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 ACTA NÚM. 5/11  
 
Núm. de la sessió:  5/11 
Caràcter:  constitutiva i especial 
Data:  vint-i-set de juliol de dos mil onze (27/07/2011) 
Horari:  de les vuit a tres quarts de deu del vespre  
Lloc:  a la sala de sessions del Consell Comarcal del Gironès 
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Josep Aliu i Mundet 
Enric Bagué i Vilà  
Sergi Baulida i Saiz 
Jaume Busquets i Arnau 
Estefania Carabellido i Bruns  
Jordi Corominas i Ribas  
Gerard Darnés i Soms  
Roser Estañol i Torrent  
Jordi Fàbrega i Vilà  
Lluís Freixas i Vilardell  
Lluís de Manuel – Rimbau i Muñoz 
Mateu Parera – Nieto i Perich  
Josep Perich i Pons  
Joaquim Roca i Ventura  
Alfons Soler i Pou  
Josep Miquel Terrádez i Valmaña 
Grup del PSC-PM: 
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Miquel Àngel Chamorro i Mediano 
Albert Martí i Olivet 
Albert Perecaula i Boschsacoma  
Iolanda Pineda i Balló  
Glòria Plana i Yanes  
Grup d’ERC-AM  
Lluís Bosch i Planella 
Susana Garcia Senen  
Josep Hernández i Batlle  
David Mascort i Subiranas  
Susana Pascual i Pozo 
Grup del PPC: 
Concepció Veray i Cama 
Felip Gil i Paradas  
Grup de la CUP-PA:  
Daniel Cornellà i Detrell  
Jordi Navarro i Morera  
Grup ICV-EUiA-E: 
Santiago Gómez i Segura  
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Excusa la seva absència:  
Maria dels Àngels Vilà i Sastre  
 
1.Constitució de la Mesa d’Edat  
 
El Sr. Perich dóna la bona tarda als assistents: al president de la Diputació de 
Girona, la senadora, als diputats i diputades del Congrés, als Diputats i diputades 
del Parlament de Catalunya, als alcaldes i regidors, als ex-presidents del Consell 
Comarcal del Gironès, al personal de la corporació, i als senyors i senyores que els 
acompanyen.  
 
El secretari manifesta que en el dia d'avui, 27 de juliol de 2011, es procedirà a 
constituir el Consell Comarcal del Gironès. A tal efecte dóna lectura dels articles 22-
1 i 22-2 de la Llei 4/2003, de 4 de novembre, sobre l'organització comarcal de 
Catalunya i de l'article 108 apartat 6 è. de la Llei orgànica del règim electoral 
general: 
 
“Article 22 
Constitució del consell 
El consell comarcal es constitueix en sessió pública a la capital de la comarca el 
primer dia hàbil després de transcorreguts quinze dies naturals a comptar de 
l'endemà de l'acte de proclamació dels membres electes. La sessió constitutiva, 
reunida per a elegir el president entre els membres que la componen, és presidida 
per una mesa d'edat, integrada pel conseller de més edat i pel de menys edat 
presents en l'acte, i hi actua com a secretari el de la corporació comarcal. 
Per ser elegit president, el candidat ha d'obtenir la majoria absoluta en la primera 
votació, o la simple en la segona. En cas d'empat, es procedeix a una tercera 
votació, i si en aquesta es produeix novament empat és elegit el candidat de la llista 
amb més consellers. Si les llistes tenen el mateix nombre de consellers, és elegit el 
candidat de la llista amb un nombre més gran de regidors de la comarca.” 
 
“Article 108 
6. En el moment de prendre possessió i per adquirir la plena condició dels seus 
càrrecs, els candidats electes han de jurar o prometre acatament a la Constitució, 
així com complimentar els demés requisits previstos en les lleis o reglaments 
respectius.” 
 
El secretari indica que els senyors i senyores consellers i conselleres tenen a la seva 
disposició l'acta d'arqueig i l'inventari del patrimoni. Cal doncs, procedir a la 
constitució de la Mesa d'edat resultant el de més edat, entre els consellers i 
conselleres electes presents, el Sr. Josep Perich i Pons i el de menys edat el Sr. 
Joaquim Roca i Ventura.  
 
El secretari els prega que procedeixin a jurar o prometre el càrrec de conseller 
comarcal per tal de constituir formalment la Mesa d'Edat. 
 
 
Sr. Perich promet.  
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Sr. Roca per impertatiu legal promet 
 
El Sr. Perich, com a president de la Mesa d’Edat, declara constituïda la Mesa d’Edat. 
 
2.Comprovació de les credencials  
 
El Sr. Perich indica que s’han examinat les credencials presentades a la secretaria i 
expedides per la Junta Electoral Provincial i s’ha comprovat el nom i la identitat dels 
assistents a la sessió. 
 
El Sr. Perich manifesta que el nombre de consellers i conselleres electes presents 
supera la majoria absoluta del nombre legal de membres que han d’integrar la 
Corporació. Per això es pot constituir la corporació, per a la qual cosa cadascun dels 
membres prestarà jurament o promesa d’acatament a la Constitució tal i com regula 
l’article 108.6 de la Llei electoral. 
 
3.Jurament o promesa dels consellers  
 
El Sr. Perich, com a president de la Mesa, demana que la resta dels membres que 
han d’integrar la corporació prestin el jurament o promesa d’acatament a la 
Constitució, segons fórmula reglamentària. 
 
El Sr. Perich, demana als consellers i conselleres electes que s’apropin a mesura 
que siguin cridats per ordre alfabètic. 
 
Sr. Roca efectua la crida de tots els conseller/es: 
 
El Sr. Josep Aliu i Mundet per imperatiu legal promet  
El Sr. Enric Bagué i Vilà promet  
El Sr. Sergi Baulida i Saiz per imperatiu legal promet  
El Sr. Lluís Bosch i Planella per imperatiu legal, promet per la seva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller comarcal del Consell 
Comarcal del Gironès amb lleialtat al cap d’estat, i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
sense renunciar al dret a l’autodeterminació.  
El Sr. Jaume Busquets i Arnau promet  
El Sr. Pere Cabarrocas i Sitjes promet  
La Sra. Estefania Carabellido i Bruns promet  
El Sr. Miquel Àngel Chamorro i Mediano promet  
El Sr. Daniel Cornellà i Detrell per imperatiu legal, promet per la seva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller comarcal del Consell 
Comarcal del Gironès amb lleialtat al cap d’estat, i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
lluitant per una Catalunya lliure i socialment justa.  
El Sr. Jordi Corominas i Ribas promet 
El Sr. Gerard Darnés i Soms promet 
La Sra. Roser Estañol i Torrent per imperatiu legal promet  
El Sr. Jordi Fàbrega i Vilà jura  
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El Sr. Lluís Freixas i Vilardell per imperatiu legal, promet per la seva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller comarcal del Consell 
Comarcal del Gironès amb lleialtat al cap d’estat, i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.  
La Sra. Susanna Garcia i Senen per imperatiu legal, promet per la seva consciència 
i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de consellera comarcal del 
Consell Comarcal del Gironès amb lleialtat al cap d’estat, i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
sense renunciar al dret a l’autodeterminació.  
El Sr. Felip Gil i Paradas jura  
El Sr. Santiago Gómez i Segura per imperatiu legal promet  
El Sr. Josep Hernández i Batlle per imperatiu legal, promet per la seva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller comarcal del Consell 
Comarcal del Gironès amb lleialtat al cap d’estat, i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
sense renunciar al dret a l’autodeterminació. 
El Sr. Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz promet   
El Sr. Albert Martí i Olivet per imperatiu legal promet  
El Sr. David Mascort i Subiranas per imperatiu legal, promet per la seva consciència 
i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller comarcal del Consell 
Comarcal del Gironès amb lleialtat al cap d’estat, i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
sense renunciar al dret a l’autodeterminació. 
El Sr. Jordi Navarro i Morera per imperatiu legal, promet per la seva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller comarcal del Consell 
Comarcal del Gironès amb lleialtat al cap d’estat, i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
treballant i lluitant per la llibertat del nostre país i per una Catalunya socialment justa 
i pel més profund respecte a la natura.  
El Sr. Mateu Parera-Nieto i Perich per imperatiu legal promet  
La Sra. Susana Pascual i Pozo per imperatiu legal, promet per la seva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de consellera comarcal del 
Consell Comarcal del Gironès amb lleialtat al cap d’estat, i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
sense renunciar al dret a l’autodeterminació. 
El Sr. Albert Peracaula i Boschsacoma promet  
La Sra. Iolanda Pineda i Balló promet  
La Sra. Glòria Plana i Yanes jura  
El Sr. Alfons Soler i Pou per imperatiu legal promet  
El Sr. Josep Miquel Terrádez i Valmaña promet  
La Sra. Concepció Veray i Cama jura    
 
4.Declaració de constitució de la corporació  
 
El Sr. Perich, com a president de la Mesa d’Edat, declara constituïda la Corporació. 
 
5.Elecció del president del Consell Comarcal del Gi ronès  
 
 



 6

El Sr. Perich manifesta que a continuació es procedirà a l’elecció del president del 
Consell Comarcal per a la qual cosa són candidats aquells que proposin cadascun 
dels diferents grups polítics i que corresponen als senyors/es: 
Per CiU: Jaume Busquets i Arnau 
Pel PSC-PM: no presenten candidatura  
Per ERC-AM: no presenten candidatura  
Pel PP: no presenten candidatura  
Per la CUP-PA: Daniel Cornellà i Detrell 
Per ICV-EUiA-E: no presenten candidatura  
 
El Sr. Perich demana que els consellers i conselleres dipositin la butlleta que 
trobaran damunt la taula amb el seu vot a la urna a mesura que siguin cridats pel 
secretari. 
 
El Secretari efectua la crida de tots els conseller i conselleres. 
 
La Mesa efectua l’escrutini i el secretari dóna compte del resultat que és: divuit vots 
pel Sr. Jaume Busquets i Arnau, tres vots pel Sr. Daniel Cornellà i Detrell i onze vots 
en blanc.  
 
Conforme a aquest resultat el president de la Mesa proclama president del Consell 
Comarcal del Gironès el Sr. Jaume Busquets i Arnau 
 
Se’l requereix perquè es personi a la Mesa i presti jurament o promesa com a 
requisit previ a la presa de possessió del càrrec. 
 
6. Jurament o promesa del president i presa de poss essió en el seu cas  
 
El Sr. Jaume Busquets i Arnau, per la seva consciència i honor  promet complir 
fidelment les obligacions del càrrec de president del Consell Comarcal del Gironès 
amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
El Sr. Perich declara dissolta la mesa d’edat.  
 
El Sr. Gomez manifesta que a partir del dia 15 de març una part de la societat 
demana una bona gestió de la cosa publica, més transparència en la gestió i en les 
despeses, més intervenció per part de la població en la presa de decisions. 
Aquestes són una sèrie de reivindicacions que els polítics estan obligats a assumir. 
Necessiten una organització més eficaç que funcioni amb menys recursos pel 
manteniment de la seva estructura, que eviti duplicitats de competències. 
Segurament s’haurà d’eliminar alguna de les estructures administratives actuals. Cal 
trobar el millor encaix entre els ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions. 
Necessiten una organització creïble, que el ciutadà hi cregui i s’hi senti representat. 
El que els ofereixen és el contrari del que la societat catalana està demanant, els 
sous que es cobren alguns dels consellers i conselleres són elevats. Pensa que 
aquests sous i les indemnitzacions es podrien revertir directament en els 
ajuntaments que representen. En òrgans de gestió i administració aquest Consell 
Comarcal hi està invertint durant l’any 2011 una quantitat de 1.134.079 euros. 
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Aquesta és pràcticament el pressupost de dos ajuntaments com el de Sant Martí de 
Llémena. És necessari simplificar el funcionament, eliminar càrrecs i realitzar una 
gestió més austera i eficaç. El canvi que necessita el Consell Comarcal no es pot 
decidir des del mateix Consell. L’administració té una estructura cara i innecessària. 
S’ha d’establir una gestió més oberta i eficient a tots els nivells de l’administració: als 
ajuntaments, als consells i a les diputacions. El sou que se li assigni a ell com a 
conseller ho donarà a una organització no governamental. Sap que és un petit gest 
però si tots renunciessin al sou que cobren d’aquest Consell es podria solucionar 
algun problema dels ajuntaments que representen. Demana valentia per part 
d’aquest Consell. Tots saben que fan falta canvis a l’administració i tenen l’obligació 
de posar-se d’acord i realitzar una reestructuració de l’administració catalana per 
posar-la a uns nivells d’eficàcia i transparència que en aquests moments no té.  
 
El Sr. Cornellà felicita el nou president. Li recorda que el grup de CIU no té majoria 
absoluta i que poden comptar amb el seu grup per arribar a acords puntuals per 
estalviar-se haver de realitzar determinats pactes. La candidatura del seu grup vol 
agrair a totes les persones que han cregut en el nostre projecte nacional, social i 
municipal. Ho han fet dipositant el seu vot a les passades eleccions municipals. 
Aquests vots han permès que avui siguin presents en aquest acte i que des del 
Consell Comarcal del Gironès comencin també a treballar en el projecte de construir 
un país nacionalment lliure i socialment just. Vol agrair personalment, i en nom del 
Sr. Jordi Navarro, la confiança que els seus companys del Gironès han dipositat en 
nosaltres per exercir aquesta responsabilitat. Des de la CUP-PA del Gironès creuen 
que aquest no és el millor sistema per anomenar un càrrec polític, la democràcia 
plena rau directament en els ciutadans i ciutadanes del seu territori i no els hauria 
d’escollir el partit polític com és el cas del Consell Comarcal. Han vingut a aquesta 
institució a treballar pel país des de la comarca. Són conscients de la limitada 
capacitat dins d’aquest Consell. Tenen voluntat d’intervenir, condicionar i 
transformar la política comarcal. No són aquí per ocupar i escalfar cadires. No han 
vingut pel sou de conseller comarcal sinó perquè creuen que el país s’ha 
d’organitzar des del territori i pel territori. La població no sap què és un consell 
comarcal, ni què fa, ni perquè serveix. Ells n’han pres nota d’això i faran un esforç 
per comunicar a la ciutadania què és un Consell, quines són les seves funcions.  
Intentaran que no augmenti  la desafecció política que es viu en aquests moments. 
Des del Consell Comarcal tenen l’obligació i la responsabilitat de treballar per 
solventar l’actual crisi financera que estreny diàriament a milers de persones. Per 
solidaritat i per responsabilitat política hi estan obligats. Potser no toca parlar de 
serveis socials sinó que el que toca és treballar per superar les situacions que creen 
les necessitats d’aquests serveis. Han d’ajudar a tothom, no a sobreviure, sinó a 
superar la crisi. El seu grup aposta decididament pels drets socials. Cal que es posin 
a treballar i mancomunar els nostres municipis per ser més efectius. Cal que 
aquesta tasca es realitzi des de l’administració i no des de l’empresa privada. Es 
necessiten polítiques de mobilitat comunes. S’han de poder desplaçar amb transport 
públic de punta a punta de la comarca sense que això suposi llargues hores 
d’espera o de camí. Els cal un Pla de mobilitat comú i alhora preservar els espais 
naturals i agraris de la comarca que en són un tret identitari. Han vingut a treballar 
per un Gironès socialment just, respectuós amb el seu territori i amb la seva gent. 
Estan convençuts que poden treballar per un futur on hi càpiguen i hi participin totes 
les persones que hi viuen independentment de la seva procedència.  



 8

 
La Sra. Veray dóna la bona tarda al president de la Diputació de Girona, al portaveu 
del grup parlamentari del PP al Parlament de Catalunya, als diputats i diputades, a la 
senadora, als alcaldes, alcaldesses, als expresidents del Consell Comarcal del 
Gironès, als consellers i conselleres comarcals, i als amics i amigues de tots els 
assistents. En primer lloc vol felicitar el nou president del Consell Comarcal, el Sr. 
Jaume Busquets i Arnau. Vol expressar el seu reconeixement tant personal com 
polític a la persona que fins a dia d’avui ha ostentat el càrrec de presidenta d’aquest 
Consell la Sra. Alsina i també al Sr. Freixas, el qual, continua com a membre 
d’aquest nou consell i que va ser president de l’any 2007 a l’any 2009. Vol, tal i com 
han fet tots els regidors del partit popular de Catalunya, agrair a tots els gironins i 
gironines el suport mostrat el dia 22 de maig el qual els ha permès que el Partit 
popular de Catalunya hagi doblat la seva representació en aquest Consell. El Partit 
Popular no ha presentat candidatura en aquesta presidència del Consell perquè, 
com ja ha estat anunciat i s’ha fet evident en l’elecció del nou president, la seva 
formació ha arribat a un acord de govern amb el grup de CIU per dur a terme la 
direcció dels propers quatre anys d’aquest Consell. Aquest acord està basat en el 
que és prioritari per les dues formacions i que marca les línies bàsiques d’actuació. 
La voluntat és aconseguir, el que ha de ser la màxima prioritat de qualsevol govern, 
que és superar la greu situació de crisi econòmica que s’està vivint i ajudar als 
ciutadans a recuperar la seva qualitat de vida. Aquest acord té com a prioritats: la 
recuperació econòmica, la creació d’ocupació, l’austeritat, la transparència, la 
simplificació administrativa del Consell, el suport i l’ajuda als municipis de la 
comarca que més ho necessiten, incentivar la col·laboració i el treball conjunt. Tot 
contextualitzat en el moment actual de greus dificultats econòmiques. Ara, més que 
mai, totes les ajudes que des del Consell es puguin donar als ciutadans en àmbits 
com l’educació, els serveis socials, la promoció econòmica, l’esport, la joventut, 
assoleixen un importància cabdal. És per això que el nou govern exigirà a les altres 
administracions que compleixin amb el s’ha acordat amb el nostre consell. La 
col·laboració ha de seguir existint entre el Consell Comarcal i aquestes 
administracions la qual serà imprescindible i essencial pel bon funcionament 
d’aquest i l’obtenció dels resultats desitjats. El Consell és, entre d’altres coses, una 
administració prestadora de serveis i com a tal ha de vetllar perquè aquests siguin 
de qualitat malgrat les dificultats. Fa quatre anys van parlar en el Ple de cartipàs que 
s’havia de resoldre l’encaix dels municipis grans de la comarca al Consell, s’està 
referint a la ciutat de Girona. En aquell moment pensaven que durant l’anterior 
legislatura s’aconseguiria però no ha estat així. Creu que durant els propers quatre 
anys ha de ser el moment de resoldre, d’una vegada per totes, aquest encaix de 
Girona a la seva comarca i al Consell. Una tendeix a pensar que si durant tants anys 
no s’ha aconseguit era perquè la diferencia de colors polítics de l’Ajuntament i del 
Consell no ho feia possible. Espera que ara això canviï i que finalment es  pugui 
aconseguir. També es va parlar fa quatre anys del futur dels consells comarcals, 
creien que es decidiria en l’anterior legislatura. Avui constitueixen aquest nou 
Consell veien que el futur incert de l’any 2007 segueix sent-ho. Aquest fet no ha de 
fer que deixin de treballar, no els ha de fer dubtar de les funcions encomanades al 
Consell, sinó tot el contrari. Els ha de fer treballar més que mai per seguir donant 
suport i està al costat dels municipis. Aquesta necessitat és la que mou als 
consellers i conselleres del Partit Popular de Catalunya i els uneix als 16 consellers i 
conselleres de CIU per treballar de forma conjunta i governar durant aquests quatre 
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anys. Com ja ha dit són moments de greus dificultats econòmiques i socials, unes 
dificultats que no passen de llarg del Consell, tot el contrari. Cal que governin, i així 
s’hi han compromès, amb austeritat i amb transparència. Des de les administracions 
cal donar exemple als ciutadans i mostrar que en moments de dificultats tots, no 
només els ciutadans, s’estrenyen el cinturó. Tots realitzen un esforç de contenció de 
la despesa important i s’inverteix en: el que pot ajudar a tirar endavant, en el que 
ajuda a sortir de la crisi i crea ocupació. El paper del Partit Popular de Catalunya 
serà, durant aquests quatre anys, diferent de l’anterior legislatura ja que governarà 
conjuntament amb CIU però no serà diferent en actitud. Els que han seguit i 
coneixen la feina feta per part del Partit popular en aquest Consell saben que la 
nostra actitud ha estat sempre d’oposició constructiva i de responsabilitat. En els 
darrers anys s’han posicionat al costat del govern conjunt de CIU i d’ERC en tot el 
que se’ls ha demanat i que era bo per la comarca. En cap moment van intentar i 
espera que així segueixi, per part de totes les forces polítiques representades en 
aquest nou consell, utilitzar aquest Consell per fer política partidista. Finalment vol 
expressar la seva voluntat i la del seu grup polític de treballar des del govern amb 
totes les forces polítiques per poder dur a terme les accions que siguin bones pel 
Gironès. Vol aconseguir consens i diàleg permanent amb tots els grups de l’oposició 
i sobretot també amb els governs i regidors dels municipis de la nostra comarca. 
Manifesta que no tant sols cal fer feina, tenir idees, iniciatives i planificar accions 
sinó que cal que aquestes vagin en consonància amb el que els municipis 
necessiten i demanen. Convençuda que, malgrat les dificultats, el futur de la nostra 
comarca és bo i de creixement manifesta que des del Partit Popular de Catalunya 
posaran tot l’esforç, les ganes i la il·lusió per tirar endavant la comarca del Gironès.  
 
El Sr. Mascort dóna el bon vespre al president, als consellers i conselleres, a les 
autoritats, als amics que els han volgut acompanyar. Manifesta que fa 8 anys, el 
juliol de l’any 2003, començava el discurs com a portaveu del grup d’Esquerra 
Republicana dient que aquell era un dia històric per la comarca. Ho va dir perquè era 
la primera vegada que no hi havia majoria absoluta de cap grup polític al Consell i 
això va obligar al grup de CIU a pactar i a governar en coalició i en conseqüència a 
treballar d’una forma diferent. Després de dues legislatures i vuit anys després avui 
també poden dir que és un dia històric per la comarca però no precisament per 
motius que els puguin fer estar alegres. Per primera vegada, un partit marginal a la 
nostra comarca, el PP, entra a formar part del govern d’aquesta institució. És evident 
que el seu grup avui no pot estar content. És un dia de decepció. Després de vuit 
anys de governar en coalició tres partits a la comarca: Convergència, Unió i 
Esquerra Republicana de Catalunya ara tornarà a manar un tripartit però canviant el 
nostre grup pel del PP. Aquesta ha estat la tria del grup majoritari, Convergència. Ho 
han d’acceptar i seguir treballant per la comarca des de l’oposició. Ho accepten i ho 
respecten des de la profunda essència republicana i demòcrata però no ho entenen 
ni ho comparteixen. No entenen que el grup majoritari al Gironès prefereixi pactar 
amb un grup que només té quatre regidors en tota la comarca i que està representat 
en només 2 municipis. No entenen que deixi de banda un grup com el d’Esquerra 
Republicana que té 54 regidors al Gironès, son la segona força en nombre de 
regidors i alcaldes, tenen quatre alcaldies amb majoria absoluta i està representat en 
17 municipis. Durant les dues darreres legislatures el Govern del Consell Comarcal 
del Gironès ha funcionat prou bé. Ha donat un impuls prou important a aqueta 
institució i ha fet avançar la comarca en moltes qüestions. El més lògic era reeditar 
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el pacte amb el seu grup. És evident que tots els pactes son legítims i no seran ells 
els que, com fan altres forces polítiques, es dediquin a donar carnets de legitimitat o 
d’idoneïtat als pactes diversos. Volen, però, mostrar el desacord amb un pacte que 
respon a uns interessos partidistes determinats i no a l’interés de la comarca. És pel 
seu grup una decepció el dia d’avui. Durant els darrers vuit anys han fet molta feina i 
la podien seguir fent. Per primera vegada van engegar una política cultural amb 
majúscules per tots els pobles de la comarca des del més petit fins al més gran. 
Aquesta s’està mostrant arreu com un referent. El festival Emergent, Escenaris, o en 
l’escola de Teatre del Gironès, entre d’altres. Han estat valents i arriscats en les 
polítiques mediomabientals del Consell. Durant aquest anys s’han realitzat projectes 
com el de l’anella verda, l’obtenció de la certificació EMAS pel Consell, l’inventari de 
camins comarcal, la rutes cicloturistes, el Pla de gestió de residus del Gironès... Han 
arrencat, amb molta força, les polítiques turístiques de la comarca i han aconseguit 
posar el Gironès al vell mig del mapa turístic de les nostres comarques a través del 
Pla de foment Girona – Gironès. Han creat el Centre de Visitants com a obra 
emblemàtica. S’han desenvolupat diferents línies de productes turístics 
especialitzats que poc a poc van donant els seus fruits. Durant aquest vuit anys han 
tirat endavant el projecte del Consorci de Benestar Social Gironès – Salt que encara 
que amb algunes qüestions a solventar ha esdevingut una molt bona eina pels 
ciutadans de la comarca. En aquesta legislatura que comencen ha de tenir una nova 
ubicació. Han estat pioners en algunes polítiques de promoció econòmica i de servei 
als més desfavorits impulsant escoles taller, escoles d’ofici, plans d’ocupació... Es 
per tot això que estan decepcionats, però decepcionats no vol dir desil·lusionats 
perquè la il·lusió de treballar des del Consell per la nostra comarca, per tots i 
cadascun dels 27 municipis, no ha decaigut. Seguiran treballant dur, ara des de 
l’oposició, amb la certesa que la major part d’aquesta feina continuarà perquè els 
companys de viatge que han tingut durant els darrers quatre anys han estat 
copartíceps de tota aquesta feina. Volen creure que la majoria d’aquests projectes 
tindran continuïtat en aquesta nova legislatura, esperen veure-ho reflectit en el 
discurs del president i en el proper Ple d’organització i cartipàs. Des d’Esquerra 
Republicana de Catalunya al Gironès sempre han entès que el grup majoritari a la 
comarca ha de governar el Consell i així ho han demostrat. Son conseqüents i per 
això han votat en blanc en la votació de l’elecció del president. Esperen que aquesta 
mà estesa que els ofereixen serveixi per seguir treballant en la mateixa direcció que 
els darrers vuit anys. Que vulguin comptar amb el seu grup. El seu estil és ser aquí 
per treballar i per construir. Si es vol fer de la mateixa forma que ho ha realitzat 
durant aquest temps comptaran sempre amb el suport, la col·laboració i la confiança 
del grup d’Esquerra.  
 
La Sra. Pineda dóna el bon vespre al president de la diputació de Girona, als 
diputats i diputades, a la senadora, als alcaldes i alcaldesses, als consellers i 
conselleres comarcals sortints i entrants i a tots els que avui els han volgut 
acompanyar en aquest acte de constitució del Consell Comarcal del Gironès pel 
mandat 2011 – 2015. En primer lloc vol felicitar al grup de CIU i al PP als qui els 
pertoca la responsabilitat de governar durant el proper mandat al Consell Comarcal 
del Gironès. Volen felicitar especialment al nou president del Consell, el Sr. Jaume 
Busquets. Li desitgen molta sort i molts encerts en aquesta trajectòria que avui inicia 
com a president del Consell Comarcal del Gironès. Els consells comarcals sempre 
s’han caracteritzat per ser una institució que està al servei dels municipis de la 
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comarca i indirectament dels ciutadans. El Consell mancomunava serveis públics 
que els municipis, per si sols, no tenen ni capacitat tècnica ni econòmica per 
desenvolupar-los. Posa l’exemple de la recollida d’escombraries, la recollida 
selectiva, la redacció de projectes per part dels serveis tècnics... Tots ells serveis 
essencials sense els quals els ajuntaments petits no podrien existir. La trajectòria 
dels consells comarcals ha variat en els darrers mandats. Cada vegada ha anat 
assumint més serveis d’atenció a les persones que estan destinats a cobrir 
necessitats socials dels ciutadans. Posa l’exemple de l’oficina d’habitatge, la creació 
del Consorci de Benestar Social Gironès – Salt, el servei de Promoció Econòmica 
tots ells dirigits als veïns i veïnes de la comarca del Gironès per tal de preservar els 
seus drets en l’àmbit dels serveis socials, en l’àmbit de l’habitatge i en la millora de 
l’ocupació dels nostre joves. Es tracta de serveis que pel seu cost i necessitat de 
gestió cada ajuntament per si sol no podria oferir. La majoria de recursos econòmics 
que rep el Consell Comarcal d’altres institucions són finalistes i això fa que no tingui 
marge de maniobra com a govern i com a institució. Aquesta estructura de gestió de 
recursos ha fet que el Consell fos un espai d’entesa entre els diferents grups polítics 
que conformen aquesta institució. En aquest sentit del seu grup en poden esperar 
col·laboració i entesa en tot el que sigui destinat a millorar la vida i ajudar a millorar 
la gestió dels ajuntaments. El gest que han fet avui, al no presentar candidatura 
pròpia per a presidir aquest Consell creu que és una bona mostra d’aquesta 
voluntat. Aquest serà un mandat marcat per una profunda crisi que no és aliena a 
aquesta institució ni als ciutadans, els quals cada vegada veuen amb més recel les 
institucions i qui les dirigeix. A ningú no se li escapa que la política és una de les 
activitats professionals més denostades. A tots els aquí presents els tocarà 
demostrar que no només és necessari que hi hagi persones que estiguin al servei 
dels ciutadans intentant fent-los la vida millor sinó que també hauran de demostrar 
que tots tenen una missió en aquesta institució i que la desenvolupen amb 
responsabilitat, honor i tenint present que representen els ciutadans. Que estem al 
seu servei a través dels serveis que s’ofereixen als seus ajuntaments. No sols 
hauran i haurem de gestionar un pressupost que no és gaire més elevat que el d’un 
ajuntament mitjà, la qual cosa creu que no comportarà molts problemes, sinó que el 
més important si volem que el Consell sigui una institució de futur, és que l’hauran 
de convertir en un espai de reflexió conjunta del futur del territori. Aquest està afectat 
o bé beneficiat per infraestructures, necessita del desenvolupament econòmic per 
generar llocs de treball i acabar amb l’atur i que té al seu davant un Pla director 
urbanístic que implica a gairebé a tots els municipis de la comarca. Més enllà de 
mancomunar serveis que per fer-ho gairebé no es necessitaria tanta representació 
política hauran de convertir utilitzar el Consell com a espai de debat. Aquest ha de 
ser el veritable motiu de reflexió i de debat i que conjuntament amb els ajuntaments i 
la Diputació de Girona donarà la veritable raó de ser d’aquesta i d’altres institucions 
supramunicipals. Per encarar aquest debat cal valentia i determinació i no fixar-se 
només en la gestió diària que funciona. Cal plantejar-se horitzons més llunyans. 
Convida als membres del govern a realitzar aquest pas endavant i indica que el seu 
grup hi està disposat. Creu sincerament que amb aquest canvi recuperarien certa 
credibilitat i empatia amb els ciutadans. Els consellers i conselleres del seu grup són 
homes i dones catalanistes i progressistes amb el seu ADN al municipalisme, creuen 
en el sector públic, en la igualtat d’oportunitats, en la solidaritat entre territoris, en la 
col·laboració entre administracions i en el treball en xarxa. Així ho han demostrat al 
llarg dels anys en els ajuntaments i ens supramunicipals on han governat. Els 
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ofereixen un ambient de col·laboració per la millora de la vida dels ciutadans però 
recorda que és necessari reflexionar, parlar i debatre sobre els reptes de futur 
d’aquesta comarca. Són conscients que amb el pacte de govern que avui s’ha 
certificat tenen suficient majoria per tirar endavant les propostes que creguin 
necessàries. Disposen d’una majoria de lògica numèrica. El seu grup els proposa 
una altra majoria: la del consens i la del sentit comú. Assumiran el paper d’oposició 
que els pertoca i ho faran amb responsabilitat, honor, i rigorositat. Proposa sumar 
esforços per afrontar amb valentia i determinació els reptes d’aquesta terra i de la 
seva gent.  
 
El Sr. Parera felicita al president pel seu nomenament. Dóna la bona tarda al 
president de la Diputació de Girona, a la senadora la Sra. Coralí Cunyat i li 
manifesta que és un honor tenir-la avui aquí després d’haver compartit amb el seu 
treball en l’anterior legislatura com a consellera comarcal d’aquest ens, diputats, i 
diputades, alcaldes alcaldesses, consellers i conselleres. Vol fer una menció 
especial a la candidatura d’Unitat Popular. La qual gràcies als resultats obtinguts en 
els darrers comicis municipals són presents per primer cop en aquesta institució. 
Dóna la benvinguda a tots els presents. Manifesta que aquesta tarda pel seu grup 
CIU és un moment de goig molt important. Després d’unes eleccions municipals en 
les quals han obtingut uns grans resultats és una gran satisfacció poder celebrar la 
constitució del nou Consell Comarcal del Gironès i la investidura del nou president, 
el Sr. Jaume Busquets i Arnau, alcalde de Sant Martí de Llémena, i des de fa pocs 
minuts president d’aquesta institució. Li dóna la més sincera enhorabona. En 
aquesta legislatura els avalen els 23.654 vots obtinguts, els 129 regidors i regidores i 
la nostra presencia a 20 dels governs municipals d’aquesta comarca. L’experiència 
acumulada en els governs durant les diverses legislatures es tornarà a posar al 
servei dels nostres ciutadans, dels nostres ajuntaments i d’aquesta comarca que 
tant s’estimen. El Consell Comarcal del Gironès seguirà sent l’ens gestor i prestador 
de serveis que durant tants anys ha estat al costat d’absolutament tots els 
ajuntaments d’aquesta comarca. Avui inicien una nova legislatura en la qual el seu 
grup, CIU, s’ha quedat a les portes de la majoria absoluta per tant sols un 
representant. Podrien governar tranquil·lament sense necessitat de pactar amb cap 
altre dels grups polítics d’aquesta institució, el consens que sempre ha imperat en 
aquest Consell creuen que els ho permetria. Han decidit però buscar la complicitat 
del Partit Popular per donar estabilitat i més fermesa a un govern que s’haurà 
d’encarar a una legislatura molt complicada degut a la situació de crisi general que 
estan patint. Tant la persona en sí com la trajectòria de la Sra. Veray en aquest 
consell comarcal donant suport constant a l’acció del govern durant els darrers vuit 
anys que n’ha format part ha facilitat molt aquesta entesa. En aquest sentit li 
demana a la Sra. Veray que li permeti la llicència de recuperar les paraules que els 
hi va adreçar, ara fa quatre anys, en l’anterior debat d’investidura del Sr. Freixas 
com a president del Consell. Els va dir, entre d’altres coses, que durant els darrers 
quatre anys havia pogut viure de primera mà quina era la manera de treballar d’un 
consell comarcal. Va comentar que estava acostumada a la forma de treballar de 
l’ajuntament i que es va adonar que el Consell no tenia res a veure amb un 
ajuntament. Va dir que al Consell tot era més fàcil. La majoria de les qüestions 
s’aproven per unanimitat, el consens existent entre les diferents forces polítiques és 
molt alt i la raó és perquè el Consell Comarcal és un prestador de serveis als 
ajuntaments dels nostres pobles. Durant els darrers vuit anys han pogut comptar 
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constantment amb el suport del partir Popular. Pel que fa al grup d’Esquerra 
Republicana, amb els quals han format govern en les dues darreres legislatures, els 
comenta que han estat un companys als qui tenen i deuen un gran respecte com a 
grup polític a la comarca per la seva representació en els municipis a nivell 
d’alcaldies i de regidors i regidores obtinguts però sobretot per la bona feina 
desenvolupada conjuntament amb nosaltres dins el Consell Comarcal del Gironès 
durant els dos darrers mandats. Malgrat el to del seu discurs el seu grup no vol 
entrar en retrets, tot i que com ve suposaran ho podrien arribar a fer. El grup de CIU, 
com a primera força política, va estar durant dues legislatures en el govern d’aquest 
país a l’oposició. Hi van saber estar. També en la darrera legislatura de la Diputació 
de Girona, quan el grup d’Esquerra Republicana era la tercera força política i el grup 
de CIU era la primera van tornar a quedar-se a l’oposició i també hi van saber estar. 
Tal i com ha dit no entrant a fer retrets, ara no és el moment de fer-ho. L’acord de 
govern d’aquesta legislatura en cap cas donarà l’esquena a la resta de forces 
polítiques d’aquest Consell. S’equivocarien si partissin d’aquest plantejament. 
Seguiran mantenint l’esperit de consens que ha caracteritzat aquesta institució. El 
Consell Comarcal del Gironès sempre s’ha caracteritzat per la bona sintonia amb 
totes les forces polítiques que el composen. Una mostra és que en la darrera 
legislatura, Ple rere Ple els diferent punts que es van portar a debat van ser aprovats 
pràcticament tots per unanimitat. Pel bé de la comarca, dels nostres ajuntaments i 
per sobre de tot dels nostres ciutadans seguiran governant amb la mà estesa cap a 
la resta de forces polítiques. Escoltaran i recolliran totes les propostes que els facin 
arribar i que comportin un benefici pel Gironès. Com a grup polític CIU mantindrà i 
respectarà la seva postura en les mocions de caire ideològic sense que això afecti, 
en cap cas, a la gestió i la feina de l’equip de govern al servei de la comarca. Es 
refermen en la voluntat que estan aquí per treballar i per prestar serveis a tots els 
nostres pobles amb independència dels colors polítics que els governen. Donaran 
continuïtat a les politiques comarcals que s’han vingut portant a terme durant les 
darreres legislatures. Es farà un especial èmfasi en les politiques d’atenció a les 
persones ja que el moment actual s’ho mereix. Des del grup comarcal de CIU volen 
encoratjar absolutament a tots els consellers i conselleres a treballar en benefici del 
Gironès i de la seva gent per tot allò que representi un benefici per la comarca i pels 
conciutadans. Dóna les gràcies a tots els presents i manifesta que estan a la seva 
disposició en tot el que els puguin ajudar com a consellers i com a persones.  
 
El president dona el bon vespre, la benvinguda i les gràcies per la seva assistència a 
tots els presents: autoritats, consellers, conselleres, amics i amigues. Manifesta que 
és un honor per ell poder presidir aquest ens supramunicipal. A partir d’avui 
assumeix la presidència del Consell Comarcal del Gironès. El Consell de la nostra 
interessant comarca. Aquest és un repte que s’agafa amb la mateixa il·lusió, ganes, 
empenta i lideratge amb els que ha assumit l’alcaldia del seu municipi, Sant Martí de 
Llémena. A partir d’avui liderarà no només un grup polític sinó que liderarà un grup 
humà responsable i ben preparat per exercir les seves tasques. Un grup amb les 
idees clares i amb una sola finalitat que és treballar per la nostra comarca prenent 
com a base els municipis que la conformen. Està segur que a molts dels presents 
els ha passat pel cap o han tingut alguna vegada a la punta de la llengua les ganes 
de dir: aquest noi tant jove i inexpert els han posat de president. Manifesta que la 
joventut és una malaltia que amb el temps es cura i es cura per tothom. Pel que fa a 
l’experiència potser sí que té una experiència més reduïda que no pas molts dels 
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presents però considera que la seva és contundent i ben arrelada. Per ell el més 
important per ser un bon president no és ni l’edat ni l’experiència sinó les ganes i la 
dedicació que és capaç d’aportar-hi. Els promet que de voluntat ni aportarà tanta 
com pugui perquè siguin quatre anys profitosos per la comarca i pels consellers i 
conselleres. Li agradaria comentar, pel que fa a l’experiència, que fa set anys que és 
alcalde del municipi de Sant Martí de Llémena. Ho va ser l’any 2004, l’any 2007 va 
renovar el càrrec amb un bon resultat electoral i aquest any 2011 conjuntament amb 
els seus companys de candidatura han obtingut un resultat molt bo aconseguint més 
d’un 85% del suport de tot el poble. Comenta que conjuntament amb altres alcaldes 
és un dels membres impulsors i fundadors de la Mancomunitat de Municipis de la 
Vall de Llémena de la qual, avui, n’és president. Durant els darrers quatre anys ha 
estat conseller comarcal d’aquest Consell sota el lideratge del Sr. Lluís Freixas amb 
el qual compta per poder tirar la comarca endavant en els propers quatre anys. El 
recorregut el té i no l’ha fet sol i per això vol agrair públicament, en primer lloc, a tots 
els seus companys de la candidatura de CIU al municipi de Sant Martí de Llémena 
el recolzament que li van donar perquè encapçales la llista de CIU quan només tenia 
22 anys. Agraeix a la direcció de CIU que hagin apostat per ell per presidir aquest 
Consell Comarcal amb només 29 anys. Dóna les gràcies per la confiança dipositada 
en la seva persona i per la gran oportunitat que aquesta presidència li  suposa. Els 
que ja el coneixen saben que no és una persona de gaires discursos, ni de protocols 
ni de promeses. Normalment sol evitar el protagonisme i aparca les demagògies. 
Intenta actuar amb la lògica i la normalitat que les coses es mereixen partint del 
diàleg, la comunicació i la transparència. Assumeix el repte de ser president del 
Consell Comarcal del Gironès amb ganes de treballar i de servir els 27 municipis 
que formen la nostra comarca, des del més petit fins al més gran. Tots ells són 
l’essència de l’ens comarcal i les seves necessitats són les nostres necessitats. El 
Gironès és una terra plena d’encant, de cultura, d’espais naturals, de moments. 
Entre tant d’altres li agradaria destacar la Vall del Llémena, el Monestir de Cervià de 
Ter i la fira anual que es porta a terme al municipi. És una terra de contrastos que 
convida a passejar i a descobrir els secrets del nostre territori que el fan un marc 
incomparable i únic. També hi ha una gran ciutat, Girona, que és la capital de 
comarca i la capital de província. Aquesta gaudeix d’un conjunt monumental i un 
llegat històric importantíssim. Amb la ciutat de Girona hi volen tenir complicitat i 
diàleg, hi volen refer els lligams que amb el temps s’han trencat. Han de refer les 
bones formes, sense impulsar ni liderar res que no pertoqui. No han de buscar 
culpables sinó simplement que el Consell faci de Consell Comarcal i Girona faci de 
Girona. El Consell és un ens de gestió que està al servei dels ajuntaments, dels 
alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores de la comarca. Si es pregunta quina és la 
funció dels consells comarcals es podria dir que són una eina de servei al territori 
que assegura la prestació de serveis als municipis que per les seves 
característiques no hi poden arribar. Tots els presents formen un equip representatiu 
de la comarca. Tots els consellers i conselleres comarcals són regidors i regidores, 
alcaldes i alcaldesses, alguns de municipis més grans d’altres de municipis més 
petits, alguns des del govern altres des de l’oposició però tots treballen pels nostres 
municipis i la seva ciutadania. Aquesta és una tasca gens fàcil en el temps actual. 
Som gent que coneixem molt bé la realitat dels nostres pobles i ciutats. Gestionaran 
la comarca des de la proximitat, oferint serveis que millorin i facilitin el dia a dia dels 
nostres municipis i de rebot els ciutadans. No s’ha de perdre de vista que els 
ciutadans són els sentit de la nostra tasca. El paper del Consell és essencialment el 
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de prestador de serveis, sobretot en temes bàsics com son el medi ambient i la 
sostenibilitat mitjançant la recollida de residus i la neteja. Els serveis socials que són 
un tema importantíssim en l’actual situació de crisi econòmica i de valors que es viu. 
Els serveis socials del Gironès s’hauran d’instal·lar a la nova seu ja adquirida la qual 
s’ha d’adequar. Treballaran durant aquesta legislatura per fer-ho. Des del Consell 
també tenen capacitat per donar respostes als canvis econòmics i socials que estan 
vivint. Gestionen menjadors i transport escolar. Fan arribar l’esport a totes les 
entitats comarcals, faciliten l’accés a l’ensenyament musical i a la cultura arreu de la 
comarca. Pel que fa a la cultura destaca iniciatives arrencades en les passades 
legislatures: el Festival Emergent i el projecte d’Escenaris. Pel que fa a 
l’ensenyament musical vol fer referència i destacar l’important creixement de l’Escola 
de Música del Gironès. En aquests moments tenen 19 aules a la comarca i la 
voluntat és augmentar-ne aquest nombre. Tenen el Centre de Visitants de la 
comarca, una assignatura que han aprovat i que ara els toca pujar nota. Volen fer 
d’aquesta terra de passeig un gran destí turístic de referència. Moltes vegades, des 
del Consell Comarcal, els toca assumir el paper de locomotora de les polítiques 
públiques impulsades per part del govern de la Generalitat de Catalunya, posa 
l’exemple de polítiques d’ocupació per la joventut o d’atenció social bàsica. Afronten 
amb decisió, consens i diàleg projectes de gran importància com per exemple 
l’Anella de les Gavarres, la nova proposta d’organització territorial i buscaran la 
millor solució per la construcció del futur complex de gestió de residus comarcals. En 
tots aquests aspectes buscaran la cooperació i la complicitat dels 27 municipis de la 
comarca per convertir-nos en un motor econòmic, social i cultural que els permeti 
situar-los en el lloc que els pertoca i es mereixen. Tenen molt clara la feina que els 
pertoca fer i la portaran a terme, sens dubte. També tenen molt clar que són un ens 
que depèn d’altres administracions per desenvolupar les actuacions. Estan 
condicionats a una sèrie d’aportacions de la Diputació de Girona i de la Generalitat 
de Catalunya i és per això que una de les tasques que realitzaran, sense perdre ni 
un minut, serà moure totes les fitxes necessàries perquè` aquestes administracions 
compleixin amb els compromisos i les aportacions que han de realitzar. Demana, en 
darrer lloc, diàleg i confiança. Es compromet amb totes les seves responsabilitats i 
les del seu grup. Manifesta que les persones que formen aquest Consell són 
seriosos i responsables, treballadors i constants. Són un equip obert a tothom, 
disposat a escolar tot tipus de propostes vinguin de la dreta, de l’esquerra, siguin 
verdes o independentistes. No seran sectaris, volen el millor per la nostra comarca 
ja que si aquesta existeix és gràcies a tots els que vivim en ella i treballem per ella. 
Durant aquesta legislatura seran un Consell que portarà a terme la formula de les 
tres H: seran honestos, humils i dotats de bon humor.   
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 
 

Vist i plau, 
El president 

 
El secretari general 

 
Jaume Busquets i Arnau 

 
                Jordi Batllori i Nouvilas 
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