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ACTA DEL PLE DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE L 
RIPOLLÈS CELEBRAT EL DIA 7 DE JULIOL DE 2011 
 
 
A la seu del Consell Comarcal del Ripollès, essent les dotze hores del dia 7 de juliol de 
dos mil onze, la secretària del Consell Comarcal del Ripollès, senyora Marta Arxé 
Llagostera, dóna la benvinguda als presents i manifesta que l’objecte de la present sessió 
és procedir a la constitució del nou Consell Comarcal del Ripollès, a la vista dels resultats 
de les eleccions que es van produir el passat dia 22 de maig de 2011, data de celebració 
de les eleccions per la renovació de la totalitat dels membres de les corporacions locals. 
 
La secretària explica el procediment de constitució del Consell Comarcal del Ripollès, de 
conformitat amb el que disposa la legislació electoral vigent, que implica la realització de 
les operacions següents: 
 

1. Constituir la Mesa d’Edat formada pels consellers electes de més i menys edat. 
2. Jurament o promesa del càrrec de conseller mitjançant la fórmula legalment 

prevista d’acatament a la Constitució. 
3. Elecció del president del Consell Comarcal del Ripollès. 

 
La secretària, Sra. Marta Arxé i Llagostera, manifesta que assisteix amb la documentació 
a què es refereix l’article 36.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les corporacions locals. Així mateix, manifesta que tots els consellers electes han 
presentat la Declaració d’activitats i causes de possible incompatibilitat, així com  la 
Declaració de béns patrimonials. 
 
Acte seguit es procedeix a constituir la Mesa d’Edat que està formada per la senyora 
Maria Perramon i Mir i el senyor Josep Coma i Guitart, assumint la Presidència de la 
Mesa la primera d’ells. 
 

LA MESA D’EDAT QUEDA CONSTITUÏDA DE LA FORMA SEGÜENT: 
 

PRESIDENTA.- Sra. Maria Perramon i Mir 
Consellera electa de major edat 

 
Sr. Josep Coma i Guitart 

Conseller electe de menor edat 
 

SECRETÀRIA .- Marta Arxé i Llagostera,  
Secretària de la corporació 

 
Seguidament intervé la senyora Maria Perramon i Mir, presidenta de la Mesa d’Edat, 
declara oberta la sessió per a la constitució del Consell Comarcal del Ripollès i manifesta 
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que existeix el quòrum suficient per la celebració de la sessió al ser-hi presents la majoria 
absoluta dels consellers electes que integren la corporació. També manifesta que la 
consellera electa senyora Teresa Jordà i Roura ha excusat la seva presència. 
 
Consellers que integren la Corporació, 
 

NOM I COGNOMS LLISTA ELECTORAL 
Sr. Miquel Rovira i Comas CIU 
Sr. Xavier Cima i Ruíz CIU 
Sr Montserrat Portabella i Darnés CIU 
Sr. Marc Prat i Arrey CIU 
Sr. M. Immaculada Constans i Ruíz CIU 
Sr. Josep Coma i Guitart CIU 
Sr. Raimon Traver i Burniol CIU 
Sr. Juan Bautista Cruz i Aznar CIU 
Sr. Joan Bernadas i Rosell CIU 
Sr. Jeroni Marín i Surroca CIU 
Sr. Enric Pérez i Casas PSC-PM 
Sra. Núria López i Rodríguez PSC-PM 
Sra. Montserrat Tallant i Descamps PSC-PM 
Sr. Joan Dordas i Riu  
Sr. Carlos Fernández i Amer 
Sra. M. Carme Freixa i Bosch 

PSC-PM 
PSC-PM 
Esquerra-AM 

Sra. M. Teresa Jordà i Roura Esquerra-AM 
Sra. Maria Perramon i Mir Esquerra-AM 
Sr. Josep Tremps i Bosch Esquerra-AM 
  
  

Seguidament la senyora Maria Perramon i Mir manifesta que es procedirà al jurament o 
promesa al càrrec amb la formulació de jurament o promesa d’acatament a la Constitució 
legalment exigit, s’anomenarà de forma individualitzada els consellers electes, seguint 
l’ordre de la llista de més a menys votada i realitzant el jurament o promesa en darrer lloc 
els integrants de la mesa d’edat, per tal que cadascun en el moment d’ésser cridat es posi 
en peu i procedeixi a la lectura de la fórmula legal de jurament o promesa que es descriu a 
continuació: 
 
“Juro o prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de conseller del Consell Comarcal del Ripollès, amb lleialtat al Rei, i respectar i 
fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes 
fonamentals de l’estat.” 
 
El senyor Miquel Rovira i Comas promet per imperatiu legal, el compliment de les 
obligacions del càrrec de conseller amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’estat. 
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El senyor Xavier Cima i Ruiz promet per imperatiu legal, el compliment de les 
obligacions del càrrec de conseller amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’estat. 
 
La senyora Montserrat Portabella i Darnés promet per imperatiu legal, el compliment de 
les obligacions del càrrec de consellera amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’estat. 
 
El senyor Marc Prat i Arrey promet el compliment de les obligacions del càrrec de 
conseller amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’estat. 
 
La senyora M. Immaculada Constans i Ruiz promet per imperatiu legal, el compliment de 
les obligacions del càrrec de consellera amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’estat. 
 
El senyor Raimon Traver i Burniol promet per imperatiu legal, el compliment de les 
obligacions del càrrec de conseller amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’estat. 
 
El senyor Juan Bautista Cruz i Aznar promet el compliment de les obligacions del càrrec 
de conseller amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’estat. 
 
El senyor Joan Bernadas i Rosell promet el compliment de les obligacions del càrrec de 
conseller amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’estat. 
 
El senyor Jeroni Marín i Surroca promet el compliment de les obligacions del càrrec de 
conseller amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’estat. 
 
El senyor Enric Pérez i Casas promet el compliment de les obligacions del càrrec de 
conseller amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’estat. 
 
La senyora Núria López i Rodríguez promet el compliment de les obligacions del càrrec 
de consellera amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’estat. 
 
La senyora Montserrat Tallant i Descamps promet el compliment de les obligacions del 
càrrec de consellera amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’estat. 
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El senyor Joan Dordas i Riu promet el compliment de les obligacions del càrrec de 
conseller amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la constitució i l’estatut 
d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’estat. 
 
El senyor Carlos Fernández i Amer jura el compliment de les obligacions del càrrec de 
conseller amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’estat. 
 
La senyora M. Carme Freixa i Bosch promet per imperatiu legal, el compliment de les 
obligacions del càrrec de consellera amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’estat. 
 
El senyor Josep Tremps i Bosch promet per imperatiu legal, el compliment de les 
obligacions del càrrec de conseller amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’estat. 
 
El senyor Josep Coma i Guitart promet per imperatiu legal, el compliment de les 
obligacions del càrrec de conseller amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’estat. 
 
La senyora Maria Perramon i Mir promet per imperatiu legal, el compliment de les 
obligacions del càrrec de consellera amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l’estat. 
 
La senyora Maria Perramon i Mir, com a presidenta de la Mesa d’Edat, manifesta que 
queda constituït el nou Consell Comarcal del Ripollès al ser-hi presents la majoria 
absoluta dels membres electes que integren la corporació i a l’haver procedit a la promesa 
al càrrec. 
  
Manifesta que seguidament es procedirà a elegir el president del Consell Comarcal del 
Ripollès. 
 
La senyora Maria Perramon i Mir, presidenta de la Mesa d’Edat, demana quins grups 
presenten candidats i quin és el candidat/a per presidir el Consell Comarcal del Ripollès 
que presenta cada grup 
 
-  El grup de CIU presenta com a candidat el senyor Miquel Rovira i Comas. 
-  El grup del PSC-PM presenta com a candidat el senyor Enric Pérez i Casas. 
-  El grup d’Esquerra-AM presenta com a candidata la senyora M. Carme Freixa Bosch. 
 
Es presenten com a candidats els consellers que seguidament s'indiquen,  
 

CANDIDATS LLISTA 
ELECTORAL 

Sr. Miquel Rovira i Comas CiU 
Sr. Enric Pérez i Casas PSC-PM 



 
 
     

 

 
5 

Sra. M. Carme Freixa i Bosch Esquerra-AM 
 
Els consellers són cridats, per ordre de la llista de més a menys votada, per la Mesa 
d’Edat dipositant el seu vot en l’urna preparada a l’efecte i dipositant el vot, per últim, els 
dos consellers que integren la Mesa d’edat. 
 

Sr. Miquel Rovira i Comas 
Sr. Xavier Cima i Ruiz 
Sr Montserrat Portabella i Darnés 
Sr. Marc Prat i Arrey 
Sr. M. Immaculada Constans i Ruiz 
Sr. Raimon Traver i Burniol 
Sr. Juan Bautista Cruz i Aznar 
Sr. Joan Bernadas i Rosell 
Sr. Jeroni Marín i Surroca 
Sr. Enric Pérez i Casas 
Sra. Núria López i Rodríguez 
Sr. Montserrat Tallant i Descamps 
Sr. Joan Dordas i Riu  
Sr. Carlos Fernández i Amer 
Sra. M. Carme Freixa i Bosch 
Sr. Josep Tremps i Bosch 
Sr. Josep Coma i Guitart 
Sra. Maria Perramon i Mir 

 
Efectuada la votació pels consellers mitjançant paperetes secretes, i realitzat l'escrutini 
per la Mesa d’Edat, es produeix el resultat següent: 
 

CANDIDAT VOTS OBTINGUTS 
Sr. Miquel Rovira i Comas 10 
Sr. Enric Pérez i Casas 5 
Sra. M. Carme Freixa i Bosch 3 

 
La senyora Maria Perramon i Mir, com a presidenta de la Mesa d’Edat, manifesta que 
queda proclamat president del Consell Comarcal del Ripollès, el conseller Sr. Miquel 
Rovira i Comas, del grup del CiU. La senyora Maria Perramon i Mir sol· licita que es 
dirigeixi a la Mesa i li demana si “Accepta vostè el càrrec de president del Consell 
Comarcal del Ripollès?”.  
 
El senyor Miquel Rovira i Comas respon que sí accepta el càrrec de president del Consell 
Comarcal del Ripollès. 
 
Seguidament, la presidenta de la Mesa d’edat s’adreça al senyor Miquel Rovira i Comas 
per tal que procedeixi al jurament o promesa al càrrec amb la lectura de la fórmula de 
jurament o promesa d’acatament de la Constitució: 
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Jo, Miquel Rovira i Comas, prometo per imperatiu legal, per la meva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de president del Consell Comarcal del 
Ripollès, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya com a norma fonamental de l’estat. 
 
La Mesa d’Edat cedeix el lloc al senyor Miquel Rovira i Comas, com a president del 
Consell Comarcal del Ripollès. 
 
En aquest moment abandonen la Mesa Presidencial els membres de la Mesa d’Edat, que 
es dirigeixen als seus respectius llocs. 
 
Acte seguit pren la paraula el senyor Miquel Rovira i Comas, president del Consell 
Comarcal del Ripollès, i procedeix a cedir la paraula als portaveus dels diferents grups 
polítics comarcals, de menor a major. 
 
Pren la paraula, en primer lloc, la senyora M. Carme Freixa i Bosch, portaveu del grup 
d’Esquerra-ACM i diu: 
 
“President, consellers i conselleres, 
Primer de tot una felicitació per als que emprenen avui la tasca de ser membres del Ple 
del Consell Comarcal i sobretot, encoratjar-los que la responsabilitat i dedicació que 
comporta es veu ben compensada pel que té d’enriquidor a nivell personal i de gratificant 
pel que s’aconsegueix de millora col· lectiva. 
El resultat de les eleccions locals del passat 22 de maig han dibuixat una majoria de 
govern diferent a la de fa 4 anys. Els 4 representants d’Esquerra som conscients que els 
consellers i conselleres des de l’oposició també contribuïm a la construcció del Ripollès 
que tots volem.  
La situació del moment és més incerta i complicada per a moltes famílies, per a les 
empreses, per als ajuntaments per al mateix consell que les viscudes en altres legislatures. 
En els darrers vuit anys, el Consell Comarcal del Ripollès ha apostat clarament per estar 
al costat dels ajuntaments i contribuir a que poguessin donar resposta a les necessitats 
dels seus vilatans i vilatanes.  
Encara que massa sovint preval el localisme per sobre de l’eficiència i l’eficàcia, els 
ajuntaments van entenent que la suma d’esforços permet abaratir costos, disposar de 
professionals especialitzats i oferir solucions de qualitat i per a tots independentment d’on 
visquin. Així ha passat en serveis socials, en residus, en transport escolar o en joventut. 
Des del grup d’Esquerra oferim compromís de treball per als interessos i el progrés de 
tots els habitants de la comarca, més enllà dels plens bimensuals. Estarem amatents a 
vetllar i defensar el que nosaltres entenem com a pilars estratègics per al futur del 
Ripollès, dels 19 municipis que el formen i dels qui hi vivim. En aquests darrers anys 
s’han engegat projectes potents per: 
 
1. Contribuir a diversificar l’economia del Ripollès, consolidant el Consorci Ripollès 

Desenvolupament com l’instrument públic comarcal de polítiques actives d’ocupació, 
per al SOC ja és un referent en formació i en inserció laboral, i com a ens 
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dinamitzador del teixit econòmic, junt amb l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura. 
El Consorci ha de continuar sent un generador de nous projectes i oportunitats en 
sectors emergents com el turisme o l’agroalimentari perquè els seus tècnics i tècniques 
tenen el coneixement i la implicació en buscar la manera de multiplicar cada euro que 
hi aporten els socis per deu. 

 
2. Enfortir la formació i la professionalització del capital humà per crear ocupació de 

qualitat i millorar la competitivitat de les empreses. 
3. Desenvolupar el potencial dels boscos de la comarca com a element d’alt valor 

paisatgístic i natural però també com a font d’energia endògena que ofereix nous 
aprofitaments que combinen la gestió forestal sostenible amb nous productes amb 
mercat com és el cas de la biomassa. Es un element bàsic per fer del Ripollès una 
comarca líder en la implantació d’energies renovables amb recursos locals i una 
comarca que es posiciona cada dia més com un territori que posa en pràctica 
l’eficiència energètica a nivell municipal i privat.  

4. Evitar la fractura social entre els habitants de la comarca mitjançant l’accés a recursos 
d’acció social, sanitaris i educatius  per a totes les edats i per a tots els pobles. 

5. Estar al servei dels ajuntaments, sobretot els més petits i que tenen menys recursos. El 
Consell ha de continuar sent un referent per als alcaldes i alcaldesses per articular 
nous serveis i resoldre necessitats que per sí sols no poden. Per mantenir el SATM a 
un cost assumible per als 11 ajuntaments que l’utilitzen i saber implicar a les 
administracions superiors en el seu finançament, el grup d’Esquerra estarà al costat de 
l’equip de govern.  

6. Vetllar per al desplegament de les NTIC a tots els racons dels 19 municipis. Executar 
un eix troncal de fibra òptica.  

En tots aquests àmbits i en totes les actuacions que es plantegin, sàpiga l’equip de govern 
que en el grup d’Esquerra hi trobarà sempre diàleg i voluntat de fer aportacions així com 
lleialtat institucional. Però també siguin conscients que farem oposició a tot allò que 
representi desmuntar el que fins ara s’ha aconseguit i que pugui representar que els 
ripollesos estiguin en una situació més desfavorable que la d’ara. Perquè la nostra 
comarca té molt potencial i tots ens ho hem de creure i treballar-hi sumant i no restant i 
dividint.”  
 
A continuació pren la paraula el senyor Enric Pérez i Casas, portaveu del grup del PSC-
PM, amb les paraules següents: 
 
“Bon dia a tots i totes, 
Sr. Delegat del Govern a Girona, alcaldes, regidors, consellers entrants i consellers 
sortints, representants d’institucions i fundacions, tècnics del Consell Comarcal, ciutadans 
i ciutadanes... rebeu tots una cordial salutació en aquest important dia per la nostra 
comarca i per aquesta institució.   
Primer de tot, en nom dels Consellers del Partit dels socialistes de Catalunya, volem 
donar l’enhorabona i felicitar sincerament al nou President del Consell Comarcal, el Sr. 
Miquel Rovira, al qual li desitgem molts encerts en la seva tasca i responsabilitat al 
capdavant d’aquesta institució.  
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Avui es tanca una etapa al Consell Comarcal i també comença un nou mandat. Els 
socialistes passem de les tasques de govern a les tasques d’oposició. Ho fem però, amb la 
satisfacció de la feina realitzada aquests darrers anys a favor de la Comarca, treballant 
pels nostres ciutadans, els nostres ajuntaments i pel desenvolupament econòmic del nostre 
territori.  
Hem aconseguit unificar els serveis socials comarcals mitjançant el Consorci de Benestar 
Social del Ripollès que ha de vetllar pel benestar i la qualitat de vida de tots els ripollesos 
i ripolleses, així com garantir la cohesió social de la nostra ciutadania.  
Hem fet passos significatius endavant en matèria mediambiental. Noves depuradores, 
neteja de lleres, el nou refugi d’animals, les campanyes de sensibilització ambiental, la 
nova deixalleria de St. Joan, la gestió diària de residus i deixalleries, demostren que el 
govern sortint ha tingut les polítiques ambientals en un primer pla.  
Hem apostat per l’educació. Hem consolidat l’Escola Comarcal de Música, amb més de 
200 alumnes actualment, hem adequat les instal· lacions del nou Centre Formatiu del 
Ripollès que acollirà l’EOI, així com el Centre d’Autoformació i l’Escola d’adults. Hem 
estat al costat de les escoles amb la gestió del transport  i dels menjadors escolars, així 
com col· laborant en el desenvolupament de múltiples activitats escolars d’àmbit  
comarcal a nivell esportiu, musical i cultural.  
Hem estat al costat de la nostra gent jove mitjançant el Servei Comarcal de Joventut. 
L’Enkomarca’t, els Punts d’informació i dinamització als centres d’educació secundària, 
la Taula de Joves del Ripollès, l’Infojove, els cursos de monitors i de directors de lleure, 
les activitats del Gaudeix l’Estiu, el Bus de les Festes, entre moltes altres iniciatives en 
són un bon exemple.  
La cultura també ha tingut un paper rellevant els darrers 4 anys amb els Premis Literaris 
Infantils i Juvenils Joan Triadú, l’edició del CD de sardanes l’Encís del Ripollès que ha 
esdevingut sardana de l’any, o el llibre Arquitectura del Ripollès.  
L’atenció a tots els pobles de la comarca ha estat prioritària. La millora dels camins 
rurals, els serveis de recaptació o el servei d’assistència tècnica als municipis en són bons 
exemples de la proximitat i la importància que té el Consell Comarcal en la seva tasca de 
mancomunar serveis i vetllar per la bona marxa dels municipis.   
Hem fet un important salt endavant, malgrat que encara insuficient, pel que fa les noves 
tecnologies. El Pla Ripollès Connecta ha permès una inversió de més de 6 milions 
d’euros per a millorar la precària cobertura de telefonia mòbil i de connexió a Internet 
que teníem al nostre territori, així com ha permès la implantació del sistema de Televisió 
Digital Terrestre. 
Amb tot, una de les obsessions que ha marcat l’agenda política dels darrers 4 anys, ha 
estat el desenvolupament econòmic diversificat de la comarca, així com l’atenció a les 
persones que l’actual severa crisi econòmica ha deixat a l’atur. Ripollès 
Desenvolupament ha treballat i molt aquests darrers anys. 
Els dispositius de formació, orientació i inserció laboral que s’han posat en marxa, estan 
donant bons resultats i estan ajudant a moltes persones a millorar la seva ocupabilitat així 
com a viure d’una millor manera aquesta difícil situació.  
El sector agroalimentari disposa d’un escorxador mancomunat totalment renovat i de 
marques de qualitat certificada de productes del Ripollès. També s’ha fet una excel· lent 
dinamització del sector mitjançant la promoció dels productes i l’aparició de diverses 
associacions en aquest sector.   



 
 
     

 

 
9 

El sector turístic té, mitjançant projectes tan importants com el Terra de Comtes i Abats, 
la xarxa de senders Itinerànnia o l’ampliació de les vies verdes unes excel· lents 
perspectives per endavant. Tot amb una tasca de promoció turística constant a tots els 
nivells.  
L’Aula d’hostaleria s’ha consolidat, amb l’ampliació de les seves instal· lacions, com a 
element clau en la formació en l’àmbit de la restauració així com en la promoció dels 
productes del Ripollès i de la gastronomia autòctona.  
El suport als negocis i al teixit empresarial s’ha realitzat mitjançant el servei de suport als 
emprenedors i la creació de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, que més enllà de 
la gestió dels ajuts Leader a més de 40 empreses, impulsa projectes de cooperació en 
múltiples àmbits econòmics. També el Pla d’iniciatives de dinamització comarcal ha 
tingut un impacte positiu en molts projectes empresarials de la comarca.  
Hem realitzat un impuls molt significatiu a un sector que, sense cap mena de dubte serà 
molt important a la comarca: la biomassa com a font d’energia i de producció elèctrica. El 
Pla estratègic de la biomassa o el projecte d’implantació a la Colònia Llaudet d’una 
planta de generació d’electricitat són dos projectes que han de permetre crear ocupació, 
reduir la dependència dels combustibles fòssils, millorar la gestió forestal dels boscos, 
reduir els riscos d’incendi i que el Ripollès esdevingui mediambientalment més 
sostenible.  
Ens donem l’enhorabona per l’arribada de la C-17 desdoblada fins a Ripoll, però encara 
queda molta lluita per endavant pel que respecta a infraestructures. 
La crisi també ha colpejat amb força la comarca però veiem dia rere dia que la comarca, 
la seva gent i les seves empreses lluiten per anar endavant. I és per això que ara més que 
mai, les institucions hem d’intentar desenvolupar noves oportunitats econòmiques i crear 
entorns favorables per aquest desenvolupament.  
Nosaltres ens proposàvem aquest mandat una tasca basada en la millora constant i 
progressiva de l’eficiència en el funcionament administratiu del Consell Comarcal i de 
Ripollès Desenvolupament, però atenent sempre als objectius de prestació de serveis de 
qualitat de forma mancomunada per als ajuntaments i els ciutadans, millorant-ne la seva 
qualitat de vida.  
President, els ajuntaments depenen de nosaltres malgrat el munt de crítiques 
demagògiques que aquesta casa ha rebut des de gent ara amb responsabilitats de govern, 
perquè sense el treball de mancomunar serveis molts veïns de la comarca no els podrien 
rebre. Sigui ferm en aquest sentit, sentit essencial d’aquesta institució.  
Les persones requereixen l’equilibri territorial pel que vetlla el Consell Comarcal perquè 
això ens iguala, ens dóna les mateixes oportunitats. I vostè és la peça clau, vostè és a 
partir d’ara garant d’aquest equilibri, d’aquesta igualtat d’oportunitats a la nostra 
comarca, de Setcases a Campdevànol, de Ripoll a Pardines.   
Vostè i el seu equip tenen per endavant assumptes estructurants del Consell Comarcal. Un 
nou concurs pel servei de recollida i tractament de residus, el manteniment del Serveis 
d’Assistència Tècnica als municipis, o un concurs per la prestació del servei de menjadors 
escolars en són bons exemples.  
D’altres temes com la consolidació del Consorci de Benestar Social, el desplegament 
d’una xarxa de fibra òptica, el Parc Natural de les capçaleres Ter i Freser, el 
desenvolupament del Pla estratègic de la biomassa, la variant est de Ripoll i les millores 
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del tren, la construcció de més km. de vies verdes i la bona tasca de Ripollès 
Desenvolupament  també hauran d’estar presents a l’agenda política dels propers anys.  
I aquí ens trobarà, amb mà estesa si treballa en aquesta línia. Els consellers socialistes 
tenim encomanada la responsabilitat de fer oposició. Entomem aquesta tasca amb 
voluntat de donar un canvi a la dinàmica d’oposició. Volem treballar molt i estarem 
atents a la gestió que vostè i el seu equip facin del dia a dia.  
I deixi’m acabar el meu discurs fent-li un prec. Defensi la comarca i els ajuntaments 
davant les retallades. De vostè esperem que posi sempre els interessos de la comarca per 
davant dels interessos del seu partit. No permeti que el Ripollès i els seus municipis facin 
passos enrere en educació, en sanitat, en serveis socials i en polítiques de 
desenvolupament econòmic. I lluiti perquè fem passos endavant en les infraestructures 
que necessitem. En aquesta lluita sempre estarem al seu costat. 
President, sumi esforços amb totes les institucions, fundacions, organitzacions i empreses 
de la comarca. Li desitgem de tot cor molta sort  i bona feina!”   
 
Acte seguit pren la paraula la senyora Montserrat Portabella i Darnés, portaveu del grup 
de CiU, que diu: 
 
“Sr. Eudald Casadesús, Delegat del Govern a Girona 
Alcaldes, alcaldesses,  
Consellers, conselleres,  
Senyors, senyores, ripollesos, ripolleses, molt bon dia a tothom. 
Com correspon a la sessió d’avui, com a portaveu del grup de Convergència i Unió, en 
primer lloc vull felicitar-nos per la nova etapa que encetem dins el Consell Comarcal; 
agraint a tots els ripollesos i ripolleses que han dipositat la seva confiança en nosaltres i 
que han fet que a dia d’avui Convergència i Unió torni a estar al capdavant d’aquesta 
institució. Volem traslladar a tots els consellers d’aquest grup, la més sincera felicitació, 
al que des d’avui serà el nou president d’aquest ens, el Sr. Miquel Rovira, que durant els 
darrers quatre anys, ha intentat aportar de manera constant idees i projectes per fer 
avançar la comarca, amb la voluntat sempre, de sumar esforços. La seva trajectòria al 
Consell l’avalen per ocupar el càrrec, li desitgem sort i encert.  
Des de Convergència voldríem dir-vos a tots que dedicarem tots els nostres esforços a 
que aquest nou mandat del Consell Comarcal sigui profitós per aquesta corporació i per a 
tots els municipis del Ripollès, pels seus Ajuntaments i, per descomptat, per tots els 
ripollesos i ripolleses. 
Portarem a terme una política d’apropament del Consell als municipis, això ens permetrà 
tenir contacte directe amb tots els àmbits i projectes que ens permetin seguir avançant 
com a pobles i com a comarca. Pensant només en el bé de la seva gent i en un demà 
esplendorós i millor per a tots. 
Mantindrem actituds positives per encarar totes i cadascuna de les situacions que se’ns 
plantegin, però, això sí, essent, a la vegada, exigents amb nosaltres mateixos per portar a 
terme la feina amb el màxim de rigor, seriositat i fermesa. Però també serem ambiciosos 
per contribuir a fer la nostra comarca millor. 
Des del grup de Convergència, avui des del govern, planificarem, impulsarem i liderarem 
projectes que permetin avançar en el benestar de les persones i avançar tant a nivell 
personal com material.  



 
 
     

 

 
11 

Cadascú del nostre grup tenim la possibilitat de contribuir a la construcció d’una comarca 
millor, i, aquest és el nostre objectiu, treballar per fer més gran el Ripollès a tots els 
nivells. La nostra voluntat de col· laboració i entesa es farà ben palesa en la nostra manera 
de ser i de fer.   
Així doncs, des del Consell, el grup de Convergència i Unió, us podem assegurar que 
farem tot el possible per aconseguir-ho, teniu el nostre compromís personal i de grup. 
Però també us demanem que ens hi ajudeu, doncs estem oberts a tots els suggeriments, 
les idees i els projectes que contribueixen a fer créixer la nostra comarca. 
Moltes gràcies i que passeu un bon dia”. 
 
Ja per últim, pren la paraula el Sr. Miquel Rovira i Comas, president del Consell 
Comarcal del Ripollès i manifesta el següent: 
 
“Senyors consellers, senyores conselleres, alcaldesses, alcaldes, regidores, regidors, 
delegat del Govern, secretari d’organització d’unió a Girona, amigues i amics, senyores i 
senyors, Montse. 
 
Déu vos guard i benvinguts a la sala Gonçal Cutrina d’aquesta corporació. Els agraeixo 
molt sincerament la seva presència en aquesta sessió de constitució del nou plenari i 
d’investidura com a nou president d’aquest nou Consell. 
 
Primer de tot m’agradaria felicitar als portaveus pel to i l’elegància que han utilitzat en 
els seus parlaments. Gràcies 
 
Em sento i estic molt orgullós, a la vegada que m’honora especialment, el fet de que fins 
ara a la oposició, però a partir d’avui com a govern, lideraré, presidiré i sobretot treballaré 
juntament amb el meu equip de govern, per a un objectiu comú: El Ripollès, la nostra 
comarca, amb els seus pobles, amb les seves ciutadanes i ciutadans. Vull donar les 
gràcies per aquesta nova i transcendental oportunitat de treballar per a tots i cadascun dels 
19 pobles del Ripollès i per Catalunya, des d’aquest organisme públic, a tots els 
consellers i conselleres que m’han fet confiança per ser-ne el president, al meu partit, al 
partit amb el qual governarem, als alcaldes i regidors, i als ciutadans i ciutadanes que van 
fer ús del seu dret democràtic el passat dia 22 de maig 
 
Així doncs, manifestar el meu agraïment als consellers i conselleres que m’han donat la 
seva confiança per presidir aquest Consell. Així com a les conselleres i consellers sortints 
tant al govern com a la oposició i els que avui comencen una nova etapa. 

Voldria també en aquest moment de la meva elecció, agrair i reconèixer la tasca 
realitzada pels presidents i presidenta que m’han precedit, tots ells, cadascun des de la 
seva perspectiva han dedicat el millor del seus esforços per assolir el desenvolupament 
del Consell, com en totes les tasques amb encerts i errors. Vull tenir, però una menció 
especial al president sortint, el senyor Enric Pérez, doncs durant aquest últim mandat ha 
tingut en compte al grup comarcal de CiU fins ara a la oposició, en diverses decisions, 
algunes importants. A tall d’exemple, repeteixo el que vaig dir dies endarrere en algun 
mitjà de comunicació present en aquesta sala: “en aquest mandat que acabem de deixar 
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...varem començar a votar en contra els pressupostos, últimament ens hi absteníem i a 
partir d’ara els votarem a favor!” 
 
Voldria també saludar a tots els treballadors i treballadores d’aquest Consell Comarcal, a 
tots ells dir-los que estic convençut que el nou govern podrà comptar amb la seva 
dedicació i professionalitat tal i com hi ha pogut comptar fins ara i sempre amb els darrers 
equips de govern. 

Assumeixo el càrrec de president del Consell Comarcal amb la major responsabilitat i 
voluntat de servei, en un moment complicat però a la vegada engrescador, per una banda 
perquè tinc el convenciment que ens trobem davant d'importants decisions en molts 
assumptes que són cabdals per a la nostra comarca i per l’altra haurem de saber gestionar 
molt bé, amb criteri, prioritat i professionalitat alguns aspectes que en altres temps no 
mereixerien aquest tipus d’atenció. 

No m’estendré però sí vull desgranar els aspectes més fonamentals o grans eixos a tenir 
en especial consideració a partir d’ara mateix i durant tot el mandat 

o L’economia i l’empresa: És evident que la nostra comarca necessita una atenció 
especial en l’emprenedoria i en l’empresa, dos aspectes lligats d’una manera 
simbiòtica. Ara, amb l’arribada fa just una setmana dels dos carrils de la C-17 a 
les portes de casa nostra, s’obren noves possibilitats i noves oportunitats en 
aquests sectors. Hem de tenir la suficient mà per exportar i a la vegada acollir 
noves empreses, així com oferir serveis no només a les comarques veïnes sinó a la 
capital de Catalunya i a la seva àrea d’influència. Hem d’innovar també en aquest 
sentit mitjançant aliances estratègiques sobretot amb les comarques veïnes, val a 
dir que en alguns serveis ja s’estan realitzant. La gestió del CEIN Ripollès, sorgeix 
de la necessitat dels ajuntaments de la comarca per portar a terme una gestió més 
eficient dels boscos públics i dels seus espais d’interès natural. Desenvolupament 
de diversos plans ja encetats com la biomassa i projectes d’eficiència energètica. 
Així com temes també de desenvolupament econòmic. Atenció especial en 
diversos sectors, però sobretot en el primari, sense menystenir els altres i també, 
com no, el privat. Tot el que representa el desenvolupament econòmic de la 
comarca i la seva visió estratègica, malgrat la crisi, que no ha de ser excusa, hem 
de treballar-hi d’una manera especial, aprofitant els recursos que ens ofereix el 
territori en tots els àmbits. Hem d’unir esforços amb totes les organitzacions i 
associacions empresarials per fer front comú i treballar en aquest 
desenvolupament. Aprofito l’avinentesa per felicitar des d’aquí al Sr. Joan Vilalta, 
president sortint de la Unió Intersectorial del Ripollès per la seva gran labor al 
capdavant d’aquesta organització durant tants anys, així com al Sr. Eudald 
Castells desitjar-li sort i molts encerts en aquesta nova etapa que comença al 
capdavant de la UIER. 
 

o La societat de la informació, amb el desplegament de sistemes avançats de 
transmissió de dades(banda ampla). Val a dir que no disposem avui d'accés a les 
xarxes de fibra òptica i això ens obliga a posar-ho com a prioritat. S’imaginen les 
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empreses del Ripollès connectades a traves d’aquesta connexió?  En aquest sentit 
s’ha treballat des d’aquesta casa i hem participat en la comissió de noves 
tecnologies. Cal la col· laboració de totes les administracions perquè la nostra 
comarca no perdi capacitat i pugui aprofitar les oportunitats que s'obren. En els 
temps que estem no hem de permetre (per exemple) que a Beget li passi el que li 
està passant per complicat que sigui solucionar-ho. La comunicació és essencial 
per tots els àmbits. 

 
o L'educació i la cohesió social. L’educació, base fonamental de tot,  element central 

de la cohesió social, només recordar la seva definició: l'educació és el mitjà pel 
qual la comunitat transmet a les noves generacions uns coneixements determinats 
o una cultura, tot preparant-les per a rebre altres coneixements i assimilar 
tècniques noves. Esmentar l’Escola de Música, Idiomes, Aula d’Hostaleria. Cursos 
que s’imparteixen des d’aquí en col· laboració amb diverses universitats a 
distància. 

 
o Amb la creació en el seu moment del consorci de Benestar s’ha donat un impuls 

importantíssim en aquest aspecte i des d’aquí vull felicitar a la seva directora i 
col· laboradors per la feina que porten a terme. També esmentar  la importància de 
la integració i el respecte mutu entre les persones, a través dels valors de la pròpia 
ciutadania. 

 
o Com no podria ser menys, el SAT, mereixedor d’una atenció especial, dóna servei 

a 11 municipis de la comarca. Aquest servei el considero i l’hem de considerar la 
raó de ser d’aquest Consell. Hi hem de tenir una atenció especial i garantir que 
continuï amb la bona línia que el defineix. 

 
o Les infraestructures són un factor clau per al desenvolupament social, econòmic i 

cultural d’un territori. I no només aquelles que fan referència a les comunicacions, 
com les viàries o ferroviàries, sinó també les que fan referència a altres aspectes 
clau com són l’energia, les telecomunicacions, el cicle de l’aigua i la gestió dels 
residus. Ja es va formalitzar en el seu moment, mitjançant tots els grups i partits de 
la comarca el Pacte comarcal per les infraestructures. Ara toca vetllar-lo, revisar-lo 
i posar un bon accent en els seus punts més importants com a model de 
desenvolupament social i econòmic. 

 
o La salut a la comarca. Fa 90 anys que gaudim d’un hospital comarcal, l’Hospital 

de Campdevànol que no s’ha aturat en cap moment de donar servei sanitari, un 
bon servei. A través d’aliances estratègiques amb els hospitals de les comarques 
veïnes, ofereix i pot oferir més serveis als nostres ciutadans del Ripollès juntament 
amb les Àrees Bàsiques de salut, Ribes-Campdevànol gestionades pel propi 
Hospital i Ripoll-Sant Joan i Camprodon.  

 
No voldria acabar sense tenir la oportunitat d’agrair i donar les gràcies públicament, a 
totes les persones que han confiat des de sempre amb la meva persona, en la meva feina, 
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en el meu tarannà, en el meu fer i si en algun moment he estat esquerp, els demano 
disculpes. 
 
Penseu que omple molt i m’enorgulleix quan passejo per qualsevol racó o plaça dels 19 
pobles de la comarca i que els seus vilatans, amb el seu somriure, les seves inquietuds et 
fan còmplice del seu orgull de poble i de país.  
No val la pena treballar-hi?  
 
Jo penso, com molts dels aquí presents, que un país, un bon país es comença amb les 
persones, amb del seu tarannà, el seu fer, les ganes de treballar i com no, amb els pobles i 
les comarques que el composen. 
 
També vull agrair a Unió Democràtica del Ripollès, els seus militats, tots, però amb una 
menció especial a la persona d’en Josep M. Arias, per confiar amb mi des de fa anys en la 
direcció del partit a la comarca així com també a la Intercomarcal de Girona i aprofito per 
donar-li les gràcies, al secretari d’organització Sr. Eduard Berloso aquí present, i com no, 
a la filosofia d’Unió Democràtica de Catalunya que amb la seva doctrina humanista vetlla 
sobretot pels valors més importants de la societat, avui en decaïment. 
 
També a la federació de CiU, a la seva executiva comarcal pel consens, rigor i seriositat a 
l’hora de ratificar-me. Encara tinc molt recent l’excel· lent campanya que vàrem realitzar 
arreu de la comarca per les passades eleccions al parlament de Catalunya (per cert, amb 
un fantàstic resultat a l’ajuntament de Ripoll el passat 22 de maig),  amb el meu 
company regidor a l’Ajuntament de Ripoll i ara conseller comarcal Xavier Cima, la qual 
la vam anomenar “tour19”. Fent-se un lloc durant els dies que va durar la campanya a les 
xarxes socials. 
 
A l’Hospital de Campdevànol, Hospital Comarcal del Ripollès, el nostre Hospital, 
l’hospital de tots, tal com he esmentat fa un moment, 90 anys al cap davant del poble de 
Campdevànol i de la comarca, tant al president de la Fundació i màxim representant del 
Patronat, Sr. Jaume Vilarrasa, com al seu director-gerent, Dr. Joan Grané, representant de 
les persones que composen l’equip de direcció, per la confiança dipositada en la meva 
persona al llarg d’aquests anys, en el que l’hospital ha sigut la meva segona llar, en la que 
hi he passat, tantes i tantes hores. Tampoc em vull oblidar (només faltaria) de totes les 
companyes i companys que formem la nostra organització, però sobretot, sobretot, dels 
companys del “meu” servei de Diagnòstic per la Imatge. 
Un record especial per a totes les senyores de la comarca que han passat pel Programa de 
detecció precoç del càncer de mama al llarg d’aquests anys i per les mostres d’agraïment 
que he rebut per part d’elles (espero que hi continuïn passant).  
 
Al Dr. Pere Carbonell, company i amic. Mestre infatigable en el món de les radiacions i 
la radiobiologia. Junts i amb l’estreta col· laboració d’en Moi Adam, amic i company del 
servei, estem immersos en un projecte que farà que el ciutadà de Catalunya tingui 
finalment el carnet radiològic. 
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A ACTEDI (Associació catalana de Tècnics especialistes en Diagnòstic per la Imatge), en 
Joan Masnou i a tots els de la junta permanent. 
 
Als meus amics, en Xevi i la Núria, en Jordi i la Paqui, en Jaume i la Leo i en Quico i la 
Gina,  pels seus ànims i suport incondicional a la meva persona. A en Jordi Meya aquí 
present. 
Donar les gràcies a la meva família, al meu pare, al meu germà, però sobretot a la meva 
mare... -vull tenir un record molt especial– em va portar al món! m’ha ajudat molt i em va 
ensenyar moltes coses, la més important, els valors de la família i el respecte per les 
persones. Li hauria agradat molt ser aquí... gràcies mare! 
 
I finalment, voldria agrair i donar les gràcies d’una forma molt especial i molt emotiva a 
les meves filles, la Mariona i l’Anna, així com a la Montse, la meva esposa, i a la 
Victòria, per la paciència que tenen i han tingut,  sense elles, sempre i en tot moment, 
sobretot, des de que vaig començar en aquest món de la política m’han donat tot l’escalf i 
l’ajuda necessària per poder desenvolupar aquesta tasca de compromís amb la nostra 
comarca i ara, sobretot, com a nou president. Gràcies Montse! 
 
Campdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn, Les Llosses, Pardines, Toses, Ribes de 
Freser, Vilallonga de Ter, Vallfogona del Ripollès, Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, 
Llanars, Setcases, Sant Pau de Segúries, Ogassa, Molló, Planoles i Queralbs son els dinou 
pobles, que des del més petit al més gran han de merèixer la nostra atenció, l’atenció de 
tots! 

No voldria acabar sense unes paraules de Miquel Coll i Alentorn: ..."Permeteu-me que us 
exhorti a meditar sobre aquesta doctrina que acabo d'exposar-vos, i que us demani tot el 
vostre esforç i tot el vostre entusiasme per a divulgar-la i practicar-la, i estigueu segurs 
que així contribuireu a preparar per a Catalunya nous dies de llibertat i de glòria". 
Miquel Coll i Alentorn, febrer del 1934. 

VISCA EL RIPOLLÈS I VISCA CATALUNYA!”  
 
Efectuades les anteriors intervencions, el president aixeca la sessió a la una del migdia, de 
la qual s’estén la present acta, que jo, secretària, certifico.  
 
 
La secretària accidental     Vist i plau 

El president 
 
 
 
 
Marta Arxé i Llagostera     Miquel Rovira i Comas 
 


