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Montserrat Freixa i Costa
M. Carme Urgell i Barris

La Sra. Secretària de l’Ajuntament de Torelló Sra. Montserrat Freixa Costa, dóna la
benvinguda als presents i manifesta que l’objecte de la present sessió és procedir a la
constitució del nou Ajuntament d’aquest municipi, a la vista dels resultats de les
eleccions que es van produir el passat dia 22 de maig de 2011, data de celebració de
les eleccions per la renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions locals.
La Secretària explica el procediment de constitució de l’Ajuntament, de conformitat
amb el que disposa la legislació electoral vigent, que implica la realització de les
operacions següents:
1. Constituir la Mesa d’Edat formada pels regidors electes de més i menys edat.
2. Acreditació dels regidors electes davant la Mesa d’edat, mitjançant la
presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el
Document Nacional d’Identitat.
3. Jurament o promesa del càrrec de Regidor mitjançant la fórmula legalment
prevista d’acatament a la Constitució.

4. Elecció de l’Alcalde del municipi.
La Secretària Sra. Montserrat Freixa Costa assisteix amb la documentació a què es
refereix l’article 36.2 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les
corporacions locals. Així mateix, manifesta que tots els regidors han presentat la
Declaració d’Activitats i Causes de possible incompatibilitat així com Declaració de
béns patrimonials.
Acte seguit es procedeix a formar la Mesa d’edat i s’invita, per aquest motiu, a què
pugin a l’estrada el Sr. Josep Ma. Soldevila Miró i el Sr. Jordi Casals Prat, assumint la
Presidència de la Mesa el primer d’ells, restant així constituïda la Mesa.
LA MESA D’EDAT QUEDA CONSTITUÏDA DE LA FORMA SEGÜENT:
PRESIDENT.-Sr. Josep Ma. Soldevila Miró
Regidor assistent de major edat.
Sr. Jordi Casals Prat
Regidor assistent de menor edat.
SECRETÀRIA .- Montserrat Freixa Costa,
Secretària de la Corporació.

Seguidament intervé el Sr. Josep Ma. Soldevila Miró, President de la Mesa d’Edat.
Declara oberta la sessió per la constitució de l’Ajuntament de Torelló i manifesta que té
la paraula la Senyora Secretària a l’objecte d’anar cridant, de forma individualitzada a
cada Regidor electe, a efectes d’acreditar la seva personalitat.
La Secretària crida els regidors electes per llista de més a menys votada.
La Mesa comprova les credencials presentades per cada regidor, juntament amb el
D.N.I en base a la certificació que ha tramès a l’Ajuntament la Junta Electoral de Zona.
Realitzada l’operació anterior, la Sra. Secretària manifesta que existeix el quòrum
suficient per la celebració de la sessió en ser-hi presents tots els regidors electes que
integren la Corporació.

Regidors que integren la Corporació,
NOM I COGNOMS
Sr. Jaume Vivet Soler
Sr. Manel Romans Sànchez
Sra. Núria Güell Rovira
Sr. Albert Portús Noguera
Sra. Carme Francolí Casas
Sra. Concepció Villena Aceituno
Sr. Marc Fontserè Candell
Sr. Pere Galobardes Molera
Sr. David Forcada Rifà
SrA. Irene Hernández Yebra

LLISTA ELECTORAL
CIU
CIU
CIU
CIU
CIU
CIU
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM

Sr. Jordi Casals Prat
Sra. Berta Faro Basco
Sr. Lluís Sabatés Padrós
Sr. Josep Maria Soldevila Miró
Sr. David Olivares González
Sr. Joan Manel Castillo Rubio
Sra. Roser Mas Illamola

JpT-esquerra-AM
JpT-esquerra-AM
JpT-esquerra-AM
PxC
PxC
PxC
ICV-EUIA-E

Seguidament el Sr. Josep Maria Soldevila Miró, President de la Mesa d’Edat,
manifesta que una vegada comprovades les credencials de tots els regidors electes, si
existeix algun regidor a qui afecti alguna de les causes d’incompatibilitat previstes per
la Llei Orgànica del Règim Electoral General en els seus articles 202 i 203 i altra
legislació concordant ho ha de manifestar en aquest moment.

No hi ha cap regidor que manifesti que existeix cap causa d’incompatibilitat.
Seguidament manifesta que al no haver-hi cap Regidor afectat per causa
d’incompatibilitat, es procedirà a la formulació de jurament o promesa d’acatament a la
Constitució legalment exigit, s’invita a tots els Regidors a posar-se en peu i se sol.licita
que per part de la Sra. Secretària es procedeixi a la lectura de la fórmula legal de
jurament o promesa, llegint a continuació, de forma individualitzada els noms de tots
els Regidors electes a efecte de què responguin “si ho juro o, si ho prometo”.
La Sra. Secretària nomena un a un tots els regidors per ordre de la llista de més a
menys votada i els demana:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Torelló, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer
respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contesta el Sr. Jaume Vivet Soler, HO PROMETO.
Contesta el Sr. Manel Romans Sànchez, HO PROMETO.
Contesta la Sra. Núria Güell Rovira, HO PROMETO.
Contesta el Sr. Albert Portús Noguera, HO PROMETO.
Contesta la Sra. Carme Francolí Casas, HO PROMETO.
Contesta la Sra. Concepció Villena Aceituno, HO PROMETO.
Contesta el Sr. Marc Fontserè i Candell, HO PROMETO.
Contesta el Sr. Pere Galobardes Molera, HO PROMETO.
Contesta el Sr. David Forcada Rifà, HO PROMETO.
Contesta la Sra. Irene Hernández Yebra, HO PROMETO
Contestant la Sra. Berta Faro Basco, HO PROMETO per imperatiu legal;
prometo treballar per al poble de Torelló i per Catalunya.
Contesta el Sr. Lluís Sabatés Padrós, HO PROMETO per imperatiu legal.
Contesta el Sr. David Olivares González, HO PROMETO
Contesta el Sr. Joan Manel Castillo Rubio, HO PROMETO.
Contesta la Sra. Roser Mas Illamola, HO PROMETO per imperatiu legal.
Contesta el Sr. Josep Ma. Soldevila Miró, HO PROMETO
Contesta el Sr. Jordi Casals Prat, per imperatiu legal HO PROMETO i prometo
treballar per al benestar, la llibertat i la igualtat dels ciutadans de Torelló i la
independència de la nació catalana.

El Sr. Josep Ma. Soldevila i Miró, com a President de la Mesa d’Edat manifesta que
queda constituït el nou Ajuntament de Torelló en ser-hi presents la totalitat dels
membres electes que integren la Corporació.
Manifesta que seguidament es procedirà a elegir l’Alcalde de Torelló, pel que té la
paraula la Secretària de la Corporació, amb l’objecte d’explicar el procediment a seguir
per la seva elecció.

La Secretària de la Corporació Sra. Montserrat Freixa Costa manifesta que l’elecció de
l’Alcalde es fa, de conformitat amb el procediment previst per l’article 196 de la Llei
Orgànica del Règim Electoral General, mitjançant el procediment de votació secreta,
és a dir, mitjançant la formulació de la votació a través de paperetes per cada Regidor,
que es dipositaran a l’urna, essent escollit Alcalde el candidat que obtingui la majoria
absoluta en la primera votació o, en el seu defecte, el que encapçali la llista més
votada en les passades eleccions.
Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes.
El Sr. Josep Ma. Soldevila Miró, President de la Mesa d’Edat, demana Quins Regidors
que encapçalen les seves corresponents llistes presenten candidatura?.
•
•
•
•
•

Té la paraula el Portaveu del Grup de CIU: Sr. Jaume Vivet Soler el qual
manifesta que el seu grup de CIU presenta candidatura.
Té la paraula el Portaveu del grup del PSC-PM: Sr. Marc Fontserè i Candell el
qual manifesta que el grup del PSC-PM no presenta candidatura.
Té la paraula el Portaveu del grup de JpT-Esquerra-AM Sr. Jordi Casals i Prat
el qual manifesta que el grup de Jpt-Esquerra-AM no presenta candidatura.
Té la paraula el Portaveu del grup de PxC el Sr. Josep Ma. Soldevila Miró el
qual manifesta que el grup de PxC presenta candidatura.
Té la paraula la Portaveu del grup de ICV-EUIA-E: Sr. Roser Mas Illamola el
qual manifesta que el grup de ICV-EUIA-E no presenta candidatura.

Queden proclamades les candidatures següents:
•
•

Candidatura del grup de CIU que serà el Sr. Jaume Vivet Soler que encapçala
la llista.
Candidatura pel grup de PxC que serà el Sr. Josep Ma. Soldevila Miró que
encapçala la llista.

Es presenten com a candidats els regidors que seguidament s'indiquen, que són els que
encapçalen llurs llistes corresponents.
CANDIDATS
LLISTA ELECTORAL
Sr. Jaume Vivet Soler
CIU
Sr. Josep Ma. Soldevila Miró PxC

Els Srs. Regidors són cridats, per ordre de la llista de més a menys votada, per la Mesa
d’Edat dipositant el seu vot en l’urna preparada a l’efecte i dipositant el vot, per últim, les
dos regidors que integren la Mesa d’edat.
Efectuada la votació pels regidors mitjançant paperetes secretes, i realitzat l'escrutini per
la Mesa d’Edat, es va produir el resultat següent:

CANDIDAT
Sr. Santi Vivet i Soler
Sr. Josep Ma. Soldevila Miró
Vots en blanc

VOTS OBTINGUTS
9 Vots
3 Vots
5 Vots

El Sr. Josep Ma. Soldevila Miró, com a President de la Mesa d’Edat, manifesta que
queda proclamat Alcalde de l’Ajuntament de Torelló, el regidor Sr. JAUME VIVET i
SOLER, del Grup de CiU.
El Sr. Josep Ma. Soldevila Miró sol.licita que es dirigeixi a la Mesa i li demana si
accepta vostè el càrrec d ‘Alcalde del municipi de Torelló?.
El Sr. JAUME VIVET i SOLER, respon que si accepta el càrrec d’Alcalde.
Seguidament el Sr. Josep Ma. Soldevila, demana a la Secretària de la Corporació
procedeixi a la lectura de la fórmula de jurament o promesa d’acatament de la
Constitució.
La Sra. Secretària Municipal es dirigeix al Sr. Jaume Vivet i Soler i li llegeix la fórmula
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Torelló, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer
respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.
El Sr. Jaume Vivet i Soler, contesta “si ho prometo”.
El Sr. Josep Ma. Soldevila Miró invitarà a l’Alcalde de l’Ajuntament a ocupar la
Presidència i li farà entrega de la vara d’Alcalde. Seguidament la Mesa d’Edat quedarà
dissolta i els seus membres hauran d’incorporar-se al seu escó. En aquest moment
l’Alcalde sortint el Sr. Miquel Franch i Ferrés dóna el relleu al nou Alcalde.

Acte seguit pren la paraula el senyor Alcalde Sr. Jaume Vivet i Soler i procedeix a cedir
la paraula als portaveus dels diferents Grups Polítics municipals, de menor a major,
invitant-los a donar, si ho desitgen, una explicació del seu vot.
Pren la paraula la Sra. Roser Mas Illamola, com a portaveu del grup d’ICV-EUIA-V:
Déu vos guard! Benvinguts a tothom. Abans de res, no voldria començar el parlament
sense felicitar en Santi, que ha quedat anomenat alcalde i a veure com ens van
aquests quatre anys.
Aquesta és una primera experiència per a mi, d’estar a l’Ajuntament, d’estar amb una
responsabilitat de col·laborar, o de participar en el benestar del poble i que les coses
vagin el millor possible. Nosaltres voldríem explicar que hem votat en blanc, perquè
per una banda, malgrat que ens hem presentat –evidentment- per governar i ens
havíem presentat per poder exercir accions de govern i ser molt decisius, no hem

aconseguit el suport a les urnes com altres formacions polítiques que ara són aquí i,
per tant, creiem que era incongruent i poc coherent presentar-nos com a alcaldia.
Per altra banda, tampoc veiem oportú poder donar el vot a altres formacions, perquè
els nostres votants pensem que no és el que volien i és per això que hem votat en
blanc.
Per altra banda, si nosaltres hem votat en blanc i estem en aquesta situació, pensem
que estarem a l’oposició i que farem una oposició, com de fet ja ens avalen altres
oposicions en aquest Ajuntament, constructiva, una oposició seriosa, una oposició
serena, i una oposició que avali tot el que sigui en benefici del poble i que coincideixi
amb el nostre programa, que sigui al mateix temps molt crítica i molt bel·ligerant en un
moment determinat, si s’escau, o si cal, en totes aquelles coses que estiguin en contra
del que seria el nostre programa polític, sobretot en allò que vagi en detriment de les
polítiques ambientals o de les polítiques en relació als més desfavorits o que no vinculi
una bona participació amb la població i que les decisions que es prenguin siguin
vinculants en aquest sentit.
Nosaltres, evidentment les nostres prioritats segurament seran molt diferents de les de
l’equip de govern, però això no exclou que en tot allò que sigui beneficiós per al poble i
per al municipi, nosaltres hi donarem suport sense avergonyir-nos i sense cap mena
de dificultat ni cap complex.
Reiterem que en totes aquelles coses que vagin molt en contra de tot allò que
nosaltres hem postulat en aquesta campanya electoral i en el nostre programa, serem
crítics i bel·ligerants. De totes maneres, tenint en compte tot el que se’ns acosta, ens
preocupa molt que una part molt important d’aquesta població nostra hagi votat una
opció política que nosaltres creiem i tenim clar que no és una opció política amb
massa continguts; al contrari: pensem que és buida de continguts i que és perillosa,
perquè pot generar por i enfrontaments i dificultats. Per tant, és en aquest sentit que
pensem que hem d’estar molt més cohesionats, molt més units; hem d’oferir un front
comú probablement tota la gent que tenim les coses clares en aquest sentit, perquè
serà una etapa dura i complicada, preveiem. La crisi encara és aquí i el que no és bo
és que la crisi l’hagi d’avalar les famílies, si no que l’ha de pagar moltes vegades qui
l’ha provocat en moments concrets. En aquest sentit vetllarem molt bé totes les
polítiques i totes les accions que es facin de cara a la gent i tenint en compte que hi
ha aquest escenari tan complicat, el que ens desitgem que tot l’equip de govern tingui
molt coratge, molta valentia, perquè la situació és complicada, i que hi hagi una bona
feina. Desitgem que es faci una bona feina aquests quatre anys.
Moltes gràcies.

Seguidament pren la paraula el Sr. Josep M. Soldevila Miró, com a portaveu del grup
de Plataforma per Catalunya:
Salutacions. Sr. Alcalde, regidores i regidors, ciutadanes i ciutadans, amics i amigues.
En el present acte de constitució de la nova corporació després dels resultats del
proppassat dia 22 de maig, on els ciutadans i ciutadanes de Torelló varen expressar
democràticament la seva voluntat a través de les urnes, vull abans de tot, felicitar el Sr.
Santi Vivet, que ha encapçalat la llista més votada, a l’hora que vull agrair el suport
que lliurement i democràtica ens han donat els torellonencs, persones que han fet
possible que avui, plataforma per Catalunya sigui present en aquest acte solemne.
El nostre vot a nosaltres mateixos es fomenta, perquè cap partit dels aquí presents
han mostrat interès en arribar a cap tipus d’acord amb nosaltres per tal de complir part
del nostre programa; i perquè la nostra missió aquí, no és pas nomenar un alcalde o
treure’n un altre, si no intentar el compliment del nostre programa.
La campanya electoral ha estat molt dura per a nosaltres; s’ha dit de tot sobre el nostre
partit: mentides i fal·làcies a mil, però al final la veu del poble ens ha posat aquí, on
correspon una força política democràtica com és Plataforma per Catalunya.

Senyors del sistema, no han pogut amb nosaltres; el projecte identitari que
representem creix a Europa i a Catalunya; no podem ser una excepció. Senyors del
sistema, a les taules electorals no hi havia dues urnes, -una per a vostès i una per a
nosaltres- els nostres vots han sortit de la mateixa urna que els seus, per molt que això
els dolgui. Ens tindrem d’anar acostumant. Però no han pas de tenir por de nosaltres;
no es creguin les seves pròpies mentides, o les de la premsa, o les dels seus
superiors, Plataforma per Catalunya està en aquest Ajuntament per sumar. Nosaltres
no creiem políticament en els personalismes ni en els partits; nosaltres creiem en les
propostes i així actuarem en conseqüència; si les propostes que nosaltres haguem de
votar són positives i beneficioses per a Torelló, votarem que si; si és tot el contrari,
evidentment votarem que no, així de simple. Tinguin clar, també, que durant aquests
quatre anys de legislatura els marcarem molt de curt; no deixarem passar ni una sola
acció de discriminació positiva contra la gent de casa en favor dels immigrants. No
deixarem passar ni una sola, perquè la gent de cas ja pot estar ben tranquil·la, que no
els defraudarem, que estaran ben orgullosos d’haver dipositat la seva confiança en la
meva persona i en l’ideari identitari del meu partit. Denunciarem tot el que faci falta en
contra de la nostra idea de societat i presentarem totes les mocions que facin falta,
perquè primer siguin els de casa com hem dit durant la nostra campanya.
El meu partit ha aconseguit 162 regidors a tot Catalunya i el més normal és que una
localitat com Torelló no podia quedar-se al marge d’un moviment que ha suposat una
sotragada històrica per als partits del sistema, que ara estan tan nerviosos amb el
brutal creixement del nostre partit arreu del país. Senyors regidors i torellonencs; avui
comença una nova manera de fer política a Torelló. No trigaran molt, vostès, a adonarse’n.
Moltes gràcies i Visca Torelló.

Pren la paraula el Sr. Jordi Casals i Prat, com a portaveu del grup de JpT-ERC-AM.:
Moltes gràcies. Primer de tot, felicitar en Santi Vivet, alcalde de Torelló. Primer ho va
guanyar a les urnes i després ho ha guanyat avui, per una majoria absoluta dels vots.
Bon dia a l’alcalde, als regidors i als ciutadans de casa, de Torelló, perquè a Torelló
tots som de casa; és a dir: salutacions a tothom.
El ple d’avui servei per elegir l’alcalde de Torelló. És bo a l’hora de plantejar-se
aquesta decisió, fer una ullada a les eleccions on hem estat elegits tots els regidors
que formem part del consistori. Es pot dir que dels tres principals partits elegits,
convergència i Unió, guanya les eleccions amb sis regidors, però mantenint-se en vots,
igual que nosaltres, que ens mantenim i quedem igual amb tres regidors. En el cas del
PSC van perdre més de mil vots del 2.250 amb què comptaven i que la feien ser la
primera força ostentant l’alcaldia. També cal tenir en compte l’entrada amb tres
regidors d’una formació amb un discurs que pot aportar més problemes per a la
convivència, que no pas solucions a les necessitats del poble i dels seus ciutadans.
Però també cal ressaltar – per a mi és la dada més rellevant- que hi va haver gairebé
el 47% dels ciutadans amb dret a vot que es va quedar a casa; Torelló va tenir una de
les participacions electorals més baixes, si no la que més, de tota la comarca d’Osona
i de Catalunya. Aquesta dada és molt preocupant; mostra un allunyament de la
ciutadania cap a les institucions democràtiques i la política. Algú en diu desafecció en
la política i això, en la política més pròxima, que és la local, és alarmant. Perquè
tinguem una democràcia sana, cal empenta, il·lusió i proximitat de les institucions a la
ciutadania; aprofundir en l’exercici de la democràcia i tractar els ciutadans com a
subjectes d’aquesta, i no com a números estadístics, ni clients. Per aproximar la
democràcia a la gent, també s’ha d’analitzar acuradament els resultats sorgits de les
urnes i sumar-les als plantejaments polítics i programàtics de cada grup. Quan l’interès
partidista –i ja no diguem el personal- s’imposa a l’interès públic, no es fa res més que
allunyar encara més la política, les institucions i la democràcia, de la gent, del poble.

Esquerra Republicana i ara amb la suma de Junts per Torelló, sempre ha respectat la
llista més votada; algunes vegades sumant per governar –d’això ja en fa alguns anyso per estar a l’oposició, com fa vuit anys, o buscar guanyar la confiança de la llista més
votada per tal d’arribar a acords, com fa quatre anys. Tots sabem que llavors, malgrat
les paraules de l’alcalde en uns primers moments, tot plegat va acabar amb el primer
capítol de la sociovergència. Aquesta vegada he tornat a respectar la llista més
votada. Teníem clar, que amb el populisme excloent dins l’Ajuntament, el govern que
sorgís del ple d’avui havia de ser el més fort possible, però sense caure en la
temptació de fer un front comú dins del govern, contra aquest populisme; hi ha d’haver
una oposició democràtica forta, a l’oposició. És per això, que Esquerra Republicana i
junts per Torelló, vàrem apostar obertament per un acord amb CiU, sols amb CiU, per
tal de donar suport a Santi Vivet com a alcalde, en un govern de coalició de
Convergència i Unió i Esquerra Republicana i Junts per Torelló; més amb la fórmula
sociovergent, va fer passar el principal partit d’aquesta, el partit dels socialistes, de set
regidors a quatre, perdent gairebé la meitat dels vots respecte de fa quatre anys. Calia
un govern fort, format pels dos partits que havíem aguantat el tipus en les eleccions
del 22-M: convergència i Unió i Esquerra Republicana; calia un canvi en la letargia
sociovergent dels darrers anys. Amb el candidat d’Unió, Santi Vivet, hem parlat
aquests dies de confiança, de lleialtat, de treball en equip, de parlar les coses i de
solucionar els problemes. Així he actuat jo i tot el grup d’Esquerra i Junts per Torelló:
hem posat damunt de la taula les nostres prioritats; les ganes de treballar en equip i de
fer un equip fort, els uns i els altres, basat en la lleialtat. Creiem que les prioritats del
nou equip de govern és la formulació de les polítiques de promoció econòmica, la
transparència, el rigor i el reforçament en els serveis socials; el suport a la cultura i a la
relació amb les entitats amb més proximitat vers la ciutadania i austeritat en la gestió i
així ho hem estat transmetent. Érem ambiciosos per voler un Torelló millor; volíem ser
protagonistes al costat dels socis de govern, liderats per Vivet, d’un canvi profund a
l’hora de fer una nova política per al poble; semblava que aquesta també era l’opció i
l’elecció de Vivet, però per sorpresa i sense cap negociació amb nosaltres,
Convergència i Unió ens va comunicar ahir al vespre que estava tancant un acord amb
els socialistes. Creiem que és un mal pacte per a Torelló, perquè no està seguint una
lectura correcta dels resultats electorals, si no més aviat seguint interessos partidistes;
un pacte legítim, democràtic, però no és un pacte per un govern per al poble. Amb
aquest pacte, que és la reedició del passat, malgrat el desplomament socialista, no
fem res més que allunyar encara més la ciutadania de les institucions, de la
democràcia i de la política. Finalment s’ha seguit el principi que ha ressonat per Torelló
en la darrera campanya electoral: si sumen, pacten. Han sumat i han pactat. Nosaltres,
doncs, assumirem el paper de principal partit de l’oposició, de nou, quatre anys davant
d’un govern sociovergent; ara, però, més dèbil i fet a última hora, fa menys de 24
hores; si més no, això ens va dir el candidat Vivet. Però malgrat assumir aquest rol
d’oposició, que sincerament creiem que havia d’assumir el partit dels socialistes, que
ha passat de tenir l’alcaldia amb set regidors a tenir-ne quatre, volem demostrar que
som gent de paraula; que quan encaixem la mà i donem la nostra paraula, complim.
És per això que Esquerra Republicana i Junts per Torelló, hem votat a favor del
candidat Santi Vivet, perquè li vàrem donar la nostra paraula que faríem tot el possible,
perquè l’alcalde de Torelló sortís elegit el més fort possible en un mandat en què es
posarà en entredir la convivència al nostre municipi; i així ho hem fet. Repeteixo al ara
ja alcalde Santi Vivet: nosaltres som gent de paraula i som lleials als nostres
compromisos. Nosaltres aportem els nostres vots per reforçar l’alcaldia de l’alcalde, en
una situació complexa i dificultosa, per tot el que fins ara hem dit. A partir d’ara,
restarem a l’oposició, perquè en Santi Vivet no ha volgut comptar amb el nostre suport;
no ha volgut un pacte entre convergència i unió i esquerra republicana. No som ni
serem corresponsables de les actuacions de la sociovergència perquè haguem votat a
Sant Vivet. Repeteixo: és un vot amb el compromís que avui sortís elegit un alcalde de
Torelló el més reforçat possible. Des de l’oposició estant, esperem que el govern

sociovergent estigui a l’alçada dels esdeveniments, que la seva debilitat com a govern
no perjudiqui Torelló i els seus ciutadans. Nosaltres vetllarem, perquè això no passi,
des de la fermesa en els nostres principis, el nostre programa i des de l’interès general
de Torelló.
Moltes gràcies.

Pren la paraula el Sr. Marc Fontserè i Candell, com a portaveu del grup del PSC-PM:

Primer de tot felicitar en Santi Vivet.
Molt bon dia a tothom: alcalde, regidors, regidores, i al públic assistent en aquest acte.
El grup dels socialistes de Catalunya progrés municipal de Torelló, hem tingut –de fet,
com la resta de grups- tres setmanes per a valorar, d’una banda, els resultats que es
van donar el dia 22 de maig i treure’n unes determinades conclusions i a partir
d’aquestes, decidir la nostra estratègia a l’hora d’encarar els pròxims quatre anys de
legislatura. És un fet objectiu que tots els grups amb representació al passat consistori
va tenir una davallada de vots i no m’amago quan dic que el més castigat de tots va
ser el nostre grup, que tampoc m’amago, he tingut l’honor d’encapçalar; i dic l’honor,
perquè aquest grup, que en els últims dotze anys ha governat Torelló, ha deixat –i això
és al nostre entendre- una obra àmplia de govern, una forma de treballar sempre amb
l’objectiu de tractar tothom igual, de prioritzar les polítiques adreçades a les persones,
totes, sense fer cap diferència ni a favor ni en contra, per raó de procedència, gènere,
color de la pell, religió o idioma.
Durant aquests dotze anys que hem encapçalat el govern municipal, hem pogut pactar
amb Iniciativa per Catalunya, amb Esquerra republicana i ara, els últims tres anys,
amb convergència i unió. Sempre ho hem fet amb lleialtat i amb la idea de mirar
sempre per al poble, per sobre dels interessos partidistes. No hem guanyat les
eleccions; és evident. No tindrem l’alcaldia; se sabia el dia 22 de maig al vespre, però
la nostra empremta seguirà ben forta en els pròxims mesos i anys: d’aquí a mig any,
s’inaugurarà la plaça Nova, que s’ha de convertir en l’àgora de Torelló. Abans, però,
per exemple, obrirem l’antic CAP que donarà vida a aquesta plaça i servei a moltes
entitats del poble. L’edifici de la Carrera, que semblava que no es començaria mai,
també està pràcticament enllestit i és clar, el pla de barris i el seu desenvolupament,
està en tots els programes electorals de tots els partits i l’hem liderat nosaltres des de
l’alcaldia i des del govern i, per tant, a nosaltres ens agradaria poder continuar
governant Torelló. Els propers anys, però, seran complicats econòmicament i
socialment. Els socialistes, però, criem que Torelló és un poble de primera; creiem que
Torelló ara necessita un govern que sigui ambiciós, que sigui un govern amb capacitat
de gestió; un govern obert als canvis socials i tecnològics que ens envolten; un govern,
també, cohesionat i estable i amb capacitat de lideratge, que miri més enllà del dia a
dia, que sigui capaç de planificar avui, de buscar recursos avui, per al que volem que
sigui Torelló demà.
Per aconseguir aquestes fites comptem amb tota la bona gent de Torelló, que en el
fons és la nostra força i n’hi ha molta. També ens cal una economia municipal
sanejada i que permeti veure el futur amb optimisme i força; també ho tenim. I,
finalment, entre altres coses, ens cal un alcalde fort, amb un govern fort i cohesionat.
Això ho vaig expressar al ara alcalde Santi Vivet, la setmana després de les eleccions i
no he canviat d’opinió; crec que jo i el grup que m’acompanya podem aportar molt al
poble i que és en aquests moments de canvis estructurals, de retallades socials, de
crisis econòmiques, que porten pors i incerteses a la població, amb les conseqüències
conegudes de vots cap a grups xenòfobs, ens cal més que mai un govern estable.
Nosaltres, això ho garantim i per això vaig oferir la mà estesa dels del primer dia al
grup de CiU, per tal d’aconseguir aquest govern estable, un pacte de legislatura. Ens
agradaria que en les properes setmanes tingués llum verda l’acord d’ambdues

formacions, que per altra banda, com jo no me’n amago i no ho faré mai, hem treballat
els últims dos anys i deu mesos amb lleialtat, constància, cohesió i sentit d’entregar els
nostres esforços conjunts a millorar Torelló dia a dia; ens en hem sortit més o menys,
però això hi ha set. Per tant, després de dotze anys de lideratge del PSC al govern
municipal de forma ininterrompuda, hem renunciat a encapçalar l’Ajuntament del meu
poble, amb el convenciment que les converses establertes amb el grup de
convergència i unió ens permetran la signatura d’un gran pacte i que aquest serà
beneficiós per Torelló. No ens agrada el fet de no haver pogut signat el pacte al dia
d’avui i, per tant, se’ns ha fet difícil recolzar amb el nostre vot el candidat de
convergència i unió i, per tant, aquest és el sentit del nostre vot en blanc. Desitjo molt
sincerament, molta sort a l’alcalde i a l’equip de govern sortint i que pugui portar a
terme un bon govern, que és el que ara Torelló necessita.

Finalment pren la paraula el Sr. Manel Romans i Sànchez, com a portaveu del grup de
Ciu:

Felicitats, Santi.
Bon dia a tothom. Moltes gràcies, alcalde, regidores, regidors, senyores, senyors,
amics,... en primer lloc, voldríem des del nostre grup municipal, donar les gràcies a tots
els ciutadans de Torelló que en aquestes darreres eleccions ens han lliurat la seva
confiança donant-nos el vot. Volem agrair també a totes les persones que ens han
ajudat a transmetre el nostre missatge als ciutadans, tant als membres de la llista, com
als militants i a tota la gent que amb els seus consells i opinions ens han transmès cap
a on volíem que anés orientada la política municipal a la propera legislatura.
Tot i que vàrem ser la força més votada, som conscients que ens serà difícil governar
el poble tots sols. Per tant, intentarem buscar la complicitat d’un altre grup per poder
dur a terme, amb garanties, l’aplicació del nostre programa. Entenem que pel fet de no
poder governar tots sols no podem demanar-los que assumeixin el nostre programa
íntegrament, però si que atenent els resultats, entenguin que les propostes que vàrem
fer des de convergència i unió, han de ser prioritàries en el govern, encara que
buscarem el consens i el diàleg per arribar a acords que ens permetin tenir un govern
sòlid i fort per afrontar els reptes que tindrem els propers quatre anys. No pel fet de
buscar una majoria per governar, vol dir que no comptem amb la resta de grups
municipals. Entenem que el diàleg que hi ha hagut per part de tots els regidors de
convergència i unió aquesta passada legislatura amb els altres regidors, ha de seguir i,
si es pot, augmentar. Hem d’intentar que les coses positives d’aquesta última
legislatura continuïn funcionant i millorar les altres; hem d’escoltar tothom que vulgui
fer propostes per al bé del poble i el diàleg i la negociació han de ser dos eixos molt
importants per poder atendre tot el que ens demanaran els torellonencs. De la mateixa
manera que des de convergència i unió escoltarem a tothom que ens vingui a fer
propostes, també demanem als altres grups que actuïn amb responsabilitat i
sensatesa. Voldria manifestar la nostra satisfacció per la relació que hi ha hagut
aquesta passada legislatura amb la resta dels regidors ja que a les lògiques
discrepàncies que han existit en alguns temes, el respecte i la tolerància han
predominat sempre.
Som conscients dels reptes que ens esprem aquests propers quatre anys: reptes
difícils per la crisi econòmica que viu el nostre país. Hem de prioritzar objectius i ser
realistes i fer tot el que puguem en la mesura de les nostres possibilitats i treballar pel
bé dels ciutadans. Però pensem que Torelló és un poble amb empenta i que ho podem
aconseguir, amb unes entitats que fan mantenir el poble viu, amb uns empresaris, que
tot i estar en hores baixes, han demostrat sempre que Torelló és un poble en què la
iniciativa i les ganes de fer ens han portat a ser un dels indrets amb més petites
empreses i és dinàmics de la comarca; amb unes escoles compromeses amb

l’educació dels nostres fills i on les persones que hi vivim no ens espantem davant les
adversitats. Entre tots i cadascú a la seva justa mida, haurem de tirar el poble
endavant.
És per tot això, que hem votat el nostre candidat a l’alcaldia, en Santi Vivet, una
persona responsable, treballadora, enamorada del seu país i que creiem que pot
portar el poble de Torelló al lloc que es mereix.
I ja per acabar, voldria donar les gràcies a les regidores i regidors que han acabat el
seu mandant, per la feina que han fet i la dedicació que han posat al servei del nostre
poble i també d’una manera molt especial al nostre alcalde, el senyor Miquel Franch,
que ha actuat sempre avantposant els interessos dels ciutadans de Torelló, per davant
de tots els altres.
Moltes gràcies.

Una vegada realitzada aquesta operació, pren la paraula el senyor Alcalde per
pronunciar el seu discurs.

Benvolguts companys del consistori; senyores, senyors.
És difícil expressar amb paraules el sentiment que tinc en el moment d’assumir
l’alcaldia de Torelló. Per un costat, és un sentiment d’agraïment, de profund agraïment
a totes aquelles persones que ho heu fet possible, ja sigui dipositant la confiança en el
nostre projecte polític que represento; ja sigui treballant en l’equip per donar-li forma i
continguts. Sóc molt conscient que sense l’esforç, el compromís i la confiança d’uns i
altres, això no hauria estat possible. Gràcies!
Però al costat d’aquest sentiment de gratitud en tonc un altre de responsabilitat; de
responsabilitat envers els homes i les dones de Torelló; de responsabilitat envers
aquelles persones que m’han fet confiança a les urnes; i de responsabilitat envers
aquells convilatans, que de manera molt legitima el proppassat 22 de maig, van
escollir opcions polítiques diferents a la meva, per tal que els representin en el nou
Ajuntament. I de responsabilitat, també, envers aquelles persones que desencisades
han optat pel vot en blanc o per l’abstenció; entenc, i així ho vull expressar, que em
dec a tots ells; a tots els torellonencs i torellonenques als quals des d’ara mateix
demano confiança; per això us dic que des d’ara em comprometo a ser l’alcalde de
tots.
Sóc conscient de la diversitat política al nou Ajuntament sortit de les urnes del
proppassat 22 de maig, que m’obligarà a dialogar i escoltar; també a decidir i governar;
aquest és el meu compromís, aquest és el compromís del grup municipal i del govern
que formarem, però també us he de dir que m’agradaria que aquesta oferta de diàleg
fos corresposta en la mesura del que sigui possible, amb l’exercici responsable de la
noble feina de l’oposició. Tant de bo que tots plegats –jo el primer- siguem capaços
d’entendre la diversitat dels parers que han expressat els nostres ciutadans a les
urnes; cal respectar-los i sumar, en la mesura que sigui possible, des de les
diferències, ajudar amb totes les nostres forces a la creació de feina, administrant
austeritat i cura amb els nostres recursos públics i de preservar la cohesió social: són i
seran els tres pilars bàsics de la nostra actuació política en la present legislatura.
Sóc perfectament conscient –com ho són vostès- que les dificultats que estan patint
moltes famílies, moltes petites i mitjanes empreses i molts dels nostres veïns com a
conseqüència de la crisi econòmica, a tots ells els vull dir que, si bé les eines que té
l’Ajuntament per fer-hi front són limitades, les posarem totes al servei de la creació
d’oportunitats, començant per l’austeritat dels comptes públics, que administrarem com
ho faríem, com de fet ja ho hem estat fent, tantes i tantes empreses de casa nostra,
que s’han vist sacsejades per la crisi; i continuant per posar les coses fàcils als
autònoms, als emprenedors, que creen treball i riquesa, i tot això sense perdre de vista
els que no poden seguir, als quals haurem de dedicar una especial atenció; però

també vull dir que crec que tenim motius per a l’esperança; que crec en Torelló i la
seva gent; també els vull dir que Torelló superarà la crisi, com ho farà Catalunya. A les
nostres mans està el poder-ne sortir amb una administració més àgil, més propera i
més atenta a les necessitats de la nostra vila. Sortir-ne amb unes empreses més fortes
i més competitives; amb un petit comerç més arrelat i amb un sector de serveis més
dinàmic si cal, però no pas a qualsevol preu, ja que per damunt de tot hi ha un valor a
protegir i a preservar: el valor de la convivència i el valor de la cohesió social; des d’ara
mateix us dic que afrontarem el repte de la convivència amb rigor, amb transparència i
sense perdre mai de vista dues qüestions que em semblen fonamentals: que quan
parlem d’immigració, parlem de persones i que quan parlem d’immigració parlem de
deures i obligacions dels nou vinguts respecte al Torelló que els acull; aquí tenim una
llengua, uns costums, una manera de fer i de comportar-nos al carrer i a l’escola; i el
poble s’ha de respectar. Deixin-me que els digui, que a mi no em trobaran ni al costat
de la demagògia fàcil; seré ferm a l’hora d’exigir els deures als nou vinguts respecte el
veïnat, l’escola, a la feina, i seré ferm a l’hora de defensar allò que per a mi és
innegociable: la dignitat de tot ésser humà.
Conscient dels reptes de la legislatura que avui estrenem, voldria acabar expressant la
meva confiança en la nostra vila i en les moltes associacions de caire cultural, cívic,
esportiu i econòmic, que l’enriqueixen. La meva confiança en els mestres, en les
escoles i en les famílies de Torelló. La meva confiança en els autònoms, els botiguers i
els petits i mitjans empresaris o en els pagesos de Torelló. La meva confiança en la
gent gran, que amb tants esforços i sacrificis ens han deixat una vila tan meravellosa
com la que avui tenim i els devem tantes i tantes coses. La meva confiança en els
joves, que sé que no tenen les coses fàcils i dels que em sento proper a ells. Per a
tots ells i tots vostès, els dic que em proposo ser un alcalde proper i amatent; un
alcalde que necessita i que vol escoltar l’opinió i el consell de tots, començant pels
diferents grups municipals d’aquest nou Ajuntament. Un alcalde que no ha nascut
ensenyat, si no que aprendré l’ofici fent-lo. Un alcalde, en definitiva, que aprecia i
agraeix l’esforç que li han precedit i que, com tots ells, servirà amb noblesa, amb rigor,
amb seny i amb il·lusió a la nostra estimada vila.
Vista Torelló i Visca Catalunya!!

Efectuades les anteriors intervencions, el senyor Alcalde atorga el pin del municipi als
Regidors nous.
Finalment aixeca la sessió a la una i un minut del matí de la qual s’estén la present
acta, que jo, Secretària certifico.
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

