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 ACTA NÚM. 4/15  
 
Núm. de la sessió:  4/15 
Caràcter:  constitutiva i especial 
Data:  quinze de juliol de dos mil quinze (15/07/2015) 
Horari:  de les set a dos quarts de nou del vespre  
Lloc:  a la sala de sessions del Consell Comarcal del Gironès 
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Estefania Carabellido i Bruns  
Isidre Alis i Meya 
Eduard Berloso i Ferrer  
Narcís Boschdemont i Esparraguera  
Josep Boschdemont i Puig 
Jaume Busquets i Arnau  
Roser Estañol i Torrent  
Pere Lluís Garcia i Palou  
Marta Madrenas i Mir  
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz  
David Mas i Roselló  
Robert Mundet i Anglada  
Joaquim Roca i Ventura  
Miquel Terrádez i Valmaña  
Grup d’ERC-AM  
Marc Puigtió i Rebollo  
Lourdes Gelada i Astor  
Albert Peracaula i Boschsacoma  
Meritxell Rabionet i Frigola  
Maria Mercè Roca i Perich  
Francesc Triola i Riera  
Antoni Vidal i Sastre  
M. Àngels Vilà i Sastre  
Xavier Vinyoles i Compta 
Grup de la CUP-PA:  
Daniel Cornellà i Detrell 
Oriol Pellicer i Sabrià  
Albert Saus i Masó  
Joan Antoni Simon i Fernández  
Grup del PSC-CP: 
Iolanda Pineda i Ballo  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Josep García i Rodríguez  
Grup de C's: 
Juan María Castel i Sucarrat  
Grup ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELO NA-E: 
Wilder Palacio i Pineda  
Grup del PP: 
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Concepció Veray i Cama  
 
Jordi Batllori i Nouvilas 
 
1.Constitució de la Mesa d’Edat  
 
El secretari manifesta que en el dia d'avui, 15 de juliol de 2015, 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 
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. Manifesta que tots els consellers 
i conselleres han realitzar la declaració de béns, interessos i incompatibilitats. 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. Eduard Berloso i Ferrer i la de menys 
edat la Sra. Meritxell Rabionet i Frigola  
 
El secretari els prega que procedeixin a jurar o prometre el càrrec de conseller 
comarcal per tal de constituir formalment la Mesa d'Edat. 
 
El Sr. Eduard Berloso i Ferrer per imperatiu legal promet per la seva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions al càrrec de conseller comarcal 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 com a norma de Catalunya i per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana anuncia que resta a disposició del Parlament, del president i del 
govern de la Generalitat de Catalunya per exercir l'autodeterminació del nostre poble 
i proclamar juntament amb totes les institucions l'estat català lliure i sobirà.  
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La Sra. Meritxell Rabionet i Frigola per imperatiu legal promet per la seva 
consciència i honor complir fidelment les obligacions al càrrec de consellera 
comarcal 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 i vol manifestar que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana 
anuncia que resta a disposició del nou Parlament, del president del govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre del 2015 
per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les 
nostres institucions l'estat català lliure i sobirà.  
 
El Sr. Berloso, com a president de la Mesa d’Edat, declara constituïda la Mesa 
d’Edat. 
 
2.Comprovació de les credencials  
 
El Sr. Berloso 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. Berloso 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. Berloso, 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. Berloso, demana als consellers i conselleres electes que s’apropin a mesura 
que siguin cridats per ordre alfabètic. 
 
La Sra. Rabionet efectua la crida de tots els conseller/es: 
 
El Sr. Isidre Alis i Meya per imperatiu legal promet per la seva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions al càrrec de conseller comarcal 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 com a norma de Catalunya i per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana anuncia que resta a disposició del Parlament, del president i del 
govern de la Generalitat de Catalunya per exercir l'autodeterminació del nostre poble 
i proclamar juntament amb totes les institucions l'estat català lliure i sobirà. 
 
El Sr. Narcís Boschdemont i Esparraguera per imperatiu legal promet per la seva 
consciència i honor complir fidelment les obligacions al càrrec de conseller comarcal 
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 com a norma de Catalunya i per 



 5

expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncia que resta a disposició del 
Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya per exercir 
l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les institucions 
l'estat català lliure i sobirà. 
 
 El Sr. Josep Boschdemont i Puig per imperatiu legal promet per la seva consciència 
i honor complir fidelment les obligacions al càrrec de conseller comarcal 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 i per expressió 
democràtica de la voluntat ciutadana anuncia que resta a disposició del Parlament, 
del president i del govern de la Generalitat de Catalunya per exercir 
l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les institucions 
l'estat català lliure i sobirà. 
 
El Sr. Jaume Busquets i Arnau per la seva consciència i honor promet complir 
fidelment les obligacions al 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. 
 
El Sr. Pere Cabarrocas i Sitjes promet per la seva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions al càrrec de conseller comarcal 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. 
 
La Sra. Estefania Carabellido i Bruns per imperatiu legal promet per la seva 
consciència i honor complir fidelment les obligacions al càrrec de consellera 
comarcal 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 com a norma de Catalunya i per 
expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncia que resta a disposició del 
Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya per exercir 
l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les institucions 
l'estat català lliure i sobirà. 
 
El Sr. Juan María Castel i Sucarrat jura per la seva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions al càrrec de conseller comarcal 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. Daniel Cornellà i Detrell sotmès únicament a la voluntat popular es compromet 
a treball pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia social dels països 
catalans per imperatiu legal ho prometo.  
 
La Sra. Roser Estañol i Torrent per imperatiu legal promet per la seva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions al càrrec de consellera comarcal 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 com a norma de Catalunya i per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana anuncia que resta a disposició del Parlament, del president i del 
govern de la Generalitat de Catalunya per exercir l'autodeterminació del nostre poble 
i proclamar juntament amb totes les institucions l'estat català lliure i sobirà. 
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El Sr. Pere Lluís Garcia i Palou per imperatiu legal promet per la seva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions al càrrec de conseller comarcal 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 com a norma de Catalunya i per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana anuncia que resta a disposició del Parlament, del president i del 
govern de la Generalitat de Catalunya per exercir l'autodeterminació del nostre poble 
i proclamar juntament amb totes les institucions l'estat català lliure i sobirà 
 
El Sr. Josep García i Rodríguez promet per la seva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions al càrrec de conseller comarcal 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. 
 
La Sra. Lourdes Gelada i Astor per imperatiu legal promet per la seva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions al càrrec de consellera comarcal 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 i vol manifestar 
que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncia que resta a 
disposició del nou Parlament, del president del govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir 
l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres 
institucions l'estat català lliure i sobirà.  
 
La Sra. Marta Madrenas i Mir per imperatiu legal promet per la seva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions al càrrec de consellera comarcal 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 com a norma de Catalunya i per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana anuncia que resta a disposició del Parlament, del president i del 
govern de la Generalitat de Catalunya per exercir l'autodeterminació del nostre poble 
i proclamar juntament amb totes les institucions l'estat català lliure i sobirà 
 
El Sr. Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz promet per la seva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions al càrrec de conseller comarcal 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 com a norma de Catalunya i per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana anuncia que resta a disposició del Parlament, del president i del 
govern de la Generalitat de Catalunya per exercir l'autodeterminació del nostre poble 
i proclamar juntament amb totes les institucions l'estat català lliure i sobirà 
 
El Sr. David Mas i Roselló per imperatiu legal promet per la seva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions al càrrec de conseller comarcal 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 com a norma de Catalunya i per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana anuncia que resta a disposició del Parlament, del president i del 
govern de la Generalitat de Catalunya per exercir l'autodeterminació del nostre poble 
i proclamar juntament amb totes les institucions l'estat català lliure i sobirà. 
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El Sr. Robert Mundet i Anglada per imperatiu legal promet per la seva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions al càrrec de conseller comarcal 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 com a norma de Catalunya i per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana anuncia que resta a disposició del Parlament, del president i del 
govern de la Generalitat de Catalunya per exercir l'autodeterminació del nostre poble 
i proclamar juntament amb totes les institucions l'estat català lliure i sobirà.  
 
El Sr. Wilder Palacio i Pineda juro per imperatiu legal per la seva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions al càrrec de conseller comarcal 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. Oriol Pellicer i Sabrià sotmès únicament a la voluntat popular es compromet a 
treball pel benestar, la igualtat, la justícia social i la independència dels països 
catalans i per això acato per imperatiu legal la normativa vigent.  
 
El Sr. Albert Peracaula i Boschsacoma per imperatiu legal promet per la seva 
consciència i honor complir fidelment les obligacions al càrrec de conseller comarcal 
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 i 
vol manifestar que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncia que 
resta a disposició del nou Parlament, del president del govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir 
l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres 
institucions l'estat català lliure i sobirà.  
 
La Sra. Iolanda Pineda i Ballo promet per la seva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions al càrrec de consellera comarcal 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. Marc Puigtió i Rebollo per imperatiu legal promet per la seva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions al càrrec de conseller comarcal 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 i vol manifestar 
que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncia que resta a 
disposició del nou Parlament, del president del govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir 
l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres 
institucions l'estat català lliure i sobirà.  
 
La Sra. Maria Mercè Roca i Perich per imperatiu legal promet per la seva 
consciència i honor complir fidelment les obligacions al càrrec de consellera 
comarcal 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 i vol manifestar que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana 
anuncia que resta a disposició del nou Parlament, del president del govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre del 2015 
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per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les 
nostres institucions l'estat català lliure i sobirà.  
 
El Sr. Joaquim Roca i Ventura per imperatiu legal promet per la seva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions al càrrec de conseller comarcal 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 com a norma de Catalunya i per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana anuncia que resta a disposició del Parlament, del president i del 
govern de la Generalitat de Catalunya per exercir l'autodeterminació del nostre poble 
i proclamar juntament amb totes les institucions l'estat català lliure i sobirà. 
 
El Sr. Albert Saus i Masó sotmès únicament a la voluntat popular es compromet a 
treball pel benestar, la independència i la justícia social dels països catalans i per 
això ho prometo per imperatiu legal. 
 
El Sr. Joan Antoni Simon i Fernández sotmès únicament a la voluntat popular es 
compromet a treball pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia social dels 
països catalans i per això acato per imperatiu legal la normativa vigent. 
 
El Sr. Miquel Terrádez i Valmaña per imperatiu legal promet per la seva consciència 
i honor complir fidelment les obligacions al càrrec de conseller comarcal 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 com a norma de Catalunya i com a pronunciament polític del 
grup comarcal del Grup de Convergència anuncia que resta a disposició del 
Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya per exercir 
l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les institucions 
l'estat català lliure i sobirà. 
 
El Sr. Francesc Triola i Riera per imperatiu legal promet per la seva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions al càrrec de conseller comarcal 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 i vol manifestar 
que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncia que resta a 
disposició del nou Parlament, del president del govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir 
l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres 
institucions l'estat català lliure i sobirà 
 
La Sra. Concepció Veray i Cama jura per la seva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions al càrrec de consellera comarcal 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. Antoni Vidal i Sastre per imperatiu legal promet per la seva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions al càrrec de conseller comarcal 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 i vol manifestar 
que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncia que resta a 
disposició del nou Parlament, del president del govern de la Generalitat de 
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Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir 
l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres 
institucions l'estat català lliure i sobirà 
 
La Sra. M. Àngels Vilà i Sastre per imperatiu legal promet per la seva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions al càrrec de consellera comarcal 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 i vol manifestar 
que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncia que resta a 
disposició del nou Parlament, del president del govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir 
l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres 
institucions l'estat català lliure i sobirà 
 
El Sr. Xavier Vinyoles i Compta per imperatiu legal promet per la seva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions al càrrec de conseller comarcal 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 i vol manifestar 
que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncia que resta a 
disposició del nou Parlament, del president del govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir 
l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres 
institucions l'estat català lliure i sobirà 
 
4.Declaració de constitució de la corporació  
 
El Sr. Berloso, com a president de la Mesa d’Edat, declara constituïda la Corporació. 
 
5.Elecció del president del Consell Comarcal del Gi ronès  
 
El Sr. Berloso 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 
Per ERC-AM: no presenten candidatura  
Per la CUP-PA: Daniel Cornellà i Detrell 
Pel PSC-CP: no presenten candidatura  
Pel C'S: no presenten candidatura 
Per ICV-EUiA-EPM-BARCELONA EN COMÚ-GUANYEM BARCELONA-E: no 
presenten candidatura  
Pel PP: no presenten candidatura  
 
El Sr. Berloso 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 consellers i conselleres. 
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La Mesa efectua l’escrutini i el secretari dóna compte del resultat que és: vint-i.tres 
vots pel Sr. Jaume Busquets i Arnau, cinc vots pel Sr. Daniel Cornellà i Detrell i cinc 
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 cap d'estat, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
El Sr. Berloso declara dissolta la mesa d’edat.  
 
El Sr. Busquets agraeix l'assistència a tots els presents i especialment als que li han 
donat confiança. Dóna les gràcies als membres de la mesa d'edat. Vol fer esment 
que en aquesta legislatura del Consell és en la que hi ha més i diferents grups 
polítics representats, amb un total de 7. No havia passat fins a dia d'avui i demostra 
la pluralitat existent a la comarca.  
 
La Sra. Veray en primer lloc felicita al president perquè ha estat escollit altre cop i 
per quatre anys més com a president d'aquest Consell Comarcal. Recorda que ella 
fa quatre anys també va intervenir en la constitució del Consell Comarcal del 
Gironès. Ho va fer parlant del que havia de ser o del que el seu grup considerava 
que havia de ser el Consell Comarcal: un punt de trobada, d'unió i d'unitat de tots els 
pobles de la comarca per tal de sumar sinèrgies, sumar accions, sumar en les 
mesures i en els exemples que s'han portat en els diferents municipis de la comarca 
i que poden servir pel municipi del costat. Va estar pocs mesos, ara fa quatre anys, 
al Consell Comarcal. Al cap de sis mesos va deixar de ser consellera i va entrar en 
el seu lloc una persona a substituir-la, la Sra. Cuca Mascort, que també va agafar la 
vicepresidència del consell. Per ella vol tenir un record perquè durant aquests quatre 
anys va ser ella, juntament amb el Sr. Felip Gil, qui van representar el partit popular 
en aquest consell comarcal. Recorda que fa un any els va deixar. Creu que és de 
justícia tenir un record per ella. Personalment va estar-hi sis mesos. Li va fer molta 
pena marxar perquè els vuit anys que havia estat al Consell creu que havien fet una 
bona feina. Ha de dir que no esperava tornar però ho ha fet. Torna amb la mateixa 
energia que va començar a l'any 2003 quan va entrar per primera vegada com a 
consellera comarcal. Amb les mateixes ganes i recordant el que ha dit el president 
de que és la vegada que hi ha representades més forces polítiques en el Consell 
espera que la bona entesa, el bon treball, el treball d'unitat i en equip segueixi com 
sempre s'ha fet en el Consell Comarcal del Gironès. Deixant de banda les sigles 
polítiques i posant per davant les necessitats del territori i dels pobles que formen 
part del Gironès. Mantenint la capacitat de treballar tots junts amb un mateix objectiu 
que és tirar endavant la comarca. Està convençuda que si el president lidera aquest 
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equip de govern serà així. Ella ja ha treballat amb el president i sap que aquesta és 
la seva forma de pensar. Espera rebre aquesta ajuda i aquest treball comú amb les 
altres forces polítiques perquè la comarca s'ho mereix, perquè els municipis que 
formen el Gironès s'ho mereixen. Els ciutadans que formen part dels pobles del 
Gironès necessiten i esperen de l'administració pública, del consell que avui hem 
constituït i que tots representem, que treballem en favor seu per millorar la seva 
qualitat de vida. Que treballem deixant de banda rivalitats ideològiques, rivalitats dins 
dels propis partits i centrant-nos amb les prioritats que a ells els hi preocupen, 
donant solucions als problemes que tenen. En ella trobaran una consellera que els 
ajudarà en tot el que pugui. Si s'han d'arribar a acords i s'han de tirar endavant 
temes que siguin bons per la comarca contaran amb el seu suport i no el tindran en 
el que no tingui res a veure amb la comarca o que considerin que no sigui bo per la 
comarca. Està convençuda que sumarà molt més la primera part de la seva 
intervenció referent a que tindran el seu recolzament que no pas la segona part.  
 
El Sr. Palacio vol comentar una anècdota que li va passar la setmana passada. 
Estava caminant per Salt i una senyora li va preguntar com havien anat les 
eleccions. Li vaig respondre que era regidor i conseller comarcal. La resposta 
d'aquesta senyora va ser preguntar-me què era el Consell Comarcal. Què feia, quina 
era la seva funció i perquè no ho coneixia. Vol convidar a la resta de consellers i al 
president a fer l'exercici de donar-nos a conèixer. Que la gent sàpiga què és el que 
fem i quines decisions prenem. Aquesta casa a vegades ha estat definida com a 
ajuntament d'ajuntaments. No podem oblidar quina hauria de ser la nostra tessitura 
respecte a donar-lo a conèixer. Convida al Consell Comarcal a que se'ls encomani 
aquesta proximitat dels ajuntaments en la major mesura del possible. No només ens 
hem de donar a conèixer sinó que ho hem de fer d'una manera transparent. Molts 
segurament teniu clar que ara mateix la transparència és una demanda. 
Personalment ha fet un exercici de buscar informació: les actes dels plens, els sous 
dels consellers, les decisions i mesures preses i sincerament no ho ha pogut trobar 
per exemple a la web que és la manera més ordinària de buscar informació sobre 
una institució. Vol convidar a fer aquest exercici de transparència i considera que 
aquesta hauria de ser una de les demandes que hem de tenir en compte a partir 
d'ara. El seu grup donarà recolzament a les mocions que beneficiïn a les persones, 
estan aquí per treballar i aquesta serà la seva tessitura. Treballaran, treballaran i 
treballaran i sobretot seran un grup molt atent a les irregularitats i possibles coses 
que puguin estar més enllà del que el seu grup consideri que han de ser 
transparents. Com a resum de la seva postura és la transparència i el donar-se a 
conèixer. Treballaran en aquesta línia.  
 
El Sr. Castel en primer lloc felicita al president del Consell. El seu grup no ha 
presentat candidatura a la presidència i el seu vot ha estat en blanc. Des del seu 
grup entenen que hi ha duplicitat en els organismes locals i aquestes s'han 
d'eliminar. Tot es podria abocar en un Consell d'Alcaldes. Amb el president en van 
parlar, d'un possible futur visualitzat un Consell d'Alcaldes. Les partides finalistes 
aniran abocades a la nostra comarca i als seus municipis i acabaran repercutint en 
els nostres ciutadans. Ho podrem visualitzar d'una altra manera de veure i de fer 
política i entendre la simplificació de l'administració local. Aquesta està al servei dels 
ciutadans i són aquests els que la mantenen amb els seus impostos directes i 
indirectes. No només mantenen els organismes sinó també totes les persones que 



 12

avui hem pres possessió del càrrec i ens asseiem en aquest hemicicle. Entenen que 
les duplicitats no són bones, s'han de minimitzar i més en un moment de crisi 
econòmica com el que hem viscut i en el que encara hi som immersos. S'ha de 
prioritzar en minimitzar tota la despesa pública i en aquest sentit treballarem 
internament en aquest consell comarcal. Creuen que els hi pertoca i hi han de ser 
però la seva voluntat és abogar i explicar com i de quina manera es pot trobar una 
altra visió d'aquest consell comarcal de cares a futur com a Consell d'Alcaldes. 
Aquest es podria reunir de forma puntual, mensual o bimensual. Els ajuntaments 
envers els seus alcaldes i que aquests treballessin en les partides i la mancomunitat 
de serveis dins de la comarca. Manifesta que treballaran internament en positiu però 
amb una visió de poder minimitzar aquesta estructura i aquest organisme local. 
 
La Sra. Pineda dóna les gràcies a tots els assistents que els han volgut acompanyar 
en la constitució d'aquest nou Consell Comarcal sorgit del resultat de les darreres 
eleccions municipals de dia 25 de maig. Una vegada constituïts els ajuntaments ara 
és l'hora dels ens supramunicipals i avui és el torn del Consell Comarcal del 
Gironès. Vol, en primer lloc, felicitar a tots els consellers i conselleres comarcals que 
avui han pres possessió del seu càrrec, especialment als consellers de CIU i d'ERC i 
molt concretament al president del Consell Comarcal, el Sr. Jaume Busquets. Fa 
quatre anys també li va tocar fer aquest mateix discurs en el Ple de constitució. 
Llavors l'acord per governar aquell Consell Comarcal era de CIU i PPC. A l'any 2007 
l'acord va ser de CIU i d'ERC. No els negarà que aquesta vegada els hauria agradat 
que els haguessin triat com a parella ball. Però els temps són els que són i els toca 
de nou estar a l'oposició en aquest Consell. Malgrat que creuen que haguessin 
pogut col·laborar en el govern en benefici dels ajuntaments de la comarca i dels 
ciutadans en general això no farà decaure en el seu ànim de contribuir en positiu en 
aquest Consell. Els consells comarcals no deixen de ser d'alguna manera 
ajuntament d'ajuntaments. Així ho va dir fa quatre anys, es mancomunen serveis 
que els municipis més petits per si sols no podrien donar de forma adequada. Els 
exemples són clars: recollides d'escombraries, recollida selectiva, serveis tècnics 
d'ajuntaments alhora de realitzar projectes per edificis municipals... Aquests són 
només una pinzellada. En aquesta nova etapa amb tot l'ànim positiu i des de 
l'oposició es proposen fiscalitzar aquests serveis. No sols perquè els ajuntaments i 
els ciutadans de la comarca tinguin els serveis que es mereixen sinó també per tal 
de fiscalitzar els contractes de serveis perquè es duguin a terme respectant allò 
signat i respectant els drets dels treballadors i treballadores que estan al servei 
d'aquests empreses però en definitiva estan al servei dels ciutadans. Pel que fa a 
altres serveis que s'han incorporat a la cartera i que són d'atenció directe a persones 
per atendre les seves necessitats socials estarem al cas que aquets es 
desenvolupin també a plena satisfacció dels ajuntaments i dels seus usuaris.  Posa 
l'exemple de l'oficina d'habitatge, el Consorci de Benestar Social Gironès - Salt i el 
servei de promoció econòmica. La pròpia estructura del Consell Comarcal ha 
permès que el Consell sigui un espai d'entesa des de sempre dels diferents grups 
polítics que n'hem format part. Podia passar perfectament que el Consell fos 
governat per CIU però hagués de donar servei a un ajuntament governat pel PSC. 
Per això tal, i com va dir fa quatre anys, 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. Durant els darrers anys hem viscut una crisi econòmica en tots els 
àmbits i sentits també ha afectat i de forma greu el Consell Comarcal. No perquè el 
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Consell hagi estirat més el braç que la màniga. Indica que el Consell, la majoria de 
vegades, no deixa de ser un receptor de diners de subvencions que aplica a una 
finalitat. Els diners provinents de fons propis no són la major front d'ingressos. El 
retard en el pagament del que és necessari per fer front als serveis que s'han de 
prestar ha fet anar malament al Consell i no només al Consell sinó també als 
ciutadans que havien de rebre aquest servei. S'està referint per exemple al retràs de 
les beques menjador o d'altres subvencions que havien de percebre de la 
Generalitat de Catalunya. Per això també anuncia que el seu grup serà bel·ligerant 
perquè la Generalitat de Catalunya o els altres organismes paguin al Consell els 
diners per desenvolupar tasques en benefici dels ciutadans. Amb rigor, exigència, 
responsabilitat i honor, així es plantegen la seva tasca d'oposició. Els assegura que 
no els mancarà ni el diàleg, ni la generositat per tal d'arribar a acords. Els ofereixen 
una mà estesa si el que busquen és donar un cop de mà als ajuntaments i als 
nostres ciutadans i ciutadanes. Amb el pacte de govern que avui han certificat tenen 
suficient majoria per tirar endavant les propostes. Numèricament és així però els 
proposen una nova majoria, la del consens. Sumem esforços per afrontar amb 
valentia i determinació els reptes que se'ls presenten.  
 
El Sr. Cornellà dóna la bona tarda a tots els assistents i felicita al president electe. 
Explica, com ja van fer fa quatre anys, que el seu grup comarcal de la CUP no ve 
content al Consell Comarcal. Els seus membres sí que hi van als seus ajuntaments 
per treballar pels nostres ciutadans, pel nostre poble i pel nostre país. Al Consell no 
hi venen contents per la manera com son elegits i elegides els consellers i 
conselleres comarcals. Ho són d'una manera indirecta a través de formules de 
regidors i vots que ha tret cada partit a la comarca. Aquest sistema no els agrada ni 
els representa. Pensen, com ja van dir fa quatre anys, que el Consell Comarcal 
hauria d'estar governat per un Consell d'Alcaldes i els regidors corresponents per 
àrees. No hauria de ser per representacions dels partits polítics. Qualsevol dels 
partits que som aquí quan ens presentem als nostres municipis ens presentem sota 
unes sigles però tenint molt clar que el que volem és treballar per la millora de la 
qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes independentment dels partits. En 
el Consell pensen que serien els alcaldes i regidors els que haurien de venir a 
treballar. Més que treballar a decidir. El Consell ja té una estructura de tècnics i 
treballadors suficient per a treballar. Han decidit presentar la candidatura com fa 
quatre anys perquè aquest pacte de govern entre CIU I ERC no els representa. Com 
ja saben alguns altres partits el seu grup va apostar per fer un pacte d'esquerres. Hi 
ha suficient majoria per governar en aquest Consell Comarcal entre tots. Perquè 
pensen que CIU porta masses anys en aquest ens governant sols o en coalició. En 
els ajuntaments el seu grup també pensa que és bo que hi hagi alternança. Fins i tot 
en el nostre propi partit. No creuen que sigui bo que el nostre partit vagi guanyant. 
Fa poc que hi són però esperen que hi hagi alternança política a tots els municipis. 
Els hi agradaria que n'hi hagués en aquest ens més que res per obrir les portes, per 
canviar coses, fer les coses d'una manera diferent i perquè les costums a vegades 
no són bones. Acostumar-se fa que no hi hagi millores i que tot sempre funcioni de 
la mateixa manera. El seu grup pensa que són aquí per canviar les coses, per 
intentar democratitzar al màxim les institucions obrint les portes i acostant-les encara 
més als ajuntaments i a la ciutadania. Per aquest motiu han decidit presentar 
candidatura. Són conscients que el nou govern té una majoria àmplia. Esperen que 
la utilitzin de manera coherent, que treballin amb els que estem a l'oposició. Tots i 
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totes han vingut aquí a treballar i a fer que els ajuntaments funcionin millor i que els 
serveis que s'ofereixin aquí siguin els millors possibles. En aquest sentit que comptin 
amb la Candidatura d'Unitat Popular en tot el que sigui bo pels municipis i per la 
ciutadania.  
 
El Sr. Puigtió dóna la bona tarda a tots els assistents. Comença una nova legislatura 
d'aquest Consell Comarcal. Comença amb una situació difícil i amb un clima 
complicat. Segurament serà en aquest punt en el que tots els consellers i 
conselleres haurem d'esmerçar el màxims esforços per ajudar a recuperar la 
confiança en la nostra comarca. Fer tots els possibles per posar totes les eines de 
les que disposem a disposició de tot el territori. Serà una legislatura difícil, però la 
imaginació, l'esforç i la col·laboració seran fonamentals. La col·laboració 
possiblement podrà significar, en algun moment, deixar enrere certs personalismes 
institucionals per passar a sumar. Només si son capaços de sumar pel territori se'n 
sortiran. És un moment on es continua qüestionant el paper dels consells comarcals, 
segurament per desconeixença dels serveis que ofereixen i de les enormes 
dificultats que tenen els nostres ajuntaments, sobretot els més petits. A aquests se'ls 
fa difícil i a vegades impossible oferir certs serveis per desconeixement dels 
programes de suport que es realitzen al consell comarcal i posa exemple 
d'habitatge, de consum, arranjament de camins, en matèria de protecció civil 
forestal, en els plans d'ocupació, en implantació de les TIC, en l'impuls del turisme 
sostenible o en la gestió dels menjadors escolars... Tots ells són de difícil aplicació 
per part d'un sol ajuntament. En aquests moments el Gironès afronta greus 
problemes com per exemple l'envelliment de la població, el tancament d'empreses, 
la dificultat econòmica per la incapacitat d'endeutament i la baixada dels fons 
europeus. L'actual situació posa difícil la prestació de serveis de salut, necessitats 
socials i hi ha un dèficit en infraestructures. Ara més que mai els organismes 
supramunicipals han de servir per ajudar al territori, per potenciar els elements 
positius existents. No poden defallir en el suport als nostres municipis, no poden 
defallir en reclamar les millores necessàries en comunicació. S'ha de fomentar 
l'economia productiva i el cooperativisme. Han de seguir treballant per mantenir el 
Gironès en el mapa turístic de Catalunya i que això els ajudi a obrir noves 
oportunitats empresarials i a seguir apostant per models sostenibles de creixement. 
Ara, en moments de crisis, és quan les institucions han de saber aprofitar les 
oportunitats per posicionar-se com a comarca, identificar-se en el mapa català i 
preveure i organitzar el futur cap a on volen i saber quina comarca volen. Creu que 
és un bon moment perquè es plantegin, entre tots, un pla estratègic per aconseguir 
la comarca que volen. Ho han de fer entre tots, no només els que avui son aquí sinó 
acompanyats de tots els municipis i de la seva capital Girona. D'ella hem de saber 
aprofitar i ajudar al seu desenvolupament i la seva posició a Catalunya perquè així 
signifiqui el desenvolupament de la comarca. Hem d'ajudar a la nostra capital perquè 
sigui un dels motors de la comarca i puguem projectar-nos tots junts. Després dels 
resultats de les darreres eleccions municipals des del grup ERC van entendre que 
havia de ser CIU la primera força de la comarca que liderés el Consell però amb un 
programa elaborat en el sentit que abans esmentava i amb objectius molt clars. Des 
del seu grup hi posaran tot l'esforç necessari per sumar esforços, per complir amb el 
programa de govern i estar al costat de tots els municipis. Per finalitzar vol felicitar 
als consellers i conselleres i al nou president.  
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La Sra. Carabellido vol iniciar aquestes paraules felicitant el president per la seva 
encertada reelecció i agrair-li a ell i al seu grup de CIU el fet d'escollir-la com a 
portaveu al llarg d'aquesta legislatura. La configuració política d'aquest òrgan és 
conseqüència directa del resultat electoral. El grup de CIU torna a revalidar la 
confiança del territori i governarà el Consell comarcal del Gironès en la legislatura 
2015-2019. Amb aquest acte d'avui donen per tancat el procés d'eleccions als 
ajuntaments, a les diputacions i als consells comarcals. Tots estan constituïts i apunt 
per treballar. Hem viscut unes setmanes, tant a nivell municipal com a nivell 
comarcal, de degoteig de trobades entre grups polítics de diferents ideologies i 
diferents tarannàs. Aquestes trobades a vegades són de cortesia i coneixença però 
també per acostar posicionaments de governabilitat. A nivell de comarca i analitzant 
els resultat de les eleccions han entès que els ciutadans han fet majoritàriament 
confiança a grups de caire nacionalista. Relegar les llistes més votades a una 
obligada i incompresa oposició pot confondre la ciutadania. En política, com en la 
vida, hi ha normes que no estan escrites que convé mantenir. Sobretot perquè les 
conseqüències de no fer-ho no es poden calcular en el present. Aquesta legislatura 
no governaran sols, tindran de companys de travessa els companys els consellers i 
conselleres del grup d'ERC. Els quals han acceptat la responsabilitat i l'orgull de ser 
la garantia de continuïtat de la feina feta fins ara. Iniciar una nova legislatura sempre 
és un repte per tothom. Un repte pels qui han format part d'anteriors mandats i un 
repte per als nous membres que s'incorporen. Tots comencen amb noves idees, 
noves il·lusions i amb esperit de noves incorporacions al projecte comú. El nostre 
paper des del lloc on els toqui treballar serà ser capaços en la mesura dels nostres 
mitjans de donar respostes a les necessitats que afronten els municipis. Saben que 
no sempre la distancia més curta entre dos punts és la línia recta i això és 
especialment cert el terreny polític. Hem d'entendre que el nostre és un compromís 
personal amb el territori. Ser conseller és un compromís personal i un acte de 
generositat. Hem de desconnectar del xip que portem de pensar única i 
exclusivament en el nostre municipi. Saber desconnectar de partidismes en benefici 
del bé comú. Està segura que tots comparteixen el mateix amor per la nostra terra i 
per la gent de Gironès i aquest és un molt bon començament. Evidentment per 
poder estar al costat dels ajuntaments i demostrar ser una eina eficaç també hem de 
ser capaços d'adaptar l'organització del consell comarcal a les necessitats reals i en 
constant evolució del món municipal. Hem de defugir d'estructures rígides i hem 
d'apostar per sistemes més flexibles, moderns, i de transparència. Tots plegats 
tindrem la responsabilitat de construir més comarca i un millor territori. Aquesta 
institució ha de ser un vertader instrument de gestió que amb consens, eficiència i 
coherència puguem dir quan marxem d'aquí que aquesta ha estat la legislatura de la 
voluntat del poble.  
 
El president dóna les gràcies als presents per ser aquí. Gràcies per acompanyar-los 
en aquest acte de constitució. Vol fer un agraïment en primer lloc als veïns de Sant 
Martí de Llémena per la confiança que han dipositat en la seva persona. Al seu 
Grup, tant a nivell local com a nivell comarcal, ja que gràcies a ells i gràcies als bons 
resultats que s'han aconseguit a la comarca té l'oportunitat de tornar a ser aquí. Vol 
agrair públicament a totes les persones que l'han ajudat al llarg de la meva vida a 
forjar la seva personalitat: família, amics i companys politics. A tots gràcies per fer-li 
costat i donar-li aquests copets a l'esquena a vegades tant necessaris. En Tercer 
lloc vol donar les gràcies als consellers i conselleres dels darrers quatre anys amb 
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els que han remat plegats en aquesta etapa al Consell Comarcal del Gironès. El seu 
agraïment més sincer. Els darrers quatre anys no han estat aigües tranquil·les, han 
estat aigües molt remogudes. A l'any 2012 hi va haver una tempesta econòmica 
brutal que va portar, entre altres coses, a que no es poguessin realitzar els 
pagaments quan pertocava, a la congelació de la paga al personal de la casa, o a la 
restricció de la productivitat. Per aquest motiu vol fer un especial agraïment a tot 
l'equip humà del Consell Comarcal. A tots moltes gràcies per remar en la mateixa 
direcció i treballar per la nostra comarca. Avui es posa una peça més en aquest país 
democràtic, en aquest tram on la nostra comarca, el Gironès, s'anirà consolidant. 
Una primera peça que li va posar el Sr. Manel Nono, primer president d'aquest 
consell comarcal. Peça a peça s'ha anat construint una gran comarca. Fa quatre 
anys li van fer confiança com a president i avui, 1.460 dies més tard, torna a fer front 
a l'encapçalar i liderar aquest nou Consell Comarcal. Un repte que repeteix amb la 
mateixa il·lusió i humilitat, amb ganes de fer les coses com toca i quan toca. Li plau 
retre homenatge de reconeixement als seus predecessors. Els seus mandats aniran 
per sempre lligats a aquest Consell. Uns amb més intensitat, d'altres amb una 
petjada més profunda però tots amb un interès comú fer de la nostra comarca un 
referent. Malgrat la crisi econòmica d'aquests quatre anys han estat uns anys molt 
positius per el nostre Consell. S'han consolidat projectes competents i compromesos 
amb la comarca. Posa alguns exemples clars: s'ha consolidat l'Escola de Música del 
Gironès celebrant enguany el seu 26 aniversari. Una escola de referència a nivell de 
país. Aquesta ha transmès uns valors a tots els seus alumnes que ben aviat seran el 
futur del nostre nou país. Una escola que gràcies a tots els pobles de la comarca 
s'ha pogut desenvolupar i portar a terme. Vol fer un agraïment a la tasca portada a 
terme pel Sr. Josep Aliu que n'ha estat responsable durant els darrers quatre anys. 
Podria parlar també de l'àrea de Medi Ambient, una àrea que s'ha potenciat de la 
mà del Sr. Lluís Freixas, una persona veterana i coneguda per tots els racons de la 
casa. Mancomunar els serveis a la comarca ha comportat a més d'un benefici per 
als ciutadans en la millora del servei també un estalvi econòmic en les arques dels 
ajuntaments. És molt important per tots i cadascun dels municipis de la nostra 
comarca. S'ha realitzat un canvi de model a l'àrea de Turisme. Treballant donats de 
la mà de la capital en cap cas és quelcom negatiu. Incrementa el potencial de 
promoció de territori d'una forma brutal. Pel que fa a Cultura han consolidat amb èxit 
de públic els festivals d'Emergent i d'Escenaris. Aquesta és una feina que s'ha pogut 
fer des de la comarca perquè el consell comarcal també ha apostat i aposta per la 
cultura com a eix mancomunador del nostre territori i com a eina de reafirmació de la 
nostra identitat com a país. En l'atenció a les persones no s'ha baixat la guàrdia ni 
un sol moment durant aquests últims quatre anys. Del Consorci de Serveis Socials 
Gironès - Salt no se'n poden fer polítiques ni demagògies, més enllà del partit polític. 
Manifesta que la seva voluntat i espera que sigui la de tots l'ajuda a les persones. 
Els demana i els encoratja a treballar en aquest sentit. Remarca aquestes àrees 
sense menysprear ni deixar de banda la tasca dels serveis tècnics, de la gestió de 
l'àrea d'Ensenyament, de Joventut o de la Promoció Econòmica... Ha parlat molt de 
la relació entre els ajuntaments i el Consell Comarcal. Per ells sempre una mà 
estesa i amb el diàleg com a referència. No obstant aquesta relació distesa i fins i tot 
amable no l'hem trobat amb altres administracions properes, quan diu properes vol 
dir que gairebé a peu hi podríem anar. Espera i treballarà fermament perquè 
aquesta relació sigui més cordial i sobretot perquè tingui un retorn i un benefici a la 
nostra comarca i a la seva gent. Tots els consellers i conselleres del darrer mandat 
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han manifestat l'entusiasme necessari per fer front a uns temps que no sempre han 
estat fàcils. Calia treballar tant per assentar la institució com per satisfer les legitimes 
aspiracions municipals. Espera i encoratja als nous consellers i conselleres que avui 
agafen el relleu que tinguin l'entusiasme i la il·lusió per treballar igual com ho han fet 
els seus predecessors. Tots tenim com a responsabilitat, un objectiu comú i ara més 
que mai els cal ser una pinya, ara més que mai han de treballar per la comarca i 
amb la comarca. Uns treballaran des dels municipis més petits i d'altres de la capital 
de la nostra estimada Girona. Vol deixar clar que per ell i pel seu equip tots i 
cadascun dels municipis són necessaris. Girona ha de fer de Girona i el Consell 
l'ajudarà i Sant Andreu Salou ha de fer de Sant Andreu Salou i el Consell l'ajudarà. 
Des del més petit al més gran tots seran importants per ell, tots seran importants pel 
Consell Comarcal. En temps de crisi s'estimula la creació, la imaginació i la 
generositat. De tot això ens en hem beneficiat tots els municipis i en primer lloc el 
Consell. El balanç d'aquest any és summament positiu. Tots ens en podem sentir 
satisfets. El Consell és un organisme viu i la consolidació mai pot ser sinònim 
d'estancament sinó tot el contrari. Cal ser humils i tenir present que d'aquesta etapa 
d'arrencada de quatre anys li queden alguns assumptes oberts, dels quals n'és molt 
conscient. Han d'afrontar amb rigor i decisió els reptes de futur. El Consell Comarcal 
del Gironès, el seu president i tot el seu equip hi posaran tots els mitjans que tinguin 
al seu abast. Es compromet que la seva acció de govern anirà en aquesta direcció: 
humilitat, honradesa, treball, consolidació i fer que el Gironès esdevingui un pol actiu 
des del punt de vista turístic, econòmic, cultural, gastronòmic i natural però per sobre 
de tot des del punt de vista humà. La raó de ser són els 27 municipis i el benestar de 
les serves persones. Demana que el deixin començar amb la raó de ser 27 
municipis i espera i desitja que aquesta raó de ser es converteixi en 28 municipis. 
Per això hi són i per això treballaran amb rigor i amb fermesa donats de la mà del 
poble de Medinyà. Volen potenciar i promoure la nostra comarca per fer-la més 
competitiva a tots els nivells. Avui amb aquest pacte entre CIU I ERC, les dues 
forces amb més representació a la comarca, volen deixar palès que la nostra tasca 
estarà centrada en cada municipi i en les seves necessitats però sempre des d'una 
mirada global, una mirada de comarca. Un Consell que a partir d'ara estarà més que 
mai a disposició del president de la Generalitat de Catalunya i del Parlament de 
Catalunya per ajudar en la gestió del procés de construcció del nou país. El Consell 
ha fet i farà el que calgui perquè les pròximes eleccions catalanes esdevinguin l'inici 
del camí cap a la independència de Catalunya. Tot això ho faran amb uns consellers 
i conselleres, amb un alcaldes i alcaldesses, amb uns regidors i regidores que 
treballaran colze a colze amb les diferents administracions i amb qui calgui. Els pot 
assegurar que tant ells com ell mateix treballaran per sobre de tot per la gent de la 
nostra comarca, per la gent del Gironès i per Catalunya.  
 
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 

  

 


