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SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL COMARCAL DE LA 
SELVA, CELEBRADA EL DIA 15 DE JULIOL DE 2015

A Santa Coloma de Farners, quan són les 12.00 hores del dia 15 de juliol de 2015 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 de juny van 
ser proclamats electes per la Junta Electoral com a conseqüència dels resultats de les 
últimes Eleccions Locals, celebrades el dia 24 de maig, amb la finalitat de celebrar la 
sessió pública extraordinària de constitució del Consell Comarcal de la Selva, assistits 
per mi, la secretària de la Corporació, que dono fe de l'acte.

ASSISTENTS
 

CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
SALVADOR BALLIU I TORROELLA 
NATALIA FIGUERAS PAGÈS
JOQUIM TORECILLAS CARRERAS
MARIA ÀNGELA CUATRECASAS GOMIS
ALBERT ROBERT RIBOT
JOEL COMAS BASTÉ
CARLES ROCA POU
ANTONI GUINÓ BOU
JUAN ANTONIO HERVIAS CHIROSA
JOSEP ROQUET AVELLANEDA
JOQUIM BOHILS CUBERTA
PERE MAS GISPERT

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC-
AM)
MARC GARCIA I NADAL
ISBEL LOZANO I RUIZ
ÀNGEL CANOSA I FERNÁNDEZ
JOAN POU I LUCEA
LLUÍS TUBAU I ISERN
NARCÍS POU I MARTÍ
ESTER SOMS I PAGESPETIT
PAULA TUBERT I CASALS

INDEPENDENTS DE LA SELVA (IdSELVA)
FRANCESC JOSEP NADAL I ALONSO
PERE GARRIGA I SOLÀ
RAQUEL REYNER I BARRACA
JOAQUIM VIVAS I VIDAL
MARTÍ NOGUÉ I SELVA

CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
MIQUEL LUPIAÑEZ ZAPATA
JOSÉ FERNÁNDEZ CELADA
MANEL ROQUETA CASALPRIM
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ENTESA (ICV – EUiA – EPM - BARCELONA EN COMÚ - GUANYEM 
BARCDELONA – E)
DOLORS RUBIO CASTILLO
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GRAGERA

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – POBLE ACTIU (CUP – PA)
SYLVIA DINORAH BARRAGAN I SACCO

CIUTADANS – PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s)
JORDI HERNÁNDEZ GARCÍA

PARTIT POPULAR (PP)
SALVADOR TORDERA PÉREZ

Secretària
Sra. Marta Llorens Ferrer

Pren la paraula la secretària 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 24 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.

Acte seguit es procedeix a formar la Mesa d'edat integrada pel senyors Antoni Guinó 
Bou i la senyora Paula Tubert i Casals, assumint 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:
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CONSELLERS

CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
SALVADOR BALLIU I TORROELLA 
NATALIA FIGUERAS PAGÈS
JOQUIM TORECILLAS CARRERAS
MARIA ÀNGELA CUATRECASAS GOMIS
ALBERT ROBERT RIBOT
JOEL COMAS BASTÉ
CARLES ROCA POU
ANTONI GUINÓ BOU
JOAN ANTONI HERVIAS CHIROSA
JOSEP ROQUET AVELLANEDA
JOQUIM BOHILS CUBERTA
PERE MAS GISPERT

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC-
AM)
MARC GARCIA I NADAL
ISBEL LOZANO I RUIZ
ÀNGEL CANOSA I FERNÁNDEZ
JOAN POU I LUCEA
LLUÍS TUBAU I ISERN
NARCÍS POU I MARTÍ
ESTER SOMS I PAGESPETIT
PAULA TUBERT I CASALS

INDEPENDENTS DE LA SELVA (IdSELVA)
FRANCESC JOSEP NADAL I ALONSO
PERE GARRIGA I SOLÀ
RAQUEL REYNER I BARRACA
JOAQUIM VIVAS I VIDAL
MARTÍ NOGUÉ I SELVA

CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
MIQUEL LUPIAÑEZ ZAPATA
JOSÉ FERNÁNDEZ CELADA
MANEL ROQUETA CASALPRIM

ENTESA (ICV – EUiA – EPM - BARCELONA EN COMÚ - GUANYEM 
BARCDELONA – E)
DOLORS RUBIO CASTILLO
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GRAGERA

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – POBLE ACTIU (CUP – PA)
SYLVIA DINORAH BARRAGAN I SACCO

CIUTADANS – PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s)
JORDI HERNÁNDEZ GARCÍA
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PARTIT POPULAR (PP)
SALVADOR TORDERA PÉREZ

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)

SALVADOR BALLIU I TORROELLA Ho promet
NATALIA FIGUERAS PAGÈS Ho promet
JOQUIM TORECILLAS CARRERAS Ho promet 
MARIA ÀNGELA CUATRECASAS GOMIS Ho promet
ALBERT ROBERT RIBOT Ho promet
JOEL COMAS BASTÉ Ho promet
CARLES ROCA POU Ho promet
ANTONI GUINÓ BOU Ho promet
JOAN ANTONI HERVIAS CHIROSA Ho promet
JOSEP ROQUET AVELLANEDA Ho promet
JOQUIM BOHILS CUBERTA Ho promet, per imperatiu legal
PERE MAS GISPERT Ho promet

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)

MARC GARCIA I NADAL Ho promet, per imperatiu legal.
ISBEL LOZANO I RUIZ Ho promet, per imperatiu legal. 
ÀNGEL CANOSA I FERNÁNDEZ Ho promet, per imperatiu legal. I seguidament, 

afegeix: “Per expressió democràtica de la voluntat 
ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou 
Parlament, del President i del Govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les 
eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, 
juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat 
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català, lliure i sobirà”.
JOAN POU I LUCEA Ho promet.
LLUÍS TUBAU I ISERN Ho promet, per imperatiu legal. 
NARCÍS POU I MARTÍ Ho promet, per imperatiu legal. 
ESTER SOMS I PAGESPETIT Ho promet, per imperatiu legal. 
PAULA TUBERT I CASALS Ho promet, per imperatiu legal. 

INDEPENDENTS DE LA SELVA (IdSELVA)

FRANCESC JOSEP NADAL I 
ALONSO

Ho promet. 

PERE GARRIGA I SOLÀ Ho promet, i seguidament afegeix: “I més enllà de 
promeses sota el règim de l'imperatiu legal on se m'obliga a 
prometre fidelitat a institucions en les que no crec i a 
persones amb les que no sento representat, prometo 
fidelitat al poble i a les persones que el formen. Ells són els 
sobirans en democràcia. I prometo per la meva consciència 
i honor servir-los amb honradesa, treball i transparència en 
la gestió. I prometo continuar treballant cada dia, com he fet 
fins ara, fins a assolir la llibertat i la plena sobirania dels 
Països Catalans”.

RAQUEL REYNER I BARRACA Ho promet.
JOAQUIM VIVAS I VIDAL Ho promet, per imperatiu legal. 
MARTÍ NOGUÉ I SELVA Ho promet.

CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

MIQUEL LUPIAÑEZ ZAPATA Ho promet
JOSÉ FERNÁNDEZ CELADA Ho promet
MANEL ROQUETA CASALPRIM Ho promet

ENTESA (ICV – EUiA – EPM - BARCELONA EN COMÚ - GUANYEM 
BARCDELONA – E)

DOLORS RUBIO CASTILLO Ho promet
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GRAGERA Ho promet

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – POBLE ACTIU (CUP – PA)
  

SYLVIA DINORAH BARRAGAN I SACCO Ho promet, per imperatiu legal. I 
seguidament, afegeix: amb la promesa 
de respectar el seu codi ètic. 

 
CIUTADANS – PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s)
  

JORDI HERNÁNDEZ GARCÍA Ho promet

PARTIT POPULAR (PP)
  

SALVADOR TORDERA PÉREZ Ho promet
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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 les següents 
candidatures: 

- Candidatura del Sr. Salvador Balliu Torroella, del Partit CONVERGÈNCIA i UNIÓ 
(CiU). 
- Candidatura del Sr. Àngel Canosa Fernández, del Partit ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA.

Seguidament es procedeix a la votació amb el següent resultat:

- Vots a favor del senyor Salvador Balliu Torroella: 17 vots (CIU, IdSelva)
- Vots a favor del senyor Angel Canosa: 8 vots (ERC)
- Abstencions: 8 (PSC, Entesa, CUP, C’s, PP)

Queda proclamat president del Consell Comarcal de la Selva, el conseller senyor 
Salvador Balliu Torroella.

El president de la mesa pregunta al Sr. Salvador Balliu Torroella 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?"

Sí, ho promet. 

En aquest moment passa a ocupar la presidència de la sessió el Sr. Salvador Balliu 
Torroella, qui atorga un torn de paraula un conseller de cada un dels partits polítics 
representats al Consell Comarcal.

Intervenció del Sr. Salvador Tordera (PP): Com representant del PP demana aparcar 
la confrontació i treballar pel Consell Comarcal de forma proactiva. Vol treballar per la 
comarca amb consens polític, sabent les necessitats de la Selva Interior i la Selva 
Marítima. Es posa a la disposició per aquests objectius. 

Intervenció del Sr. Jordi Hernández (C’s): Entenen que aquest organisme és un ens 
que no és necessari i que suposa un sobrecost que s’ha d’intentar eliminar. Entenen 
que reunions entre alcaldes de tots els municipis ajudaria a la gestió del que ara fa el 
Consell Comarcal, 

Intervenció del Sra. Sylvia Dinorah Barragan (CUP): Es transcriu a continuació la seva 
intervenció literal:  
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“La Candidatura d’Unitat Popular entra, per primera vegada, a formar part del Consell 
Comarcal de la Selva al obtenir 7 regidors i 2423 vots a la comarca. 

Els consells comarcals neixen al 1987 amb la voluntat de ser el nexe directe entre el 
govern de la Generalitat i els municipis, entre el govern central i l’administració local, 
però la seva trajectòria durant els 27 anys que porten de funcionament no ha estat la 
més desitjada: han duplicat administracions i competències sense afavorir el 
desenvolupament de la democràcia.

La construcció d’un estat propi planteja una oportunitat única per repensar el paper de 
tots i cadascun dels diferents nivells de l’administració i prescindir de limitacions 
imposades per marcs constitucionals externs. La CUP ha defensat i defensarà sempre 
els models polítics que es construeixen des de baix cap a dalt, es a dir, des dels 
municipis fins a l’administració central. Pensem que els nuclis de població han de tenir 
la potestat de decidir tant a nivell de divisió territorial (a quin municipi pertanyen, per 
exemple) com a nivell competencial (cal donar el màxim poder als ajuntaments i deixar 
que els organismes comarcals assumeixin les funcions que lliurement acordin delegar-
los els municipis).

Les diputacions provincials han de desaparèixer perquè representen l’administració de 
l’estat colonial que ens oprimeix i ens administra des de la metròpolis  i, en canvi, els 
consells comarcals han d’adoptar la funció de coordinació, de suport i de mancomunar 
serveis entre els diferents municipis de la comarca. Al mateix temps els consells 
comarcals han de prescindir dels càrrecs polítics i no reproduir l’esquema institucional 
de representació política que fins ara ostenten  les diputacions i els mateixos consells 
comarcals. Els consellers comarcals estem obligats a ser càrrecs electes dels nostres 
municipis, per tant dupliquem càrrecs institucionals, primer tema a qüestionar i a 
proposar canvis dins la modèstia de la nostra representació dins aquesta institució.

El que hem vist d’aquest consell comarcal des de fora, com a ciutadanes,  no ens 
agrada. No ens agrada saber que el Consell Comarcal de la Selva està implicat en 
diversos casos de corrupció, amb un president imputat, amb problemes en la 
tramitació de les concessions dels menjadors de les nostres escoles. No ens agrada el 
seu sistema presidencialista i la separació que produeix entre representants i 
representades. Volem un Consell Comarcal que impulsi la gestió pública dels serveis, 
amb transparència i amb la participació de les persones que en són usuàries i el poble 
en general.

El país que volem construir el volem desenvolupant eines de democràcia, un país on 
els càrrecs electes i les institucions estiguin al servei de la població, sense privilegis ni 
distincions. Apostem decididament per retornar el poder de decisió a les classes 
populars portant al si del Consell les lluites del carrer com ho fem dins els ajuntaments.

Estem convençudes que la societat del segle XXI ha de ser una societat sense 
discriminacions ni opressions de cap tipus, sense estructures patriarcals ni sexisme, i 
és per tot això que reafirmem l’esperit constructiu i transformador de l’esquerra 
independentista del nostre país. Volem la independència dels Països Catalans i alhora 
la transformació social. La veritable transformació de la nostra societat s’ha de portar a 
terme de la mateixa manera que es vol construir el model de tots els nivells de 
l’administració: des de baix cap a dalt. 

Per finalitzar recordem les paraules de Rosa Luxemburg:

Per un món on siguem socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures.
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Moltes gràcies.

Visca la terra!”

Intervenció del Sra. Dolors Rubio Castillo (Entesa): La seva candidatura es presenta 
amb ganes de treballar i esperant que aquesta legislatura s’afronti amb transparència i 
bon govern. 

Intervenció del Sr. Manel Roqueta (PSC): felicita al President del Cosnell Comarcal de 
la Selva i al seu govern, espera que facin un bon govern per la comarca de la Selva. 
Des del PSC han estat al govern i a l’oposició del Consell Comarcal, sempre amb 
disposició de treballar pel bé del Consell Comarcal i la seva estabilitat, tal i com van fer 
a finals de la darrera legislatura. En aquest mandat estaran a l’oposició i demanen que 
se’ls tingui en compte per treballar per la comarca. 

Intervenció del Sr. Pere Garriga (IdSelva): Es transcriu a continuació la seva 
intervenció literal: 

“President, companyes i companys del consell, treballadors i treballadores de la casa, 
alcaldes i alcaldesses, representants de diferents institucions i a tothom en general.

Bon dia a tothom, gràcies per estar aquí presents, a la sala d’actes del Consell 
Comarcal. Parlo en representació dels independents de la Selva, un conglomerat de 
persones de diferents pobles que ens uneix un tret comú, que ho volem fer el millor 
possible pels nostres ciutadans i ciutadanes. Com, de ben segur, també volen la resta 
de consellers i conselleres comarcals. 

Hem format govern amb CiU. I ha estat més fàcil del que podíem pensar. I ha estat 
fàcil perquè hem trobat en la llista més votada a la nostra comarca, les afinitats per 
reconduir el Consell, per tornar a guanyar-nos la confiança de les persones, amb 
honestedat, treball, transparència i humilitat. Sense estridències. No som dels que ens 
quedem a fora, còmodament, criticant el que fan els de dins. Som càrrecs electes que 
ens hem presentat per transformar la realitat que tenim. I que el Consell estigui al 
servei de les persones en una comarca dels municipis.

No podem negar que la fressa dels darrers anys encara està present i que 
malauradament durarà encara força temps més. Però no podem viure del passat. 
L’hem d’afrontar, encarar i treballar, des del present, per millorar el futur. 

No és gens fàcil encetar un discurs de presa de possessió, i menys en la situació 
econòmica i laboral en la que ens trobem. No descobreixo res si dic que la crisi que 
patim és greu, molt greu. Per aquest motiu primer de tot vull que sapigueu del 
compromís polític d’aquest govern per treballar activament en les polítiques al servei 
de la majoria social que més pateix, les persones a l’atur. 

Hem d’actuar sense egoismes, de forma conjunta, només d’aquesta manera ens en 
sortirem. I ho hem de fer conscients de la realitat que tenim i que ens impedeix fer 
miracles. Volem gestionar millor els recursos econòmics i humans del Consell.  
Construïm un futur del que ens en puguem sentir orgullosos, però sobretot, deixem un 
present als nostres fills del que ells se’n puguin sentir orgullosos. 

S’ha d’acabar amb el clientelisme polític de les subvencions i dotar a cada ajuntament 
del que li correspon, independentment del color polític dels seus ciutadans. I també 
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amb les baralles entre govern i oposició. Els ciutadans no esperen això de nosaltres, 
sinó que treballem per ells i que tirem endavant. Junts ens en sortirem millor. I és feina 
i voluntat de totes les parts que així sigui.

Tenim, en aquests propers quatre anys un repte important, dels més importants que un 
consell pot tenir al seu davant. Fer de la Selva la comarca  que totes i tots volem. 

Sempre hem dit que una societat cohesionada és la millor garantia de progrés i 
benestar. Hem d’aplicar les mesures necessàries perquè això sigui possible, garantint 
els drets de les persones, però amb la obligació que tenim les conselleres i consellers, 
de complir amb els nostres deures. 

Incorporem al Consell maneres de fer de la política una pràctica transparent i 
participativa, proper a les persones. Ferms en les nostres conviccions i en les nostres 
propostes. Fer política en majúscules, a peu de carrer.

Som conscients que no ens en sortirem de tot, però també que junts serà més fàcil i 
possible que ho aconseguim. Tenim futur, des de la suma de les persones i de les 
idees i les propostes.

Aquest no es un pacte entre partits, sinó que és un acord entre persones,  sense 
partidismes ni personalismes estranys i incomprensibles i que no porten a cap benefici 
a la nostra comunitat.  Un pacte obert, generós, fet des d’una majoria de votants. Però 
un pacte necessari i volgut, especialment perquè tots  som poble i tots representem 
una part de la nostra comarca.

I l’objectiu primer d’aquest govern és el de representar a tot el poble, a tothom, sense 
excepcions de cap mena. Es necessari una nova manera de fer les coses i de 
gestionar amb eficàcia i eficiència els pocs recursos de que disposem.
 
I conteu en tot moment amb el compromís polític dels independents de la selva amb el 
dret a decidir. Som gent d’un país que ha de poder escollir, amb total llibertat el seu 
present. Malament anem quan la societat està sotmesa a la imposició. També des del 
Consell hem de posar les eines necessàries a l’abast de la democràcia real. La de les 
persones. La que ha de decidir. 

Hi ha moments a la vida en que les persones ens sentim vitals, vives. I per a nosaltres 
és un d’aquests moments. I vull reivindicar la professionalitat de les persones que es 
dediquen a la política municipal i de proximitat, i als treballadors i treballadores dels 
serveis públics, als ajuntaments, al consell comarcal, als mestres, sanitaris, bombers, 
policies…. I tants i tants d’altres massa sovint criticats. 

Reivindico la política i els polítics seriosos, que volem treballar per les persones dels 
nostres pobles sense cap més afany de protagonisme. Ells són els veritables 
protagonistes de les nostres vides publiques”.

Intervenció del Sr. Àngel Canosa Fernández (ERC): El grup d’ERC ha vingut a 
treballar en aquest Consell, sense partits polítics ni interessos, ni mirant el passat. 
Aquest grup de consellers no defugirà les seves responsabilitats d’aquest Consell 
Comarcal. Vol fer política per millorar els serveis a les persones i als municipis de la 
comarca. Per ajudar els interessos dels ciutadans, representant persones, principis i 
valors. Visca Catalunya. 
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Finalment fa la següent intervenció la Sra. Natàlia Figueres (CIU): Dóna la benvinguda 
a tots els companys i als grups polítics nous. Per part del grup de CIU, després de 
consultar-ho amb tots els grups polítics, han decidit formar govern amb el grup 
d’IdSelva per mantenir un projecte que ha tingut fins a data d’avui. Volen formar equip i 
estendre la mà a tots els grups polítics. Tenen il·lusió per continuar al costat de les 
persones. Volen donar servei i cobertura a totes les necessitats, que són moltes. 

Finalment, el Sr. Salvador Balliu, realitza la següent intervenció que es transcriu 
literalment: 

“- Directora dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família, Montserrat Roura, en 
representació del Govern de la Generalitat de Catalunya.
- Consellers comarcals, sortints i electes
- Alcaldes i alcaldesses,
- Regidors i regidores,
- Amics i família,

- Senyors i senyores

Molt bon dia a tothom, vull donar el meu sincer agraïment a tots els consellers i 
conselleres que han dipositat la seva confiança de nou en el grup de Convergència i 
Unió i en la meva persona per tornar a ser reelegit en l’exercici del càrrec de president 
del Consell Comarcal de la Selva per a aquest mandat, que iniciem avui. 

Després de dos anys al capdavant del Consell Comarcal de la Selva durant els quals, 
com bé sabeu, hem fet molts feina, inicio aquesta nova etapa amb la tranquil•litat i la 
certesa que les coses s’estan fent bé i que la dinàmica de treball iniciada fa dos anys i 
escaig -quan vaig posar-me al capdavant del Consell per dirigir-ne la institució- és la 
correcta. 

Prova d’això és el recorregut que hem fet al llarg d’aquest temps que es reflecteix en 
els resultats obtinguts per les decisions que hem pres durant aquest període de temps 
que han repercutit en la millora d’alguns dels serveis que prestem als ajuntaments i 
també als ciutadans de la comarca.

El camí no ha estat fàcil, però l’esperit de treball de l’equip de persones que hem 
liderat aquest projecte ens ha portat a assolir tots els reptes que ens havíem proposat 
a l’inici. Queda molt de trajecte per recórrer i molta feina per fer i, de ben segur, el 
mandat que avui iniciem ens permetrà continuar treballant en moltes de les iniciatives 
que ja tenim engegades, i d’altres que iniciarem durant aquests propers quatre anys.

Som una administració de serveis, de col•laboració amb altres administracions i una 
peça important de l’estructura de la Generalitat de Catalunya. Amb la situació 
apassionant que vivim a Catalunya, tots els consellers que formem aquest nou Ple del 
Consell Comarcal de la Selva caldrà que estiguem a l’alçada de les circumstàncies i 
que puguem donar resposta a tot allò que se’ns requereixi. 

Hem estat i som un exemple a seguir per a molts altres consells de Catalunya: el gran 
nombre de serveis que prestem tant als ajuntaments com als ciutadans de la Selva 
ens han situat com un dels consells de referència. Cal que continuem treballant en 
aquesta direcció: posar en valor l’equip de persones que l’integra i la seva vocació de 
servei.
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Ja ho he dit en diverses ocasions i avui ho reitero públicament: el Consell Comarcal de 
la Selva és un ens que, gràcies a tots i cadascun dels treballadors que en formen part, 
ha estat cuidat i constitruït per tal que sempre superi les expectatives.

Tot l’equip de persones que treballa al Consell sent que forma part d’aquest ens i es 
pren la seva feina amb una dedicació i una implicació que sovint va molt més enllà de 
la responsabilitat que els pertoca. És una gran satisfacció per mi poder liderar aquest 
gran equip de persones que formen la família del Consell. Moltes gràcies a tots.

D’això cal que n’aprenguem també els polítics: hem d’encomanar-nos d’aquest 
sentiment de pertinença i de tirar endavant la feina i de prendre les decisions més 
correctes, independentment de qui les proposi, sempre que siguin bones per a la 
comarca i per als seus ciutadans.

M’agradaria que, ara que iniciem aquesta nova etapa, els 33 consellers comarcals 
d’aquest nou Ple, estiguem per sobre de qualsevol ideologia política, ja que, ara més 
que mai, necessitem estar al costat dels ajuntaments i dels ciutadans i de donar-los 
resposta a tot allò que necessitin en el seu dia a dia. I que, alhora, aportem el nostre 
granet de sorra municipal per treballar amb visió comarcal. La identitat de la Selva, la 
formen els 26 municipis i la seva essència, és el fet que ens caracteritza especialment.

Les dificultats actuals que pateixen moltes famílies selvatanes ens implica un grau 
superior d’exigència: respondre amb més rapidesa i eficàcia les diverses situacions 
que se’ns presenten. I és que, en èpoques de crisi com l’actual,  augmenta la 
demanda de serveis i, alhora, les exigències dels ciutadans vers l’administració són 
moltes més.

Els ciutadans jutgen més que mai la prestació que fem dels serveis públics i també les 
decisions polítiques i tècniques. En un moment, com bé tots sabeu, en què disposem 
de molt pocs recursos per a fer-los funcionar. Per això, cal que incrementem 
l’eficiència en la gestió del Consell, prioritzem totes aquelles actuacions que suposin 
mancomunar serveis municipals i mantinguem la col•laboració amb les altres 
administracions.

Entenem que òrgans com el Consell d’Alcaldes han d’adquirir més protagonisme en 
aquesta nova etapa i que l’accés als nostres serveis i responsables polítics per part 
dels membres electes dels municipis ha de ser ràpid, fluid i eficaç. Hem de poder 
escoltar quines són les necessitats dels municipis de la nostra comarca i hem de 
prendre les millors decisions per al conjunt de tots, tenint molt present i essent 
coneixedors de l’heterogeneïtat del nostre territori i sabent que les necessitats són molt 
diverses. 

En aquest punt, i tenint molt present aquesta nova etapa que inicia el Consell 
Comarcal, marcada pels resultats de les eleccions del 24 de maig, m’agradaria agrair 
novament a tots els consellers de CiU la confiança que m’han donat i que ha fet 
possible la meva reelecció com a president del Consell, especialment als òrgans del 
partit, que han fet confiança en la meva persona per a continuar liderant aquest 
projecte del quan n’agafava el timó fa dos anys amb el ple convenciment que 
continuarem posicionant el Consell Comarcal de la Selva al lloc on li pertoca i, com un 
ens supramunicipal que està al costat dels ajuntaments i dels ciutadans de la seva 
comarca en el dia a dia.

Alhora encoratjar al nou equip que m’acompanyarà en aquest viatge al capdavant del 
Consell durant els propers quatre anys, un equip de persones joves i preparades que 
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inicien aquesta nova etapa amb moltes ganes d’aportar els seus coneixements i de 
compartir i posar en pràctica les seves experiències del món local i del món privat al 
Consell. 

Aquesta feina esmentada també és mèrit dels 33 consellers que formaven el Consell 
Comarcal de la Selva la passada legislatura; i en especial, vull agrair als socis de 
govern que hem tingut en la legislatura passada, tant Esquerra Republicana com el 
Partit Socialista. 

Tant els dos primers anys en què CiU va governar amb ERC, com aquest darrer 
període, que hem governat amb el PSC he treballat en una única direcció i tenint molt 
present quins eren els interessos de la comarca. 

I mirant al futur, hem de treballar amb tots els grups polítics i, és evident, els nous 
socis de govern, els Independents de la Selva (IdS) juntament amb nosaltres, 
Convergència i Unió, liderarem el Consell Comarcal de la Selva durant els propers 
quatre anys. El projecte de comarca ha pres forma en el nou pacte polític que vàrem 
signar representants comarcals d’ambdues formacions el passat dia 2 de juliol.

Vull agrair a tots i cadascun dels representants d’IdS, però especialment a en Pere 
Garriga, en Martí Nogué i la Gisela Saladich,  l’interès i la voluntat que han tingut des 
del dia després de les eleccions municipals per establir un marc de treball i 
col·laboració comú per arribar a un acord per a poder governar al Consell Comarcal de 
la Selva.

Agraeixo les intervencions i els aspectes crítics, però constructius de les intervencions 
que han realitzat la resta de grups polítics.

Tal com feia èmfasi anteriorment, m’agradaria poder comptar amb la participació dels 
consellers del Ple i poder continuar amb el clima de diàleg i respecte que hi hagut 
durant aquests dos anys en què he estat al capdavant de l’ens. Som companys de 
comarca, que treballem per a un únic fi.

A tots els consellers que integreu el nou Consell Comarcal de la Selva,vull dir-vos que 
dedicaré tots els meus esforços perquè que aquest nou mandat sigui molt beneficiós 
per a aquesta corporació, i també per als municipis, per als seus ajuntaments, per als 
seus electes i, per descomptat, per als seus ciutadans. Em poso a disposició de tots 
vosaltres.

No puc acabar sense donar les gràcies, una vegada més, als meus companys regidors 
de Caldes de Malavella i especialment a la meva família, a la meva dona i als meus 
fills. Sense el seu incondicional suport i la seva paciència segurament avui no prendria 
possessió del càrrec.

Moltes gràcies pel suport que m’heu donat durant anys aquests”. 

Efectuades les anteriors intervencions, el senyor president aixeca la sessió a les 13.05 
hores, de la qual s'estén la present acta, que jo, la secretària, certifico.
 

La secretària El president
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