ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
Identificació de la sessió
Núm.: PLE2013/1
Caràcter: Extraordinària
Data: 9 d' abril de 2013
Hora d’inici: 17:00 hores
Hora de fi: 17.30 hores
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Josep Valls Méndez (CIU), conseller portaveu
Josep Antoni Frias Molina (CIU), conseller
Salvador Balliu Torroella (CIU), conseller
Natàlia Figueras Pagés (CIU), consellera
Assumpta Margenats Llobet (CIU), consellera
Olga Guillem Pujol (CIU), consellera
Joan Antoni Hervias Chirosa (CIU), conseller
Anna M. Mascort Nogué (CIU), conseller
Emili Oller Gol (CIU), conseller
Josep Roquet Avellaneda (CIU), conseller
Joaquim Torrecillas Carreras (CIU), conseller
Montserrat Serra Vendrell (CIU), conseller
Marti Nogué Selva (PSC-PM), conseller portaveu
Joan Bernat Pané (PSC-PM), conseller
José Martinez Herrera (PSC-PM) , conseller
Soledad Mulero Hernández (PSC-PM) , conseller
Manel Roqueta Casalprim (PSC-PM), conseller
Josep Manel Verde Tejero (PSC-PM), conseller
Ruth Rosique Labarta ( PSC-PM), conseller
Jordi Orobitg i Solé (Esquerra-AM), conseller portaveu
Eduard Adrobau i Ros (Esquerra-AM), conseller
Josep Ma. Bagot i Belfort (Esquerra-AM), conseller
Marta Contreras i Teixidó (Esquerra-AM), conseller
Moisès Garcia i Milans (Esquerra-AM), conseller
Joan Garriga i Crous (Esquerra-AM), conseller
Joan Colomer Llinàs (I-Selva), conseller portaveu
Francesc Josep Nadal Alonso (I-Selva), conseller
Jaume Salmeron Font (I-Selva), conseller
Joan Salmerón Crosas (ICV – EUiA – E), conseller portaveu
Josep Romaguera Ramió( ICV – EUiA – E), conseller
Enric Martínez Maíz (PPC), conseller portaveu
Jaume Fontanet Masferrer (PPC), conseller
Marc Fuertes Garcia (MILLOR), conseller portaveu
S’excusen:

Intervé com a secretari el Sr. Marià Vilarnau Massa, amb l’assistència de l’interventor,
Sr. Josep Teixidor Massana, i el gerent del Consell Comarcal, Sr. Joan Burjachs
Gómez.

Ordre del dia
1. Propostes d’acord
1.1. Presa de possessió dels nous consellers
1.2. Elecció de president pel Consell Comarcal de la Selva (PRP2013/80)

Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada, consistent en un terç del membres de dret que el composen, es passa a
tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. En primer lloc es forma una mesa
d’edat integrada pel conseller de més edat, el Sr. Manel Roqueta i la consellera de
menys edat, la Sra. Natàlia Figueras.

1.1 Presa de possessió dels nous consellers
El president de la mesa declara oberta la sessió per a l’elecció del nou president del
Consell Comarcal de la Selva. En primer lloc prendran possessió del càrrec de
conseller les següents persones de les quals la Junta Electoral ha enviat la credencial,
i han formulat les declaracions del registre d’interessos:
ASSUMPTE MARGENATS
JOAQUIM TORRECILLAS
El president exposa que si algun dels dos consellers afecta 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. Sense que hi hagi cap intervenció. Seguidament formula la següent pregunta
als dos consellers
"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”
Sra. Assumpta Margenats: Sí ho prometo
Sr. Joaquim Torrecillas: Sí ho prometo
1.2 Elecció de president pel Consell Comarcal de la Selva PRP2013/80
El president exposa que a continuació es procedirà a l'elecció del 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.
Si en primera votació no hi ha cap candidat que obtingui majoria absoluta es repetirà la
votació, essent necessària majoria simple.
Quins consellers i conselleres presenten candidatura?
 Té la paraula el Portaveu de CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
Candidat: Sr. Salvador Balliu Torroella



Té la paraula el Portaveu PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PROGRÉS MUNICIPAL
No presenta candidat
 Té la paraula el Portaveu ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
– ACORD MUNICIPAL
No presenta candidat
 Té la paraula el Portaveu de INDEPENDENTS DE LA SELVA
No presenta candidat
 Té la paraula el Portaveu de INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS –
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – ENTESA
No presenta candidat
 Té la paraula el Portaveu de PARTIT POPULAR
No presenta candidat
 Té la paraula el Portaveu de MOVIMENT INDEPENDENT DE LLORET DE
MAR (MILLOR)
No presenta candidat

Votació


Vots a favor del senyor Salvador Balliu Torroella: 18 vots ( CIU i ERC)



Abstencions: 15 vots ( PSC, ISELVA, ICV, PP i MILLOR)

Queda proclamat president del Consell Comarcal de la Selva, el conseller senyor
Salvador Balliu Torroella.
Prego es dirigeixi a la Mesa.
Accepta vostè el càrrec de president/presidenta del Consell Comarcal de la Selva?
Sr. Salvador Balliu Torroella: Sí, ho accepto.
Seguidament el president de la mesa llegeix la fórmula:
"Jureu o prometeu per la vostè 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?"

El Sr. Balliu respon: Sí, ho juro.
Seguidament ocupa la presidència de la sessió i dóna un torn de paraules als
portaveus dels diferents grups:
Sr. Martí Noguer
Fa un discurs relacionat amb els moments difícils que està passant el Consell. Es
queixa que l’equip de govern no ha tingut una actitud transparent i que no ha volgut fer
un pacte de govern d’unitat de tots els grups polítics. El seu grup va demanar que es
fes una revisió del circuit i de la feina feta per recuperar la credibilitat perduda. Desitja
sort al nou president.
Sr. Marc Fuertes

Exposa que en una ocasió anterior el president Sr. Fauria li havia recriminat que no es
fies de la honorabilitat de totes les persones que integren el ple. Ara s’ha demostrat
que les seves sospites eren certes.
Sr. Martínez
Dóna un vot de confiança al Sr. Balliu i demana transparència.
Sr. Colomer
Felicita i desitja sort al Sr. Balliu. Una de les primeres tasques serà recuperar el bon
nom del Consell. Fa palès que ha fallat la comunicació del govern cap als grups de la
oposició i que una de les maneres de recuperar-ho serà amb la màxima transparència.
Estan oberts a parlar. Els sembla normal que el president sigui el de la força amb més
representació, però torna a demanar un govern de concentració. Espera que a partir
d’ara hi hagi una nova manera de fer.
Sr. Salmeron (ICV)
Dóna una salutació als dos nous consellers. Coincideix amb alguns comentaris que
han sorgit. Reconeix al Sr. Balliu la valentia per haver assumit aquesta tasca. Demana
al president treball, consens, transparència i credibilitat. Demana anar tots junts.
Sr. Orobitg
Benvinguda als nous consellers i felicita al Sr. Balliu i li agraeix la seva valentia. Es
qüestiona el paper d’ERC però objecte que des del primer dia es va fer un pacte de
govern que es manté. Demana que no s’ha de criminalitzar el grup de CiU, que
existeix la presumpció d’innocència i que algunes de les manifestacions fetes no són
justes. Insisteix que les mesures adoptades per l’equip de govern no es varen copiar
de ningú, sinó que a pocs dies després dels fets ja es varen plantejar.

Sr. President
Dóna la benvinguda. Demana esforç i dedicació. Exposa que ve a la comarca amb
il·lusió. És una comarca forta. Agraïments a tots.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

Vist i plau
El president

Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada en sessió del dia 18 de juny de 2013

El secretari
Santa Coloma de Farners, 21 de juny de 2013

