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ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU
AJUNTAMENT, CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNY DE 2007:
A Torelló, el dia setze de juny de dos mil set, al saló d'actes de la Casa Consistorial es
reuneix la Corporació Municipal en sessió constitutiva del nou Ajuntament, després de
les eleccions municipals celebrades el dia 27 de maig proppassat.
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència a les dotze del matí, es procedeix
a la formació de la mesa d’edat. A tal efecte, el Secretari de la Corporació, Sr. Albert
Mustarós i Gel, demana al Sr. Lluís Bassas i Portús, regidor de major edat que la presideixi, i
al Sr. Jordi Casals i Prat, regidor de menor edat, que en formi part.
Pren la paraula el Sr. Mustarós, per informar que cal procedir a la constitució del nou
consistori, derivat de les eleccions del passat dia 27 de maig; ja s’han revisat tots els
tràmits a nivell de declaracions de béns; també tenim la documentació econòmica
facilitada per la intervenció de l’ajuntament, per tal que si qualsevol dels nous membres
electes vol, pugui consultar-la en qualsevol moment. També s’ha permès inicialment
seure als nous membres electes en els seus llocs corresponents, per tal de facilitar –per
qüestions d’espai a la sala- que la gent pugui estar ja asseguda i així evitar una mica
l’enrenou que podria suposar aquest moviment.
Una vegada declarada oberta la sessió, tal com estableix la llei, s’ha de procedir a llegir
l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, que
estableix que les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia
posterior a la celebració de les eleccions, tret que s’hagués presentat recurs contenciós
electoral contra la proclamació de regidors electes, en quin supòsit es constitueixen el
quarantè dia posterior a les eleccions. Amb aquesta finalitat es constitueix una mesa
d’edat integrada pels electes de mes i menor edat, presents en l’acte i actua de
secretari el que ho sigui de la corporació.
La mesa comprova les credencials presentades o acreditacions de la personalitat dels
electes, en base a les certificacions que l’ajuntament hagués tramès a la junta electoral
de la zona.
Realitzada l’operació anterior, la mesa declararà constituïda la Corporació, si concorre
la majoria absoluta dels regidors electes; en cas contrari, se celebrarà una segona sessió
dos dies després, en què quedaria constituïda la corporació, qualsevol que fos el
número de regidors presents.
Per aquest motiu, a nivell previ, ja hem disposat físicament la ubicació de la mesa
d’edat, en aquest cas del regidor electe de més edat, el Sr. Lluís Bassas i el de menor
edat, el Sr. Jordi Casals.
A continuació, procedirem a comprovar amb el document nacional d’identitat de les
persones que han resultat escollides, a fi de confirmar les credencials, tràmit que
s’estableix. Agrairia, amb aquesta finalitat, que els regidors i regidores tingueu el
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document nacional d’identitat per poder fer aquesta verificació, i posteriorment seran
entregades les credencials a la presidència.
El Sr. Mustarós procedeix a fer les comprovacions abans esmentades, als regidors i
regidores electes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sr. Miquel Franch i Ferrés
Sra. Flora Vilalta i Sospedra
Sr. Pere Galobardes i Molera
Sra. M. Àngels Casals i Font
Sr. Marc Fontserè i Candell
Sr. David Forcada i Rifà
Sr. Francesc Josep Rivera i García
Sr. Lluís Bassas i Portús
Sr. Pere Bartés i Montagut
Sr. Jaume Vivet i Soler
Sra. Cristina Sala i Donado
Sra. Núria Güell i Rovira
Sr. Manel Romans i Sànchez
Sr. Jordi Casals i Prat
Sr. Lluís Sabatés i Padrós
Sr. Albert Soldevila i Boixader
Sra. Montserrat Ayats i Coromina

Així mateix, també s’ha de comunicar que si hi ha algun regidor o regidora que està
afectat per alguna de les causes d’incompatibilitat que estableix la llei per poder
desenvolupar el seu càrrec, ho hauria de comunicar per tal de no entrar amb
contradicció en la defensa dels seus interessos.
Cap dels regidors assistents manifesta estar inclòs en causa d’incompatibilitat, per la
qual cosa, el Sr. Mustarós torna la paraula al President de la mesa per tal de seguir
amb la sessió.
El Sr. Bassas desitja bon dia a tothom i dóna les gràcies per haver vingut: Donem per
obert l’acte de constitució del nou ajuntament i el secretari ens informarà dels tràmits
que fan falta a continuació.
El Sr. Mustarós explica que ara la llei estableix que s’ha de llegir el jurament del càrrec
de regidor o regidora de la corporació, i per aquest motiu anirem anomenant les
persones escollides, a fi que manifestin el jurament o promesa d’aquest càrrec.
El nomenament es farà per ordre de grups polítics, de major a menor representació a
l’ajuntament, que és tal com ho estableix la llei. Demana que la persona a qui nomeni,
es posi dreta a l’hora de fer el seu jurament o promesa.
Nota.- Tot i que el Sr. Mustarós repeteix a cada un dels regidors i regidores la fórmula
del jurament o promesa, es transcriu només una vegada en aquesta acta i es
procedeix a fer constar, només, la resposta de la persona interessada.
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El Secretari interí llegeix la fórmula que, en conformitat amb el Reial Decret
707/79, és la següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Torelló, amb lleialtat
al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?



El Secretari interí anomena els regidors i regidores, que responen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sr. Miquel Franch i Ferrés: Ho prometo
Sra. Flora Vilalta i Sospedra: Ho prometo
Sr. Pere Galobardes i Molera: Ho prometo
Sra. M. Àngels Casals i font: Ho prometo
Sr. Marc Fontserè i Candell: Ho prometo
Sr. David Forcada i Rifà: Ho prometo
Sr. Francesc Josep Rivera i García: Ho prometo
Sr. Lluís Bassas i Portús: Ho prometo
Sr. Pere Bartés i Montagut: Ho prometo
Sr. Jaume Vivet i Soler: Ho prometo
Sra. Cristina Sala i Donado: Ho prometo
Sra. Núria Güell i Rovira: Ho prometo
Sr. Manel Romans i Sànchez: Ho prometo
Sr. Jordi Casals i Prat: Per imperatiu legal, ho prometo
Sr. Lluís Sabatés i Padrós: Per imperatiu legal, ho prometo
Sr. Albert Soldevila i Boixader: Per imperatiu legal, ho prometo
Sra. Montserrat Ayats i Coromina: Per imperatiu legal, ho prometo

D’acord amb l’article 195 de la Llei Orgànica 5/85 de Règim Electoral, de 19 de juny, el
president de la Mesa declara constituïda la Corporació, amb tots els regidors i
regidores que han contestat afirmativament.
El President de la mesa anuncia que a continuació es procedirà a l’elecció de
l’Alcalde i demana al Secretari interí que expliqui el procediment.
Informa el Sr. Mustarós que per a l’elecció de l’alcalde, correspondria llegir l’article 196
de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, que és el que estableix que poden ser
candidats tots els regidors que encapçalin les corresponents llistes i recordar que si
algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, serà proclamat electe; si
cap d’ells obtingués aquesta majoria absoluta, seria proclamat alcalde el regidor que
encapçalés la llista que hagi obtingut el major nombre de vots populars en el municipi i
en supòsit d’empat en nombre de vots, es resol per sorteig.
Per aquest motiu, demano al president de la mesa que sigui el que demani qui es
presenta:
El Sr. Bassas demana a cada un dels grups, qui es presenta:

4






Sr. Miquel Franch i Ferrés, pel grup del PSC-PM: SI
Sr. Lluís Bassas i Portús, pel grup de CiU: SI
Sr. Jordi Casals i Prat, pel grup d’ERC-AM: SI
Sra. Montserrat Ayats i Coromina, pel grup d’ICV-CdG-EM: NO

El Sr. Bassas proclama les candidatures presentades i demana al Secretari que informi
del sistema de votació que cal.
A nivell de votació –informa el Sr. Mustarós- hi ha tres opcions: votació secreta,
mitjançant un sobre amb les candidatures que es dipositarien en una urna; pot ser
nominal, o pot ser a mà alçada. Nominal és anar llegint el nom de cada una de les
persones, que manifesta el seu vot, i mà alçada, el seu nom ja és pot explicatiu.
Per acordar la votació nominal, es requereix una majoria simple; per la secreta, seria
necessari una majoria absoluta. Proposa que si tots els membres hi estan d’acord, la
votació sigui a mà alçada.
Per unanimitat dels membres de la Corporació, s’acorda procedir a la votació a mà
alçada.
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Es procedeix a la votació a mà alçada, amb el resultat que s’indica a continuació:

Vots emesos:

17

Vots nuls: 0

Nom

Núm. De vots

Sr. Miquel Franch i Ferrés

7 (dels regidors i regidores
del grup PSC-PM)
6 (dels regidors i regidores
del grup de CiU)
3 (dels regidors del grup
d’ERC-AM)
vota en blanc.

Sr. Lluís Bassas i Portús
Sr. Jordi Casals i Prat
Sra. Montserrat Ayats i Coromina

El Sr. Bassas informa que, atès que no hi ha majoria absoluta, queda proclamat
alcalde, per majoria simple, però amb un major nombre de vots en els comicis del
proppassat dia 27 de maig, el Sr. Miquel Franch i Ferrés.
El Sr. Mustarós pren jurament o promesa del càrrec d’Alcalde al Sr. Miquel Franch:
“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?
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Respon el Sr. Miquel Franch: Ho prometo.
El Sr. Bassas fa entrega del bastó que s’usa com a insígnia d’autoritat, tot desitjant-li
l’enhorabona.
Canvi de seients (per qüestions d’espai a la sala de plens, solament s’intercanvien els
seients el Sr. Bassas i el Sr. Franch)
El Sr, Franch entrega l’escut del Consistori als nous regidors i regidores, als quals va
cridant d’un en un: Sr. David Forcada, Sr. Lluís Bassas, Sr. Pere Bartés, Sr. Jaume Vivet,
Sra. Núria Güell, Sr. Manel Romans, Sr. Lluís Sabatés i Sr. Albert Soldevila.
El Sr. Alcalde cedeix la paraula als portaveus dels diferents grups polítics amb
representació municipal, per ordre creixent del nombre de regidors que disposen, per
explicar el seu vot:


Pel grup d’ICV-CdG-EM, la Sra. Montserrat Ayats i Coromina:

Bon dia a tothom. Des d’Iniciativa per Catalunya Verds – ciutadans del Ges, hem
considerat que el nostre vot havia de ser en blanc; perquè? Doncs perquè tot i que és
evident que com tots els grups que es presenten a les eleccions d’un poble o d’una
ciutat, la gent d’ICV-CdG, ens vàrem presentar per governar Torelló i, per tant, per serne alcaldes i regidors amb responsabilitats de govern el nostre grup no va rebre el
suport necessari i, en canvi, aquí a la sala, si que hi ha grups, la resta de grups, que
varen comptar amb un suport molt més ampli. Per tant, no ens sembla que nosaltres
ens haguéssim de proposar per ostentar l’alcaldia. Alhora, però, per respecte a les
persones que ens varen votar amb l’objectiu de què ho fóssim, pensem que tampoc
no havíem de donar suport a les candidatures presentades pels altres grups.
I quina és o serà la nostra posició en aquest consistori, en aquest mandat? Doncs bé,
tal com vàrem manifestar el mateix dia de les eleccions, després de conèixer els
resultats i tal com ho hem manifestat en les ocasions en què ens hem entrevistat amb
el PSC, el grup que s’ha posat en contacte amb nosaltres, durant aquests quinze dies,
la nostra posició serà, malgrat la redundància, la d’estar a l’oposició; des del nostre
grup pensem fer una oposició serena, responsable, amb esperit de treball i de
col·laboració sempre que sigui possible, però amb exigència i contundència en les
nostres decisions.
El nostre vot, el vot d’iniciativa-ciutadans, no permet formar majories estables al govern
del nostre poble, un aspecte realment important a parer nostre; el nostre grup no té
cap interès en ser al poder per ser-hi i tots sabem, a més, que en qualsevol pacte
polític, la força de cada grup es mesura sobretot, pels resultats i pel recolzament que
ha obtingut i, tal com deia, lamentablement en aquesta ocasió ICV-CdG ha obtingut
un recolzament que no ens permet ser decisius en cap govern. De totes maneres, això
no vol pas dir que no treballarem per mirar de tirar endavant les propostes del nostre
programa. Tot i estar a l’oposició, durant aquest mandant, com ho hem fet en el
mandat passat, o hem procurat de fer, procurarem arribar a acords i buscar els suports
necessaris per tal que les propostes del nostre programa i els compromisos que vàrem
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adquirir amb les persones que ens han fet confiança, puguin avançar en la mesura
que siguem capaços d’arribar a aquests acords. Ho dèiem durant la campanya i ho
continuarem defensant, sempre que calgui i allà on calgui: el principal repte per als
anys que venen, és que les persones, que els torellonencs i les torellonenques, tots, els
de tota la via, els que no hi vàrem néixer, però ja fa uns anys que hi vivim, i els que
acaben d’arribar, tots i totes, siguin el centre de la política. Durant molts anys, els
ajuntaments han dedicat molts esforços, perquè els pobles i les ciutats tinguessin els
serveis bàsics, per tenir infraestructures, per tenir carrers i espais públics en condicions, i
és evident que encara no està tot resolt, que queda molta feina per fer! Que s’ha de
continuar treballant en tots aquests aspectes! Però, per fer-ho, no ens calen gaires
polítics; ens calen bons tècnics, tècnics evidentment, que necessiten bona direcció
política. Des d’Iniciativa – Ciutadans del Ges, pensem que Torelló, com la majoria de
pobles i ciutats, en aquests moments té molts reptes i que per afrontar-los calen
polítiques de debò; cal anar molt més enllà de la política de gestió. Cal anar a l’arrel
de les qüestions i no n’hi ha prou amb polítiques d’aparador: les decisions que es
prenen en un ajuntament afecten les persones i defineixen també el futur del nostre
poble. Per tant, entenem que han de ser el centre de les polítiques.
Per acabar, des d’Iniciativa – ciutadans del Ges, pensem que la situació que es
donarà a l’ajuntament, amb un govern amb minoria, no és la més desitjable per
assegurar la bona governabilitat de Torelló. Entre altres, perquè Torelló, amb més de
13.000 habitants, és ja un municipi prou important i té un ajuntament prou complex que
necessita regidors i regidores compromesos per tirar endavant totes aquestes
polítiques, i set regidors són set regidors, i també, perquè les decisions que es prenen als
plens, -que és on participem tots els regidors- són només una petita part de les
decisions que es prenen en un ajuntament. L’equip de govern actual haurà
d’aprendre a governar sense una majoria estable i els grups que poden donar aquesta
majoria, hauran d’aprendre que no n’hi ha prou alçant la mà al ple i buscar un
argument fàcil per justificar el vot.
Per acabar, tant de bo que aquesta sala estigui tan plena durant tot el mandat; això
voldrà dir que hem aconseguit que la política també interessi els ciutadans i les
ciutadanes.
Salut, empenta i bona feina per aquests quatre anys que venen!!!



Pel grup d’ERC-AM, el Sr. Jordi Casals i Prat:

Alcalde, regidors, regidores, ciutadans i ciutadanes: primer de tot m’agradaria felicitar
tots els regidors i regidores i en especial en Miquel Franch, per haver estat reelegit com
alcalde de Torelló. Igual que fa quatre anys, Miquel Franch ha estat reelegit sols amb
els vots del seu partit, el partit socialista de Catalunya, però a diferència d’aquella
data, per majoria simple. No ha canviat el nombre de forces polítiques que li han
donat suport, però si que han canviat el nombre de vots: en aquest cas han disminuït
de nou, a set regidors. Aquesta dos fets haurien de fer reflexionar Miquel Franch i el
partit dels socialistes de Catalunya, perquè vol dir que en quatre anys no han estat
capaços de crear complicitats amb cap de les altres forces polítiques de Torelló,
alhora que han perdut suport electoral.
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Esquerra Republicana, en les darreres eleccions, ha aconseguit el que en dèiem
durant la campanya, crear el tercer espai, obrint-nos espai entre el bipartidisme
clàssic: partit dels socialistes de Catalunya – Convergència i unió o viceversa; els
números ens diuen que podem ser decisius per formar majories, per incidir en la política
municipal, però després de conversar, tant amb el partit dels socialistes de Catalunya,
com amb convergència i Unió, hem decidit mantenir-nos a l’oposició, i incidir en la
política municipal des d’allà; ésser decisius des de l’oposició. Perquè hem decidit això?
En el cas de Convergència i Unió, per no creure adient fer un tomb als resultats des
d’un bon inici, donant l’alcaldia al partit no guanyador, amb l’existència de diferents
discrepàncies de plantejaments que ja vàrem constatar en els darrers quatre anys i
que hem corroborat ara. En el cas del PSC, ha estat clarament per manca de
confiança en poder governar conjuntament, i això ho diem després de valorar el
recorregut dels darrers quatre anys, on el PSC ha fet i ha desfet per voluntat pròpia
sense cap tipus de generositat vers els partits de l’oposició; ni quan Esquerra va
aprovar els pressupostos del 2005, el partit socialista ens va estendre la mà. Sense
confiança, no hi pot haver complicitat, i sense complicitat no hi pot haver pacte.
L’altre dia, un veí ja entrat en anys, que sovint m’atura i em posa al dia de la situació
política amb les seves anàlisis personals, em va dir: Casals, d’entrar-hi sempre hi som a
temps, però el que no podeu fer és sortir-ne a mig. Aquesta frase lúcida, il·lustra
perfectament, perquè Esquerra Republicana, per unanimitat dels militants i dels
simpatitzants, ha decidit mantenir-se fora de l’equip de govern. Des de la
responsabilitat de no formar un govern amb massa probabilitats de ser inestable.
Però el fet de no creure en aquests moments que fos possible un govern de coalició,
no vol dir que volem un govern dèbil. És per això que Esquerra Republicana posa la mà
estesa a col·laborar amb l’equip de govern, des dels nostres principis polítics i
programàtics, on la cohesió social, ha de ser el pilar de les polítiques de Torelló, no sols
a través de polítiques de benestar, sinó també en cultura, joventut, ciutadania,
participació, educació, habitatge, urbanisme i promoció econòmica.
Esquerra té voluntat de governar, però no a qualsevol preu, ni de qualsevol manera;
estem disposats a incidir en la política municipal i l’acció de govern des de fora de
l’equip de govern; des de la responsabilitat i amb un sentit constructiu sempre a favor
de Torelló. El nostre ha estat un viot a favor del projecte d’esquerra republicana,
perquè hi creiem; és un vot a favor del diàleg, el treball i l’acord; a favor d’una política
que situï el ciutadà com element central i que treballi per una comunitat implicada,
amb forts llaços solidaris i d’identitat compartida. Esperem que una nova manera de
fer política s’instal·li a Torelló.
Moltes gràcies.



el grup de CiU, el Sr. Lluís Bassas i Portús.

En primer lloc felicitar en Miquel, pel fet de renovar l’alcaldia i que això creiem que és
un mèrit important i que, per tant, s’ha de tenir en compte.
Però nosaltres, més que donar una explicació de vot, ja que és lògic que ens haguem
votat per nosaltres mateixos, després que durant aquests últims dies haguem estat
intentant, junt amb els altres partits, un govern de majoria més àmplia, sense
aconseguir-ho, si que voldríem deixar clar, que malgrat el resultat que ens deixa a
l’oposició, el compromís que nosaltres tenim amb Torelló i que ens obliga a treballar,
fent una oposició, crítica si cal, responsable i constructiva.
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Per intentar entre tots que la situació de minoria amb què es troba l’equip de govern,
no repercuteixi en el bon funcionament de l’ajuntament de Torelló.
Nosaltres som un grup que ens hem presentat amb il·lusió i ganes de treballar i, per
tant, tots els grups ens trobareu, tots, disposats al diàleg i a l’acord, sobretot per
aconseguir els acords que facin falta en cada moment per millorar el Torelló que tots
volem. El més important per a nosaltres és Torelló i per això ens hem presentat tots, i així
ho volem deixar clar.



Pel grup del PSC-PM, la Sra. Flora Vilalta i Sospedra.

Gràcies, alcalde. Prenc la paraula com a portaveu del grup socialista, per fer
l’explicació del nostre grup: el passat 27 de maig, els torellonencs i les torellonenques,
ens van fer confiança i el partit dels socialistes de Catalunya de Torelló va resultar ser la
llista més votada. Els vots rebuts, es van traduir amb l’obtenció de set regidors; la
majoria de Torelló és de nou regidors, la qual cosa feia necessari fer ús de la pràctica
democràtica de la política de pactes amb la resta de grups que van obtenir
representació municipal. Després de força reunions i converses amb totes les
formacions polítiques, no s’ha pogut arribar a cap pacte estable de govern; així,
doncs, el partit dels socialistes governarà amb minoria a l’ajuntament: aquest ha estat
el resultat de la votació que acabem de fer.
El grup municipal del partit dels socialistes, vol fer avinent a la ciutadania, que
exercirem el govern des de la responsabilitat, amb il·lusió, tenacitat, esforç i
transparència. Els socialistes ens vàrem presentar a les eleccions municipals, amb un
ampli programa de govern i amb un únic objectiu: treballar per Torelló. Per això, com
hem fet aquests últims quatre anys, continuarem treballant per fer de Torelló un poble
socialment cohesionat, més just, més cívic; un poble amable on viure i conviure tots
junts, amb igualtat en l’exercici dels drets i els deures, i continuarem treballant, mà
estesa, cap ala resta de forces polítiques representades al consistori, per tal de trobar
les complicitats necessàries que permetin que Torelló tingui un govern estable.
I ja per acabar, permeteu-me que acabi amb uns versos del poeta rodenc Martí i Pol:
En solitud, però no solitaris
reconduïm la vida amb la certesa
que cap esforç no cau en terra xorca.
Moltes gràcies.



Discurs del nou alcalde o alcaldessa.

Senyores regidores, senyors regidors, torellonenques i torellonencs: és per a mi un honor
i també un motiu de satisfacció, poder-me adreçar a tots vostès novament com a
alcalde de Torelló. Les meves primeres paraules en encetar aquesta sessió de
constitució del nou ajuntament, voldria que fossin de felicitació a totes les ciutadanes i
ciutadans de Torelló i, en especial, a totes les persones que varen fer ús del seu dret a
vot, expressat lliurement, el passat dia 27 de maig. Elles, amb el seu acte de
participació política, donant suport a opcions de signe divers, han fet possible la
constitució del nou ajuntament per a legislatura 2007-2011. per a mi, hi ha tres valors
que fonamenten el treball en una institució i que justifiquen tots els esforços: el
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respecte, el servei a les persones i el compromís personal. Respecte, en primer lloc, als
ciutadans que ens han atorgat la seva confiança: no la podem defraudar; tots els
torellonencs són els únics destinataris dels nostres afanys; la meva única guia ha estat i
serà la defensa dels interessos del nostre poble. Respecte també a la institució
municipal i a la representativitat que tinc l’honor d’ostentar.
Servei a les persones: per a mi, també un dels objectius fonamentals; la igualtat
d’oportunitats, el benestar, l’educació, la cultura, la promoció del municipi, tot això per
aconseguir una més i millor qualitat de vida. I compromís personal, també.
Les responsabilitats públiques no són una feina més; es tracta d’un compromís amb les
altres persones, amb la societat; s’exigeix dedicació plena, donar el millor d’un mateix.
Només des d’aquesta actitud i predisposició, té sentit l’acció política tal com jo
l’entenc: amb ganes, amb il·lusió, lluitant per unes idees, per uns valors, per les
persones, pel poble... no sé fer les coses d’una altra manera.
El grup que represento som conscients que iniciem aquest mandat sense tenir
representació majoritària a l’ajuntament; he tingut l’oportunitat durant aquests últims
dies, de parlar amb la resta de formacions polítiques que han obtingut representació a
l’ajuntament i els he demanat a totes elles, que entressin a formar part del futur govern
municipal; de moment, això no ha estat possible. Voldria, en aquest acte de
constitució de l’ajuntament, tornar a manifestar a tots els grups aquí representats –
convergència i Unió, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya Ciutadans del
Ges- la nostra voluntat d’arribar a acords estables amb ells, amb un únic objectiu:
sumar i treballar conjuntament per les persones de Torelló. Espero i desitjo que pugui ser
així.
Els que estimem la política municipal, aquesta noble i discutida dedicació, sabem que
ser regidor o alcalde és la tasca més gratificant i alhora la que entranya més
responsabilitat directa. Em comprometo a treballar des de la fidelitat a un projecte i
amb la mirada posada al davant; en els nous reptes i ambicions que el nostre poble té
plantejats; en el ventall d’infinites possibilitats que Torelló ens ofereix. Animo tothom a
compartir aquesta apassionada empenta.
Torelló té futur, molt futur, i el sabrem assolir; depèn del nostre entusiasme, de la nostra
convicció, de què aprenguem a veure en cada repte, no un obstacle, sinó una nova
oportunitat. Tinc la certesa que serà així. En el meu interior he demanat saviesa per
governar; discerniment per jutjar; serenitat per administrar; coratge per decidir i esperit
per sentir-me unit a cada ciutadà. Amb convicció i vocació de servei, amb la voluntat
de ser l’alcalde de totes les torellonenques i torellonencs, us ofereixo el meu treball i
una vegada més els millors anys de la meva vida, per intentar ser digne del meravellós
repte que m’heu tornat a encomanar.
Moltes gràcies a totes i a tots.
El nou Alcalde clou la sessió i agraeix a totes les regidores i regidors i a totes les
persones que avui són presents a l’acte, la seva assistència, quan són dos quarts d’una
i set minuts, del migdia del mateix dia setze de juny.
L’ALCALDE,

EL SECRETARI interí,

