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SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL COMARCAL DE LA 
SELVA, CELEBRADA EL DIA 7 DE JULIOL DE 2011 
 
A Santa Coloma de Farners, quan són les 12.00 hores del dia 7 de juliol de 2011, es 
reuneixen a la sala de sessions d'aquesta corporació, de conformitat amb el que 
disposa el Decret Legislatiu 4/2003, del Text refós de la Llei d’organització comarcal 
els consellers i conselleres que seguidament es diran i que el passat dia 21 de juny 
van ser proclamats electes per la Junta Electoral com a conseqüència dels resultats de 
les últimes Eleccions Locals, celebrades el dia 22 de maig, amb la finalitat de celebrar 
la sessió pública extraordinària de constitució de l'Ajuntament, assistits per mi, el 
secretari de la Corporació, que dono fe de l'acte. 
 
ASSISTENTS 
  
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU) 
ROBERT FAURIA DANÉS 
JOSEP ROQUET AVELLANEDA 
M. ALBA SERRA GRÀCIA 
MONTSERRAT SERRA VENDRELL  
NATÀLIA FIGUERAS PAGÉS 
SALVADOR BALLIU TORROELLA 
OLGA GUILLEM PUJOL 
ANNA M. MASCORT NOGUÉ 
EMILI OLLER GOL 
JOSEP VALLS MÉNDEZ 
JOSEP ANTONI FRIAS MOLINA 
JOAN ANTONI HERVIAS CHIROSA 
 
 PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL  
(PSC - PM) 
MARTI NOGUÉ SELVA 
JOAN BERNAT PANÉ. 
JOSEP  MANEL VERDE TEJERO 
MANEL ROQUETA CASALPRIM 
JOSÉ MARTINEZ HERRERA 
SOLEDAD MULERO HERNÁNDEZ 
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL  
(Esquerra – AM) 
JOAN GARRIGA I CROUS 
JOSEP MA. BAGOT I BELFORT 
MARTA CONTRERAS I TEIXIDÓ 
EDUARD ADROBAU I ROS 
JORDI OROBITG I SOLÉ 
MOISÈS GARCIA I MILANS  
 
FEDERACIÓ D’INDEPENDENTS DE CATALUNYA (FIC) 
JAUME SALMERON FONT 
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JOAN COLOMER LLINÀS 
FRANCESC JOSEP NADAL ALONSO 
 
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – 
ENTESA  (ICV – EUiA - E)  
JOAN SALMERÓN CROSAS 
  
PARTIT POPULAR (PP) 
JAUME FONTANET MASFERRER  
 ENRIC MARTÍNEZ MAÍZ 
   
MOVIMENT INDEPENDENT DE LLORET DE MAR (MILLOR) 
MARC FUERTES GARCIA  
 
Han excusat l’assistència: 
 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL  
RUTH ROSIQUE LABARTA 
 
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – 
ENTESA  (ICV – EUiA - E)  
JOSEP ROMAGUERA RAMIÓ  
 
Secretari 
Sr. Marià Vilarnau i Massa 
 
Pren la paraula el secretari de la corporació que exposa que l'objecte d’aquesta sessió 
és procedir a la constitució del nou Consell Comarcal de la Selva, a la vista dels 
resultats que es van produir el passat dia 22 de maig, data de celebració de les 
votacions per a la renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions Locals. 
 
El procediment de constitució del Consell Comarcal, en conformitat amb el que 
disposa la legislació electoral vigent, implica la realització de les operacions següents:  
 
a) Constitució  de la Mesa d'edat formada pels consellers o conselleres electes de 
major i menor edat presents en aquest acte. 
 
b) Acreditació dels  consellers i conselleres electes davant la Mesa d'edat, mitjançant 
la presentació de la Credencial expedida per la Junta Electoral i el Document Nacional 
d'Identitat. 
 
c) Jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment prevista d'acatament 
de la Constitució. 
 
d) Elecció del president o presidenta del Consell Comarcal. 
 
En aquest acte es troba a disposició de tots els consellers i conselleres electes la 
documentació exigida per l’article 36 del ROF –acta d’arqueig, justificants d’existències 
en metàl·lic o valors del Consell Comarcal, dipositats en la Caixa de la Corporació i en 
Entitats Bancàries, així com la documentació relativa a l’Inventari del Patrimoni. 
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Acte seguit es procedeix a formar la Mesa d'edat integrada pel senyors Manel Roqueta 
Casalprim i la senyora Natàlia Figueras Pagès, assumint la  Presidència de la Mesa el 
primer d'ells. 
 
Pren la paraula el president de la mesa, qui declara oberta la sessió per a la 
constitució del Consell Comarcal de la Selva. Seguidament dona lectura del nom dels 
consellers i conselleres que han estat proclamats per la Junta Electoral: 

CONSELLERS 

 
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU) 
ROBERT FAURIA DANÉS 
JOSEP ROQUET AVELLANEDA 
M. ALBA SERRA GRÀCIA 
MONTSERRAT SERRA VENDRELL  
NATÀLIA FIGUERAS PAGÉS 
SALVADOR BALLIU TORROELLA 
OLGA GUILLEM PUJOL 
ANNA M. MASCORT NOGUÉ 
EMILI OLLER GOL 
JOSEP VALLS MÉNDEZ 
JOSEP ANTONI FRIAS MOLINA 
JOAN ANTONI HERVIAS CHIROSA 
 
 PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL  
(PSC - PM) 
MARTI NOGUÉ SELVA 
JOAN BERNAT PANÉ. 
JOSEP  MANEL VERDE TEJERO 
RUTH ROSIQUE LABARTA 
MANEL ROQUETA CASALPRIM 
JOSÉ MARTINEZ HERRERA 
SOLEDAD MULERO HERNÁNDEZ 
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL  
(Esquerra – AM) 
JOAN GARRIGA I CROUS 
JOSEP MA. BAGOT I BELFORT 
MARTA CONTRERAS I TEIXIDÓ 
EDUARD ADROBAU I ROS 
JORDI OROBITG I SOLÉ 
MOISÈS GARCIA I MILANS  
 
FEDERACIÓ D’INDEPENDENTS DE CATALUNYA (FIC) 
JAUME SALMERON FONT 
JOAN COLOMER LLINÀS 
FRANCESC JOSEP NADAL ALONSO 
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INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – 
ENTESA  (ICV – EUiA - E)  
JOSEP ROMAGUERA RAMIÓ  
JOAN SALMERÓN CROSAS 
  
PARTIT POPULAR (PP) 
JAUME FONTANET MASFERRER  
 ENRIC MARTÍNEZ MAÍZ 
   
MOVIMENT INDEPENDENT DE LLORET DE MAR (MILLOR) 
MARC FUERTES GARCIA  

 
 
Un cop s’ha acreditat per tots la seva personalitat i ocupat el seu  escó, es comprova el 
nombre d'assistents i s'anuncia acte seguit que existeix el quòrum suficient per a la 
celebració de la sessió. 
 
Un cop comprovades les credencials de tots els consellers i conselleres electes, el 
president de la mesa pregunta si existeix algun conseller o consellera a qui afecti 
alguna de les causes d'incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General en els seus articles 202 i 203, i altra legislació concordant, ho ha de 
manifestar en aquest moment. 
 
 
Seguidament, no havent cap conseller ni consellera afectat per causa 
d'incompatibilitat, es procedirà a la formulació del jurament o promesa d'acatament de 
la Constitució legalment exigit: 
 
 
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de conseller/a del Consell Comarcal de la Selva, amb 
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya?" 
 

Els consellers procedeixen a fer el jurament o promesa, per aquest ordre 

 
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU) 
 
ROBERT FAURIA DANÉS Ho promet 
JOSEP ROQUET AVELLANEDA Ho promet 
M. ALBA SERRA GRÀCIA Ho jura 
MONTSERRAT SERRA VENDRELL  Ho promet 
NATÀLIA FIGUERAS PAGÉS Ho promet 
SALVADOR BALLIU TORROELLA Ho promet 
OLGA GUILLEM PUJOL Ho promet 
ANNA M. MASCORT NOGUÉ Ho promet 
EMILI OLLER GOL Ho promet 
JOSEP VALLS MÉNDEZ Ho promet 
JOSEP ANTONI FRIAS MOLINA Ho promet 
JOAN ANTONI HERVIAS CHIROSA Ho promet 
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 PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL  
(PSC - PM) 
MARTI NOGUÉ SELVA Ho promet 
JOAN BERNAT PANÉ. Ho promet 
JOSEP  MANEL VERDE TEJERO Ho promet 
MANEL ROQUETA CASALPRIM Ho promet 
JOSÉ MARTINEZ HERRERA Ho promet 
SOLEDAD MULERO HERNÁNDEZ Ho promet 
 
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL  
(Esquerra – AM) 
JOAN GARRIGA I CROUS Ho promet, i seguidament afegeix: “prometo, per la meva 

consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de conseller comarcal de la Selva, i per imperatiu 
legal, sense renunciar al dret a l’autodeterminació i a la 
plena sobirania de la meva nació, Catalunya, guardar i 
ferguarda l’Estatut de Catalunya i la Constitució com a 
norma fonamental”. 

JOSEP MA. BAGOT I BELFORT Ho promet, i seguidament afegeix: “prometo, per la meva 
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de conseller comarcal de la Selva, i per imperatiu 
legal, sense renunciar al dret a l’autodeterminació i a la 
plena sobirania de la meva nació, Catalunya, guardar i 
ferguarda l’Estatut de Catalunya i la Constitució com a 
norma fonamental”. 

MARTA CONTRERAS I TEIXIDÓ Ho promet, i seguidament afegeix: “prometo, per la meva 
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de conseller comarcal de la Selva, i per imperatiu 
legal, sense renunciar al dret a l’autodeterminació i a la 
plena sobirania de la meva nació, Catalunya, guardar i 
ferguarda l’Estatut de Catalunya i la Constitució com a 
norma fonamental”. 

EDUARD ADROBAU I ROS Promet, en els termes següents: “prometo, per la meva 
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de conseller comarcal de la Selva, i per imperatiu 
legal, sense renunciar al dret a l’autodeterminació i a la 
plena sobirania de la meva nació, Catalunya, guardar i 
ferguarda l’Estatut de Catalunya i la Constitució com a 
norma fonamental”. 

JORDI OROBITG I SOLÉ Ho promet, i seguidament afegeix: “prometo, per la meva 
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de conseller comarcal de la Selva, i per imperatiu 
legal, sense renunciar al dret a l’autodeterminació i a la 
plena sobirania de la meva nació, Catalunya, guardar i 
ferguarda l’Estatut de Catalunya i la Constitució com a 
norma fonamental”. 

MOISÈS GARCIA I MILANS Ho promet, i seguidament afegeix: “prometo, per la meva 
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de conseller comarcal de la Selva, i per imperatiu 
legal, sense renunciar al dret a l’autodeterminació i a la 
plena sobirania de la meva nació, Catalunya, guardar i 
ferguarda l’Estatut de Catalunya i la Constitució com a 
norma fonamental”. 
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FEDERACIÓ D’INDEPENDENTS DE CATALUNYA (FIC) 
JAUME SALMERON FONT Ho promet, per imperatiu legal 
JOAN COLOMER LLINÀS Ho promet 
FRANCESC JOSEP NADAL ALONSO Ho promet 
 
 
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – ENTESA  
(ICV – EUiA - E)  
JOAN SALMERÓN CROSAS Ho promet, per imperatiu legal 
  
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (PPC) 
JAUME FONTANET MASFERRER  Ho jura 
 ENRIC MARTÍNEZ MAÍZ Ho jura 
   
MOVIMENT INDEPENDENT DE LLORET DE MAR (MILLOR) 
MARC FUERTES GARCIA Ho promet 
  
El president de la mesa declara constituït el nou Consell Comarcal de la Selva 
 
Seguidament es procedeix a l'elecció del nou president o presidenta del Consell 
Comarcal, mitjançant el sistema de votació ordinària, sent escollit president o 
presidenta el candidat o candidata que obtingui la majoria absoluta en la primera 
votació.  
 
Poden ser candidats tots els consellers i conselleres. Seguidament pregunta quins 
consellers i conselleres presenten candidatura. Proclamant-se com a única 
candidatura la del Sr. Robert Fauria Danés, del Partit CONVERGÈNCIA i UNIÓ 
(CiU) 
 
Seguidament es procedeix a la votació amb el següent resultat: 
 
- Vots a favor del senyor Robert Fauria Danés: 24 vots ( CIU, PSC i ERC) 
- Abstencions: 7 ( FIC, ICV-EUA-E, PPC i MILLOR) 
 
Queda proclamat  president del Consell Comarcal de la Selva, el conseller senyor 
Robert Fauria Danés. 
 
El president de la mesa pregunta al Sr. Fauria si accepta el càrrec de president del 
Consell Comarcal de la Selva, qui accepta el càrrec. Seguidament procedeix a fer 
promesa del càrrec segons la següent fórmula: 
 
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de president del Consell Comarcal de la Selva, amb 
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya?" 
 
En aquest moment passa a ocupar la presidència de la sessió el Sr. Robert Fauria, qui 
atorga un torn de paraula un conseller de cada un dels partits polítics representats al 
Consell Comarcal. 
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Intervenció del Sr. Marc Fuertes: 
 
Felicita tots els consellers comarcals pel nomenament i als membres de CiU i ERC pel 
govern. Manifesta que són els més novells del grup polític i que les objectius que s’han 
fixat per aquesta legislatura són: aprendre del dia a dia, posar esforç al Consell 
Comarcal, no ser partidistes i buscar l’interès comí, esforçar-se envers la situació 
econòmica i procurar ser clars i directes. Representa vots de Lloret de Mar però 
treballarà per la comarca. 
 
Intervenció del Sr. Enric Martínez: 
 
Felicita el president i estableix la creació de llocs de treball com la seva prioritat, fent 
un front social a la crisi econòmica. Creu que cal gestió austera, política de contenció i 
rebaixa fiscal, que cal garantir els serveis bàsics, exercir funció de control i tenir una 
actitud oberta al diàleg. Manifesta que faran propostes concretes per tal que la 
comarca pugui sortir de la crisi econòmica. 
 
Intervenció del Sr. Joan Salmeron: 
 
Felicita al govern i manifesta que s’han abstingut en la votació del president perquè no 
formaran part del govern, amb tot, li donen un vot de confiança. Fent referència al 
moviment del 15M, demana que hi hagi canvis profunds, en l’estructura política i en la 
duplicitat de les administracions. En tot cas, caldrà simplificar esforços de les 
administracions. 
 
Intervenció del Sr. Joan Colomer: 
 
Felicita al president i als consellers. El seu grup representa els independents de la 
comarca, amb 5000 vots i 3 alcaldies. Defensa els valors com la identitat dels 
municipis, la transparència, la participació ciutadana i la cohesió social. Manifesta que 
el seu vot ha estat d’abstenció per desconeixement dels pactes d’investidura i del 
programa del president. 
 
Intervenció del Sr. Jordi Orobitg: 
 
Es felicita de l’acord de govern entre ERC i CIU que ja es va produir fa 2 mandats i es 
compromet a treballar amb honestedat, transparència i honradesa. Manifesta que el 
pacte s’ha produït per la necessitat que la formació més votada governi, tenint en 
compte la conjuntura actual. Conclou desitjant sort a tots els consellers i conselleres. 
 
Intervenció del Sr. Martí Nogué: 
 
Després de felicitar el nou govern, fa un repàs al que han estat dues legislatures en la 
direcció del Consell amb un pacte entre CiU i PSC. Tot i que l’opció escollida per CiU 
ha estat una altra formació política, manifesta que el seu vot ha estat a favor de 
l’investidura del president, entenent que era el representant de la força més votada. 
S’ofereixen a l’equip de govern en aquests moments difícils i remarquen que la 
prioiritat per aquesta legislatura ha de ser reduir la crisi. 
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Intervenció del Sr. Josep Valls: 
 
Després de felicitar als membres del seu grup pel nomenament, dóna les gràcies i la 
benvinguda als nous consellers i als que repeteixen. Manifesta que aquest Consell és 
un bon Consell, que és emprenedor en projectes. Conclou fent una referència a la 
vocació, el servei, el seny, el criteri i la visió positiva per la comarca. 
 
Finalment fa la següent intervenció del president del Consell Comarcal: 
 
Dóna la benvinguda i agraeix als consellers que li han dipositat la confiança, agraeix el 
suport dels seus companys de CiU i les internvecions dels portaveus. Exposa que ja 
va ocupar aquest càrrec fa 2 anys i agraeix al PSC la col·laboració de la legislatura 
que acaba de finalitzar. Fa un repàs dels projectes iniciats en el passat mandat, alguns 
acabat i altres que es finalitzaran durant aquesta legislatura. 
Vol mostrar el seu agraïment a tots els que han estat presidents del Consell Comarcal 
de la Selva, fer una menció especial pel darrer, el Sr. Gironès i un repàs pels treballs 
que es porten a terme en quant a polítiques d’ocupació, d’edicació i cultura, esportives, 
medioambientals, de joventut i habitatge, .... 
Exposa que comença una nova etapa, amb CiU i ERC, amb la voluntat de fer un 
govern bó, amb motivació personal i amb l’empenta per aconseguir nous objectius. 
Agraeix el suport de la seva família i també la col·laboració i amistat del Sr. Jaume 
Figueras. 
 
Finalitza amb el cant final de l’obra “La Selva l’Aigua”, de Quico Danés, que diu així: 
 

Ets una i moltes, Selva! Serventa o majorala, 
malgrat la paradoxa que el teu perfil destrena, 

del cingle més aspriu a la més dolça cala, 
fas possible el conjur del pastor i la sirena. 

 
Vols fer-te perdonar les nafres costaneres 
amb embostes de verds i ocres tardorals 

o amb el cant de mil fonts d’inèdites senderes. 
Selva, d’ànima d’aigua i ressons vegetals. 

 
Quan s’encaua l’estiu i la babel deserta, 

et fons pel faig d’aram i l’esclat de l’arboç. 
Ullpresa de bell nou per la natura invicta, 

 
et dónes tota tu, com una amant soferta, 
a l’amanyac fluvial. Amb aire consirós, 

així és com t’estimem: elemental i estricta! 
 
Efectuades les anteriors intervencions, el senyor president aixeca la sessió a les 12.45  
hores, de la qual s'estén la present acta, que jo, el secretari, certifico. 
  

El secretari       El president 
 


