reptes que tenim per 
davant.  
 
Però abans haurem d’escollir l’alcalde o alcaldessa. I des del nostre grup volem proposar 
que el proper alcalde d’Olot sigui en Mia Corominas. Us volem demanar que ens ajudeu a 
renovar-li la confiança per quatre anys més. Els seus darrers quatre anys, tal com ha 
anunciat en diverses ocasions.  
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Per molts motius, però deixeu-me que en remarqui alguns: 
 
- Perquè té un projecte de ciutat, un projecte que hem plasmat en un programa organitzat 

en cinc grans blocs i que es pot consultar a la nostra web.  
 
- Perquè amb aquest projecte ha estat capaç de convèncer a presentar-se com a 

regidores i regidors a persones diverses, algunes de partit i d’altres independents, però 
amb una demostrada capacitat de treball, d'experiència en diferents àmbits professionals 
i, ara, després de quatre anys al govern, d’experiència a l’ajuntament.   

 
- Perquè lidera una manera de treballar rigorosa i planificada. I si és elegit alcalde, 

impulsarà la redacció d’un nou Pla de Govern, que a la tardor portarem al Ple, amb totes 
les accions a realitzar els propers quatre any, amb indicacions de l’any en que s’haurien 
de realitzar, i que puguin ser avaluables, com ho ha estat el Pla de Govern del mandat 
que avui finalitza, i que s’ha tancat amb una execució del 82,5 % de les accions.  

 
- Perquè els darrers quatre anys ha demostrat que sap liderar un grup, treballant en equip, 

escoltant, dialogant, decidint, però també delegant, confiant i respectant les decisions de 
la resta de regidores i regidors, la qual s’ha reflectit en un ambient de cordialitat entre els 
membres de l’equip de govern que ha permès mantenir la il·lusió fins el darrer moment.       

 
- I també, per la seva capacitat de treball. (que a mi particularment, no deixa de 

sorprendre’m) 
 
- Perquè és honest, tolerant i té un bon cor. 
 
- I sobretot, perquè com tots nosaltres, creu en les persones que estima, en la ciutat que 

admira i en el país que somia.  
 
Moltes gràcies.  
 
Intervé la Sra. Traveria.  
 
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 
membres de la Mesa d’Edat serem els últims de votar. 
 
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. Mercè Traveria 
Costa i el Sr. Lluís Rubió Amargant, 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. Traveria.  El resultat de la votació és el següent:  
 

- Vots en blanc: 3 vots 
- Vots nuls: 3 vots 
- Vots Sr. Josep M. Corominas Barnadas:  9 vots 
- Vots Sr. Pere Gómez i Inglada: 5 vots 
- Vots Sr. Josep Guix Feixas: 0 vots 
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- Vots Sra. Mireia Tresserras Fluvià: 0 vots 
- Vots Sr. Xavier García Zabal: 1 vot 

 
Continua la Sra. Traveria. 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 M. Corominas 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 Sr. Corominas s’aixeca del seu lloc i passa a situar-se davant la Mesa d’Edat. 
 
Intervé el Sr. Corominas.  
 
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 la Presidenta de la Mesa 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 i presidencial de la 
tribuna. Es dissol la Mesa d’Edat i la Sra. Traveria i  el Sr. Rubió passen a ocupar els seus 
llocs. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bon dia. Les meves primeres paraules, avui, han de ser de felicitació, 
de compromís i especialment d’agraïment. 
 
De felicitació a totes les regidores i regidors que formen part d’aquest nou consistori, amb 
una especial menció als qui s’estrenen, per haver rebut la confiança de la ciutadania.  
 
De compromís per la responsabilitat que suposa ocupar aquest lloc, en què la principal 
prioritat de tots plegats és la de retornar aquesta confiança que ens han fet, de la forma més 
generosa possible, cap a la mateixa ciutadania. 
 
I finalment d’agraïment. I en permetran que m’estengui una mica més en aquest apartat. En 
primer lloc, als olotins que varen anar a votar el 24 de maig, sense distinció del que varen 
votar. Per la ciutat és molt important que les opinions i la veu de tots els ciutadans pugui ser 
present en aquest consistori, i amb la seva participació ho fan possible. I permeti’m també, 
un agraïment especials als  que varen confiar en la nostra candidatura, en el nostre projecte 
i en el nostre model de ciutat.  
 
En segon lloc, a tots els que varen formar part de les llistes, pel seu pas endavant en la 
voluntat de treballar per la ciutat. Soc dels convençuts que formar part de l’ajuntament amb 
la responsabilitat que sigui és una experiència per la que tothom hauria de passar. Poden 
estar segurs que és un factor de creixement personal i de millora en el coneixement de la 
ciutat i dels seus problemes però també dels seus valors. També un agraïment personal a 
tots els que han format part de la nostra candidatura i més especialment als que 
m’acompanyaran, amb il·lusió, dedicació i responsabilitat, en el repte de governar la ciutat 
d’Olot en els propers 4 anys, la gran majoria amb el bagatge i l’experiència adquirida en el 
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mandat passat.   
 
En tercer lloc, al conjunt de forces polítiques aquí representades, que han deixat que governi 
la llista més votada, la que ha aconseguit més suport de la ciutadania.  
 
I, finalment, el meu agraïment també és per a tots vostès, que ens han volgut acompanyar 
avui, en aquesta Sala de Plens, per viure en directe un nou moment històric per la nostra 
ciutat. 
 
Com ja vaig expressar fa 4 anys, avui he de reiterar que em sento molt honorat i agraït.  
 
Avui, efectivament, obrim una nova etapa de la història de la nostra ciutat. Ja han passat les 
eleccions i ara, el que compta, és el futur. 
 
És per això que, igual que fa quatre anys, vull fer una petició explícita als vint regidors que 
m’acompanyaran durant el mandat que avui comença: que ens posem a treballar pensant, 
abans que res, en Olot i en les olotines i els olotins. 
 
Avui, els ciutadans ens demanen, ens exigeixen, més que mai, que treballem conjuntament 
per superar els reptes que se’ns plantegin com a ciutat i com a societat. Alguns d’aquests 
reptes no són gens fàcils. És per això que us demano col·laboració i us n’ofereixo, al mateix 
temps. En podeu estar ben segurs que faré tot el possible per fomentar el diàleg i poder 
arribar al consens en totes aquelles qüestions de ciutat que requereixin un ampli acord. Serà 
la millor forma de legitimar-los.  
 
Els últims quatre anys no han estat gens fàcils per les administracions locals. Tampoc per 
l’Ajuntament d’Olot. Malgrat aquest context poc favorable, en aquest consistori, i durant 
aquest període, ha imperat més l’acord que el desacord en les qüestions fonamentals. Ha 
imperat el sentit comú i això ens ha permès anar progressant com a ciutat. Espero que 
aquest mateix esperit ens acompanyi durant el mandat que avui comença. Serà la millor 
formula per continuar consolidant aquest progrés. 
 
Permetin-me que em refereixi ara a allò que ens interessa a tots plegats, que és el futur.  
 
El nou equip de govern de l’Ajuntament d’Olot tindrà, com a prioritat, portar a terme aquells 
aspectes que va sotmetre al veredicte de les urnes, que van obtenir un suport majoritari dels 
ciutadans, i que agafaran forma, ben aviat, en un nou Pla de Govern, el 2015-2019.      
 
La cohesió social, l’educació, el suport als més desafavorits, el desenvolupament econòmic, 
el bon funcionament quotidià de la ciutat i del mateix ajuntament són qüestions que 
prioritzarem. 
 
Podem diferir en com arribar-hi, i aquí és on hem d’intentar trobar els espais més amplis 
d’acord. Espais d’acord no només per part dels que estem asseguts aquí, sinó generant la 
màxima complicitat amb el conjunt de la ciutadania que, cada vegada més, vol dir-hi 
directament la seva.  Per això, continuarem escoltant, fomentant la participació, obrint-nos a 
noves iniciatives que ens permetin aprofundir en la relació entre l’ajuntament i el ciutadà.  
 
Aquests últims 4 anys he volgut ser, i penso que he estat, l’alcalde de tots, i m’agradaria que 
continués essent així. Per mi, no quedarà. Entenc que, des d’avui, la meva i la nostra tasca 
institucional ha de prevaler davant de les legitimes diferències de partit. 
 
També vull recordar avui i aquí, que no tornaré a viure un moment tan especial i emotiu per 
mi com aquest. Com he dit en repetides ocasions, aquest serà el meu segon i últim mandat 
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i, per tant, no em tornaré a presentar com a candidat a l’alcaldia d’Olot.   
 
Ser alcalde haurà estat l’honor més gran que se m’haurà fet i sempre recordaré aquesta 
etapa de la meva vida amb la satisfacció personal d’haver-hi abocat tot l’esforç i dedicació 
possibles. Però com he dit repetidament, la medicina i en especial l’anestèsia i els quiròfans 
son activitat professionals que també m’apassionen i a ells voldria dedicar els meus darrers 
anys d’exercici professional. També a la família, avui present en gran part en aquesta sala, a 
la que vull agrair que m’hagin permès viure una anys apassionants que requereixen una 
dedicació permanent i que fan que moltes coses importants quedin en segon terme. A ells 
també m’agradaria dedicar-los més temps en una següent etapa de la meva vida. 
 
Per anar acabant. Permetin-me subratllar un últim aspecte, que no vull ni puc passar per alt. 
El meu compromís personal, no només amb Olot, sinó amb el país. El meu suport inequívoc 
al President, al Govern i al procés de transició nacional que viu Catalunya. Un suport que 
queda reflectit implícitament en aquest mateix consistori i en els vots d’una gran majoria 
d’olotines i olotins cap a les forces clarament sobiranistes.    
 
Ara és el moment de tornar a posar fil a l’agulla, de continuar teixint el nostre futur col·lectiu. 
I això, no en dubteu, és el que ocuparà la major part del nostre temps, en els pròxims 4 
anys. 
 
Gràcies a tots. Visca Olot i visca Catalunya. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts 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, 
 
 
 


