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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA
I ELECCIÓ DEL PRESIDENT
A la sala de sessions del Consell Comarcal d'Osona, quan són les 12 hores, del dia 22 de juliol
de 2011, es reuneixen en la sessió pública extraordinària de constitució del Consell Comarcal,
de conformitat amb el que estableixen l'article 22.1 del Text Refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i la
convocatòria formulada per la Presidència del Consell, juntament amb el secretari de la
corporació, senyor Jaume Portús i Arimany, els següents consellers proclamats membres del
Consell Comarcal d'Osona per la Junta Electoral Provincial de Barcelona:
FEDERACIÓ CONVERGÈNCIA I UNIÓ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Joan Roca i Tió
Manel Romans i Sànchez
Mercè Puntí i Sañé
Salvador Baroy i Sànchez
Marc Verdaguer i Montanyà
Maribel Matas i Babón
Josep Rovira i Parés
Antoni Serrat i Callís
Francesc Xavier Farrés i Fabré
Josep Maria Masramon i Falgueras
Eudald Parcerisas i Camprubí
Josep Anglada i Dorca
Carles Banús i Puigivila

COALICIÓ ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL
−
−
−
−
−
−
−
−

Joan López i Carol
Jordi Casals i Prat
Jordi Serra i Macià
Jaume Mas i Coll
Pere Molist i Bover
Ramon Paret i Móra
Elisabet Ferreres i Vergés
Òscar Pitarch i Mas

COALICIÓ PROGRÉS MUNICIPAL
−
−
−
−
−

Miquel Arisa Coma
Sergi Vilamala Bastarras
Jacint Raurell Bernadà
Joan Sadurní Camps
Maria Milagros Martínez Adan

ASSOCIACIÓ
D’AGRUPACIONS
D’ELECTORS:
ASSOCIACIÓ
D’AGRUPACIONS
D’ELECTORS: TONA FUTUR, INDEPENDENTS DE FOLGUEROLES, GENT GRAN DE STA.
EUGÈNIA DE BERGA, JUNTS PER BALENYÀ, INDEPENDENTS PER CANTONIGRÒS,
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BRULL UNIÓ MUNICIPAL, UNITS PER MALLA, INDEPENDENTS DE SANT MARTÍ DE
CENTELLES, L’ALTERNATIVA, GENT D’ALPENS, ESPINELVES VIU
−
−
−

Pere Medina Serrahima
Anna Magem Marsó
Carles Baronet Aldabó

PLATAFORMA PER CATALUNYA
−
−

Josep Anglada i Rius
Antoni Sánchez i Gueldos

COALICIÓ INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA ENTESA PEL PROGRÉS MUNICIPAL
−

Roser Mas Illamola

S’excusen d’assistir-hi, la senyora Liliana Vilanova Orriols, de la Candidatura d’Unitat Popular,
per motius de maternitat i el senyor Pere Molist i Bover, de la Coalició Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal, per motius personals.
Tots els consellers electes esmentats anteriorment han lliurat llurs respectives credencials a la
Secretaria de la corporació.
Tot seguit el secretari actuant demana que, de conformitat amb els articles 22.1 del Text Refós
de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, 195.2 de la Llei Orgànica 2/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i 37.2
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el conseller
proclamat de més edat present a la sessió, que segons les dades disponibles és el senyor
Josep Maria Masramon Falgueras, passi a presidir la Mesa d'Edat, juntament amb el conseller
proclamat de menor edat present a la sessió, que segons les dades disponibles és el senyor
Pere Medina Serrahima, i que actuarà com a vocal.
Després que els membres ocupen els seus llocs, la Mesa d'Edat queda integrada per:
President:
Vocal:
Secretari:

Sr. Josep Maria Masramon Falgueras, conseller electe present de més edat.
Sr. Pere Medina Serrahima, conseller electe present de menor edat.
Sr. Jaume Portús i Arimany, secretari de la corporació.

Una vegada constituïda la Mesa d'Edat, el president declara oberta la sessió.
El president demana al secretari que llegeixi la part necessària, per a aquest acte, de l’acta de
la Junta Electoral Provincial de Barcelona. L’acta, en la part que afecta al Consell Comarcal
d'Osona, diu:
“Maria Jesús Clopes Alemany, Secretaria de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, certifico:
Que per acord d’aquesta Junta Electoral Provincial en la seva sessió del dia de la data i d’acord amb allò
que estableixen els articles 20 i següents del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, es proclamen membres electes i
suplents pels Consell Comarcal de l’àmbit d’aquesta Junta, les següents persones
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OSONA (33 membres)
FEDERACIÓ CONVERGÈNCIA I UNIÓ (13 membres)
1.
Joan Roca i Tió (Gurb)
2.
Manel Romans i Sànchez (Torelló)
3.
Mercè Puntí i Sañé (Manlleu)
4.
Salvador Baroy i Sànchez (Sant Hipòlit de Voltregà)
5.
Marc Verdaguer i Montanyà Calldetenes)
6.
Maribel Matas i Babón (Centelles)
7.
Josep Rovira i Parés (Santa Eugènia de Berga)
8.
Antoni Serrat i Callís (Vic)
9.
Francesc Xavier Farrés i Fabré (Vic)
10.
Josep Maria Masramon i Falgueras (Sant Boi de Lluçanès)
11.
Eudald Parcerisas i Camprubí (Sora)
12.
Josep Anglada i Dorca (Vidrà)
13.
Carles Banús i Puigivila (Tavèrnoles)
SUPLENTS
1.
Marc Sucarrats i Sabatés (Oristà)
2.
Lluís Vila i Vilalta (Prats de Lluçanès)
3.
Antoni Prieto i Llop (Olost)
4.
Josep Palmarola i Nogué (Seva)
5.
Jordi Vilamala i Romeu (Tona)
6.
Ramon Llorà i Almeda (Muntanyola)
7.
Josep Suriñach i Aguilar (Manlleu)
8.
Josep Maria Girvent i Pujades (ColIsusplna)
9.
Rosa Trabal i Carós (Lluçà)
10.
Maria Rosa Vestit i Villegas (Sant Quirze de Besora)
11.
Miquel Espona i Auferi (Tona)
12.
Feliu Puigbó i Coll (Sant Julià de Vilatorta)
13.
Joaquim Espona i Justo (Gurb)
COALICIÓ ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (8 membres)
1.
Joan López i Carol (Vic)
2.
Jordi Casals i Prat (Torelló)
3.
Jordi Serra i Macià (Roda de Ter)
4.
Jaume Mas i Coll (Calldetenes)
5.
Pere Molist i Bover (Gurb)
6.
Ramon Paret i Móra (Sant Pere de Torelló)
7.
Elisabet Ferreres i Vergés (Montesquiu)
8.
Òscar Pitarch i Mas (Olost)
SUPLENTS
1.
Josep Sallent i Comas (Santa Eugènia de Berga)
2.
Laura Bassas i Arumí (Sant Vicenç de Torelló)
3.
Montserrat Juvanteny i Canal (Prats de Lluçanès)
4.
Hèctor Bayarri i Garcia (Viladrau)
5.
Maica Bassas i Aumedes (Manlleu)
6.
Antoni Bou i Castellà (Muntanyola)
7.
Joan Carles Rodríguez i Casadevall (Sant Julià de Vilatorta)
8.
Àngel Torras i Sancho (Santa Eulàlia de Riuprimer)
COALICIÓ PROGRÉS MUNICIPAL (5 membres)
1.
Miquel Arisa Coma
2.
Sergi Vilamala Bastarras
3.
Jacint Raurell Bernadà
4.
Joan Sadurní Camps
5.
Maria Milagros Martínez Adan
SUPLENTS
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1.
2.
3.
4.
5.

Josep Paré Aregall
Marc Fontserè Candell
Albert Serra Vergara
Jaume Criach Vila
Vicenç Cornejo Hidalgo

ASSOCIACIÓ D’AGRUPACIONS D’ELECTORS: ASSOCIACIÓ D’AGRUPACIONS D’ELECTORS: TONA
FUTUR, INDEPENDENTS DE FOLGUEROLES, GENT GRAN DE STA. EUGÈNIA DE BERGA, JUNTS
PER BALENYÀ, INDEPENDENTS PER CANTONIGRÒS, BRULL UNIÓ MUNICIPAL, UNITS PER
MALLA, INDEPENDENTS DE SANT MARTÍ DE CENTELLES, L’ALTERNATIVA, GENT D’ALPENS,
ESPINELVES VIU (3 membres)
1.
Pere Medina Serrahima (El Brull)
2.
Anna Magem Marsó (Balenyà)
3.
Carles Baronet Aldabó (Folgueroles)
SUPLENTS
1.
Ferran Garriga Señé (Tona)
2.
Manuel Bastias Rosell (Viladrau)
3.
Eric Vila de Mas (Seva)
PLATAFORMA PER CATALUNYA (2 membres)
1.
Josep Anglada i Rius
2.
Antoni Sánchez i Gueldos
SUPLENTS
1.
Marta Riera i Camps
2.
Josep Maria Soldevila Miró
COALICIÓ INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA
PEL PROGRÉS MUNICIPAL (1 membres)
1.
Roser Mas Illamola (Torelló)
SUPLENT
1.
Xavier Tornafoch Yuste (Vic)
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (1 membre)
1.
Liliana Vilanova Orriols
SUPLENTS
1.
Laia Jurado i Canadell (Vic)
2.
Josep Salvans i Codina (Montesquiu)
3.
Georgina Rieredevall i Tarrés (Vic)”

El secretari exposa que, d’acord amb el que disposa l’article 7 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s’han presentat totes les credencials dels
consellers que d’acord amb l’acta esmentada han estat proclamats.
Seguidament, el president de la Mesa invita els consellers electes a expressar, si escau, si es
consideren afectats per alguna causa sobrevinguda d'incompatibilitat. No es produeix cap
manifestació sobre això.
El secretari informa que els candidats proclamats, de conformitat amb allò que disposa l'article
75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, modificada en
aquest punt per l'article 4 de la Llei 9/1991, de 22 de març, han formulat la declaració sobre
causes de possible incompatibilitat, sobre els seus béns patrimonials i sobre qualsevol activitat
que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.
Tot seguit, de conformitat amb allò que disposa l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19
de juny, del Règim electoral general, modificada per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març, en
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relació amb el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, en el moment de la presa de possessió i per
tal d'adquirir la plena condició del càrrec de conseller, els proclamats han de jurar o prometre
acatament a la Constitució.
Per això el president anuncia que es procedirà a llegir la fórmula del jurament o promesa
continguda en el Reial Decret esmentat, i que ho farà el secretari en una sola vegada, amb
caràcter general, perquè cada conseller, un cop feta la crida nominal seguin l’ordre que figura a
la còpia de l’acta de proclamació efectuada per la Junta Electoral Provincial, manifesti si jura o
promet a la pregunta que en aquest sentit es formula.
El president demana als consellers que es posin drets per escoltar la pregunta, que literalment
diu:
"Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del
càrrec de conseller o consellera del Consell Comarcal d'Osona, amb lleialtat al Rei, i respectar i
fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya?".
Cada conseller contesta el següent:
Nom i cognoms
Joan Roca i Tió
Manel Romans i Sànchez
Mercè Puntí i Sañé
Salvador Baroy i Sànchez
Marc Verdaguer i Montanyà
Maribel Matas i Babón
Josep Rovira i Parés
Antoni Serrat i Callís
Francesc Xavier Farrés i Fabré
Eudald Parcerisas i Camprubí
Josep Anglada i Dorca
Carles Banús i Puigivila
Joan López i Carol
Jordi Casals i Prat
Jordi Serra i Macià
Jaume Mas i Coll
Ramon Paret i Móra
Elisabet Ferreres i Vergés
Òscar Pitarch i Mas
Miquel Arisa Coma
Sergi Vilamala Bastarras
Jacint Raurell Bernadà
Joan Sadurní Camps
Maria Milagros Martínez Adan
Pere Medina Serrahima

Resposta al jurament o promesa
Si, prometo per imperatiu legal
Si, prometo
Si, ho prometo
Per imperatiu legal, si prometo
Si, ho prometo per imperatiu legal
Ho prometo per imperatiu legal
Si, prometo per imperatiu legal
Si, ho prometo per imperatiu legal i sense renunciar
al dret de la independència de Catalunya
Si, ho prometo
Si, ho prometo
Si, ho prometo
Si, ho prometo
Si, hi prometo per imperatiu legal, sense renunciar
als principis republicans i a la independència de
Catalunya
Per imperatiu legal, ho prometo
Per imperatiu legal, si prometo
Per imperatiu legal, si prometo
Per imperatiu legal, si prometo
Si, prometo per imperatiu legal
Per imperatiu legal i nomes per imperatiu legal, ho
prometo
Si, prometo
Si, ho prometo
Si, ho prometo
Si, ho prometo
Si, ho prometo
Per imperatiu legal, si prometo

Edifici El Sucre
Carrer de l’Hist. Ramon d'Abadal i de Vinyals
núm. 5, 3a. planta. 08500 Vic
Tel. 93 883 22 12. Fax 93 889 56 32
a/e: informa@ccosona.cat
Web: www.ccosona.cat

Anna Magem Marsó
Carles Baronet Aldabó
Josep Anglada i Rius
Antoni Sánchez i Gueldos
Roser Mas Illamola

Si, ho prometo per imperatiu legal
Si, ho juro
Si. ho juro
Si, ho prometo
Si, ho prometo per imperatiu legal

Seguidament el vocal de la Mesa d'edat, pregunta al president si jura o promet i aquest
contesta:
Sr. Josep M. Masramon Falgueras

Si, per imperatiu legal, prometo

En conseqüència, el president de la Mesa declara constituït el Consell Comarcal d'Osona en el
seu setè mandat.
Acomplertes les formalitats procedents, el president anuncia que, seguidament, es procedirà a
elegir el president del Consell entre els membres que el componen, d'acord amb l'article 22 del
Text Refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre. Per això demana als representants de cada grup que manifestin, si
escau, el nom del candidat que presenten.
La senyora Roser Mas, en representació de la Coalició Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa - Entesa pel Progrés Municipal, diu que el seu grup no presenta
candidat.
El senyor Josep Anglada, en representació de Plataforma per Catalunya, diu que el seu grup
no presenta candidat.
El senyor Carles Baronet, en representació de l’Associació d’Agrupacions d’Electors: Tona
Futur, Independents de Folgueroles, Gent Gran de Sta. Eugènia de Berga, Junts per Balenyà,
Independents per Cantonigròs, Brull Unió Municipal, Units per Malla, Independents de Sant
Martí de Centelles, l’Alternativa, Gent d’Alpens, Espinelves Viu, diu que el seu grup no presenta
candidat.
El senyor Sergi Vilamala, en representació de la Coalició Progrés Municipal, diu que el seu
grup no presenta candidat.
El senyor Jordi Serra, en representació de la Coalició Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal, diu que el seu grup no presenta candidat.
El senyor Josep M. Masramon, en representació de la Federació Convergència i Unió, diu que
el seu grup presenta com a candidat al senyor Joan Roca Tió.
Per tant, el candidat que es presenta al càrrec de president és:
El senyor Joan Roca Tió, per la Federació convergència i Unió.
El president de la Mesa anuncia que tot seguit s'iniciarà la votació, que es farà mitjançant una
papereta secreta que, un cop introduïda en el sobre corresponent, els consellers lliuraran al
president de la Mesa perquè sigui dipositada a una urna preparada a l’efecte.
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El secretari crida un per un i per ordre alfabètic els consellers, i finalment emeten el seu vot el
vocal i el president de la mesa.
Acabada la votació es procedeix a l'escrutini dels vots emesos, i es verifica el recompte de vots,
amb el resultat següent:
-

Vots emesos:
Vots en blanc:
Vots nuls:

31
3
0

-

Joan Roca Tió

28 vots

Candidat:
En virtut d'aquests resultats, i com que el candidat senyor Joan Roca Tió, ha obtingut un total
de 28 vots, que representen la majoria absoluta sobre els trenta-tres membres de dret que
componen el Consell Comarcal, el president de la Mesa proclama president del Consell
Comarcal d'Osona el senyor Joan Roca Tió.
El president de la Mesa demana al senyor Joan Roca i Tió que s'atansi a la Mesa i li pregunta
si accepta el càrrec de president del Consell Comarcal d'Osona; el senyor Joan Roca i Tió
contesta en sentit afirmatiu, per la qual cosa se li demana que procedeixi a formular el jurament
o promesa preceptiu.
El president de la Mesa demana al senyor Joan Roca i Tió:
"Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del
càrrec de president del Consell Comarcal d'Osona, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer
respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya?".
El senyor Joan Roca i Tió, respon: Per imperatiu legal, si prometo:
Tot seguit el president de la Mesa imposa la venera de la corporació al senyor Joan Roca i Tió i
li lliura el bastó de comandament, amb la qual cosa li dóna possessió del càrrec.
El senyor Joan Roca i Tió pren possessió del càrrec i passa a ocupar la Presidència del Consell
i els components de la Mesa d'Edat s'incorporen als escons respectius.
Seguidament, el president del Consell Comarcal procedeix a lliurar els escuts als nous
consellers i a continuació ofereix als representants dels diversos grups polítics representats al
Consell un torn d'intervencions.
En primer lloc es concedeix la paraula a la senyora Roser Mas, en representació de la Coalició
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa pel Progrés Municipal, que
diu:
“En primer lloc, des del grup, des d’ICV-EUiA-Entesa, volem transmetre la nostra felicitació al
nou president del Consell Comarcal, el sr. Joan Roca, que ha comptat amb un suport molt
ampli.
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El nostre ha estat un vot en blanc, un vot en blanc que no pretén considerar il·legítim cap pacte,
ans al contrari, els 4 partits que formen part de l'equip de govern (CDC, UDC, ERC i PSC)
tenen una majoria amplíssima (26 dels 33 consellers) i configuren, per tant, un dels governs
amb més suports de la història d'aquest Consell.
Però sí que el nostre vot en blanc vol simbolitzar la decepció pel fet que les forces
progressistes, tot i sumar més consellers comarcals que CiU (recordem que CiU no ha millorat
els resultats de l'anterior mandat i que ERC, PSC, ICV i CUP sumen un conseller més que CiU)
no hem estat capaces d’ articular una majoria alternativa, com sí ha passat en d'altres
comarques veïnes, com per exemple, el Bages.
Des d’ICV continuem defensant l'herència del primer govern de progrés d'aquesta institució,
mentre altres formacions se n'han anat desvinculant a mesura que els ha fet pànic deixar CiU a
l'oposició. Amb el primer govern de progrés, el Consell va experimentar un impuls important en
les diferents àrees i també en el desplegament de serveis cap als ajuntaments (només cal
consultar les hemeroteques per comprovar-ho). En els darrers anys, però, el Consell
sociovergent ha tornat a caure en la letargia i l’ensopiment endèmic a què CiU ens tenia
acostumats en el passat.
Avui però estem davant d'una nova suma de govern que no respon de cap manera a un
projecte de "comarca compartit". Un pacte de govern que, segons com, sembla que respongui
més a interessos de partits i de càrrecs que no pas a un projecte clar de comarca.
En la presentació que han fet els darrers dies del pacte, només hem sentit a parlar de càrrecs,
vicepresidències i equilibris de poder entre els tres partits de govern. Una bona demostració és
el darrer "fred de peus" de la quarta pota d'aquest govern comarcal, Unió Democràtica, que
s'ha vist menystinguda en la foto oficial d'aquest acord. Ens agradaria pensar que en l’acord a
quatre bandes i les negociacions han parlat de programa, s'han discutit punts, s'han presentat i
contrastat idees, propostes, metodologies, prioritats, organigrames.. però, sincerament, no
acabem de creure’ns que hagi estat així...
No voldríem que la intervenció d'avui donés a entendre que el nostre objectiu serà el de portar
mal ambient o presentar dificultats per se ni al Consell Comarcal ni als plens, perquè no serà
així. Al contrari: ni el Consell ni els serveis que presta es mereixen que els qui els representem
l'acabem convertint en un fòrum partidista i de politiqueria barata per anar-hi a passar comptes
amb ningú.
Per això des d’ICV-EUiA-E farem una oposició seriosa, responsable, crítica, constructiva.. , que
és la que ens caracteritza arreu.
Entenent que el Consell s'ha d'adaptar a les necessitats dels municipis però que no pot ser
només una administració redistributiva.
Entenent que cal reorganitzar el Consell Comarcal per fer-lo més eficaç i més eficient, no per
satisfer interessos orgànics, partidistes o corporatius, sinó per donar el millor servei possible als
municipis i als ciutadans i ciutadanes en un moment de crisi com l'actual.
Entenent que la menor politització de què parlen alguns no pot significar absència de debats o
de projectes comarcals, com ha passat en aquest anterior mandat o fins i tot de menysprear el
Consell Comarcal com si fos una simple gestoria... Tot el contrari, nosaltres apostem perquè el
Consell Comarcal sigui un element clau a l’hora de mancomunar serveis al territori i de treballar
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per la col·laboració intermunicipal, però també una institució que defensi els interessos de tots
els osonencs i osonenques.
En aquest sentit, volem un Consell exigent amb Govern de la Generalitat i la resta
d'administracions, ferm i valent davant de les retallades socials del Govern de la Generalitat
que també perjudiquen els serveis que presta aquesta institució.
Volem un Consell que articuli consensos amplis entre els municipis per compartir una
estratègia econòmica per sortir de la crisi, per lluitar contra l'atur i per millorar les condicions de
vida de la gent, aspectes fonamentals en els quals no s’ha treballat seriosament durant aquest
passat mandat sociovergent.
Volem un Consell amb sensibilitat envers aquells municipis amb majors dificultats socials,
econòmiques o territorials, siguin del color que siguin.
Volem un Consell més valent davant de problemàtiques ambientals endèmiques a la nostra
comarca, com és la gestió dels purins.
I volem un Consell més transparent i que s'expliqui davant d'una ciutadania que reclama una
altra manera de fer política.
En definitiva, volem reiterar la nostra voluntat que el Consell sigui un instrument útil pels
municipis i per a les persones, no pels partits que el configuren. Si van en les línies que hem
esmentat, podran comptar amb el nostre suport i la nostra col·laboració. Si no és així, tindran la
nostra oposició!
Per acabar, desitgem al nou president i al nou govern sort i encert durant en els pròxims 4
anys.”
En segon lloc es concedeix la paraula al senyor Josep Anglada, en representació de
Plataforma per Catalunya, que diu:
Sr. President, Sres. Conselleres, Srs. Consellers, Senyores i senyors.
En el present acte de constitució del nou Consell Comarcal després dels resultats del passat 22
de Maig, on les ciutadanes i ciutadans d'aquesta comarca varen expressar democràticament la
seva voluntat a través de les urnes, vull abans de tot felicitar al nou president del Consell
Comarcal el Sr. Joan Roca per la seva elecció, cosa que ha fet tal com se sol dir vulgarment
arrasant, desitjant-li sor per aquest propers 4 anys.
Una sort que de ben segur i degut a la situació de crisi en que es troba el país la necessitarà.
Vull agrair també el suport que lliure i democràticament ens van donat els quasi 6000 osonencs
que van fer confiança a PxC a les passades eleccions municipals.
Confiança que ens omple de legitimitat i que fa possible que avui PxC estiguem presents en
aquest acte solemne com és la constitució d’aquets Consell Comarcal.
Nosaltres estem molt feliços dels resultats obtinguts, no se si tots els partits polítics en
representació en aquets consell poden dir el mateix.
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M’entres la majoria de partits aquí presents van a la baixa, PxC s’està convertint amb un partit
emergent capaç de regenerar amb sentit comú la política dels nostres ajuntament.
Un fet evident és que PxC a doblat en número de regidors i consellers en aquesta comarca.
Aquest ha estat un premi que ens ha donat la gent de la comarca d’osona pel nostre treball en
municipis de la comarca durant els darrers quatre anys.
Tots som coneixedors de sobres que les competències dels consells comarcals son les que
son, des de tasques de redistribució o administratives fins a donar suport als ajuntament petits i
poca cosa més.
Tasques, que al nostre entendre no requereixen ni dels consells comarcals ni de tants
conselles.
El país està malalt. Malalt de debò. Diuen que de fora ens ataquen ferotgement i nosaltres
anem posant-nos pals a les rodes.
Alguns experts xifren el dèficit fiscal en 22.000 milions d’euros anuals.
Uns parlen de que el robatori espanyol el podríem considerar dantesc. Una xacra que pot ser
letal.
La crisi, per sort, ha accelerat el procés i n’ha visualitzat les devastadores conseqüències.
El problema, però, no és únicament espanyol, també el tenim a casa.
Sempre és convenient tenir la casa neta abans de sortir a la palestra per predicar tota mena de
proclames.
Llastimosament no es pot dir que siguem un exemple de bona conducta.
Les xifres són esgarrifoses: 946 ajuntaments, 41 consells comarcals, 77 mancomunitats i 4
diputacions.
Els consells comarcals s’han convertit en l’empresa de recol·locació convergent.
L’últim any –segons l’IDESCAT- van remenar uns 600 milions.
I per posar un exemple de l’altra cara de la moneda són les diputacions que, fins fa quatre dies,
havien estat la menjadora socialista i ara passarà ser la menjadora del convergents.
Sabeu que el nostra grup comarcal ha manifestat en més d’una ocasió que som partidaris
d’eliminar els consells comarcals per tal d’evitar la duplicitat institucional.
Diuen que Espanya ens roba i ens maltracta.
Ara, doncs, potser començaria a ser el moment d’endreçar la rebotiga.
Confiem que el terenar d’austeritat que sembla que vol tenir el Sr. Joan Roca vagi calant en
aquest consell comarcal.
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I així m’ho va manifestar El Sr. Joan Roca el dia que em va convocar per explicar-me les seves
intencions de car aquest mandat, cosa que li vull agrair personalment i que demostra que vostè
no vol marginar a cap grup en representació en aquest consell comarcal.
Malgrat de no estar al govern, sàpiguen vostès, que el nostre grup comarcal practicarà una
oposició, tal com hem vingut fen fins ara, constrictiva, d’estímuls i d’iniciatives.
Cal doncs que des de l’equip de govern es practiqui una política de transparència en aquesta
institució.
Una transparència que ha de passar a contar amb la participació de tots els grups representats
en aquest consell.
I cal fer-ho deixant de banda projectes ideològics, entenent, que davant dels òrgans de gestió
dels consells, hi ha d’haver una gestió pura i dura i no interessos polítics o partidistes com de
vegades s’utilitzen en aquestes institucions.
Vostès no han de tenir por de nosaltres.
Plataforma per Catalunya està en aquet Consell Comarcal per sumar.
PxC no creu políticament en els personalismes, ni en la casta política.
PxC creiem en les propostes, i així actuarem en conseqüència.
Si les propostes que nosaltres tinguem que votar son positives i beneficioses per Osona, llavors
votarem que si, si es tot el contrari evidentment votarem que no, així de simple.
Ja per acabar, vull deixar clar que el nostre grup comarcal de PxC i des de aquesta institució
comarca remarcarem de forma molt fer-me la nostra lluita contra la globalització econòmica i
cultural.
Tot això serà amb l'impuls de les nostres polítiques de futur, del nostre model de societat i el
nostre model econòmic.
Apostant pel comerç tradicional i les PYMES que generen el 80% de l'ocupació i que solament
recullen el 20% dels beneficis.
Lluitarem contra la desindustrialització de la comarca a favor de països que no respecten els
drets humans o laborals bàsics i ho denunciarem amb energia.
Lluitarem per frenar el tancament continu d'empreses, de llocs de treball perduts per tal de
sortir de la cua catalana de renda per capità i persones que viuen sota el llindar de la pobresa.
Hem d’ajudar als ajuntaments a lluitar contra el fracàs escolar de les capes humils i
treballadores que els porta a un carreró sense sortida.
I per descomptat que lluitarem per controlar la immigració que es la cara més visible d'aquest
procés de globalització i que està sent utilitzada per els grans capitals financers com el seu
cavall de troia.
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Un cavall de troia que està generant competència deslleial amb la ma d'obra autòctona.
Un cavall de troia que està fent baixar els preus del treball, fent desaparèixer la classe mitjana i
creant borses de pobresa i un atur continuat.
Per tant, el nostre grup comarcal de PxC seguirem sent fidels als nostres votants.
I això significa que estarem al costat d’aquells grups o sectors que des del nostre punt de vista i
essent fidels a les quasi 6000 persones que ens varen donar llur suport, entenguem que
beneficien més a la nostra comarca. Aquesta serà la nostra actuació en aquest Consell durant
els propers 4 anys.
Moltes gràcies”
En tercer lloc es concedeix la paraula al senyor Carles Baronet, en representació de l’Associació
d’Agrupacions d’Electors: Tona Futur, Independents de Folgueroles, Gent Gran de Sta. Eugènia
de Berga, Junts per Balenyà, Independents per Cantonigròs, Brull Unió Municipal, Units per Malla,
Independents de Sant Martí de Centelles, l’Alternativa, Gent d’Alpens, Espinelves Viu, que diu:
“Sr. President, amic Joan.
Benvolguts consellers.
Nosaltres hem votat a favor teu Joan.
Creiem en les persones, en els polítics-persones. I tu ets i espero continuïs sent un dels millors
polítics-persona de la comarca.
Per això suposo aquesta votació tan majoritària al teu favor.
Us adreço la paraula en nom de les agrupacions electorals independents de la comarca
d’Osona.
En primer lloc, primer, vull aclarir que la presència avui aquí de l’alcaldessa de Balenyà, Anna
Magem, del regidor del Brull, Pere Medina, i la meva, en qualitat d’alcalde Folgueroles, és com
a conseqüència del resultat d’una segona votació duta a terme entre els representants de les
agrupacions d’electors esmentades: hem passat, doncs, dos filtres democràtics per arribar a
ser els representants dels independents en aquesta tasca de consellers: el del vot popular i el
del vot dels nostres companys regidors; i, per tant, en considerem plenament legitimats per tot
allò que puguem dir el dia d’avui i durant tota la legislatura.
Dit això, vull remarcar –i fins i tot agrair- les declaracions fetes pels enginyers del pacte del
Consell en el moment d’anunciar l’acord de govern per part dels tres partits majoritaris, en el
sentit que havia de ser així perquè les llistes d’aquests partits governen als 10 municipis més
poblats de la comarca.
Deixant al marge que això tècnicament no és cert ja que Balenyà (amb alcalde independent) és
un dels 10 municipis més poblats de la comarca, insisteixo en agrair-vos aquestes declaracions
que ens converteixen als INDEPENDENTS en la veu més potent del consell comarcal en la
defensa especial dels 41 municipis menys poblats del territori (es a dir, del 80% restant de
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municipis), els quals, no cal dir-ho, i segurament ho compartim tots els aquí presents, són
precisament els municipis que més necessiten els serveis, els assessoraments i les
assistències tècniques, la prestació dels quals és –o si més no hauria de ser- l’essència pròpia
d’un Consell Comarcal.
Vostès han decidit legítimament pactar. Vostès sabran per què ho han fet. El fet és, però, que
dels 33 consellers del Plenari, 26 governaran. Es a partir d’aquesta premissa que tot seguit la
premsa comarcal s’ha afanyat a dir per inèrcia que els altres 7 consellers serem oposició.
Però això no és ni serà així en el nostre cas; per les següents raons:
En primer lloc, perquè abans de que es consolidés el pacte personalment vaig parlar amb qui
serà President del Consell i li vaig manifestar que els Independents no faríem oposició, sinó
que sobretot ens dedicaríem a ajudar-lo i esperonar-lo a canviar de xip, i a dedicar totes les
energies del Consell a servir, assessorar i ajudar els municipis.
En segon lloc, no som oposició perquè els independents no estem subjectes a cap interès de
partit, a diferència dels altres grups aquí presents. Nosaltres, amb aquest pacte a tres bandes i
sense aquest pacte a tres bandes, actuarem de la mateixa manera.
Des de fa unes setmanes, tothom s’omple la boca dient que aquesta legislatura al consell
comarcal no es farà política. Si d’això és tractava, si allò més important era centrar tots els
esforços a servir amb energia, dedicació i eficàcia als municipis, segurament que allò més
oportú no era un pacte a tres bandes, ja que segons el nostra punt de vista el manteniment de
l’equilibri entre els tres partits signants segur que s’endurà molts i molts esforços i dificultarà
alguna iniciativa
I en aquest sentit, pensem que hagués estat més oportú un govern més àgil del grup majoritari
CiU al qual, i sempre que se centrés en l’actitud de servei als Ajuntaments que reclamem, no li
hauria mancat mai el recolzament i el suport dels aquí presents amb sentit comú i amb voluntat
de ser útils als equips municipal de la comarca. Si més no, i recordin que les matemàtiques són
una ciència exacta, amb els nostres vots el grup majoritari hi hagués pogut comptar.
En tercer lloc, no som oposició perquè al Consell Comarcal hi venim a fer allò mateix que fem
als nostres municipis: servir directament els osonencs sense cap altre interès que donar millors
serveis i oferir millors condicions de vida als nostres veïns. Per això manifestem que venim, per
damunt de tot, a recolzar molt activament l’equip de govern en totes les iniciatives que
afavoreixin la millora i la seguretat administrativa, tècnica, econòmica i de serveis dels nostres
Ajuntaments, de tots cinquanta-un.
venim a reclamar un Consell bolcat al 100% en el servei als Ajuntaments. La passivitat d’aquest
Consell Comarcal els darrers 4 anys no es pot tornar a repetir, no ens la podem permetre.
Senyors consellers, amic President Joan, fins a la data heu fet un gran esforç en estructurar i
dissenyar la plataforma de govern del consell comarcal.
Aquest mateix esforç és el que esperem que esmerceu en la vostra actuació en el propers anys
donant les prestacions que els nostres Ajuntaments, els mitjans i petits sobretot, necessiten.
En els moments molt difícils que vivim cada vegada s’alcen més veus que demanen una
reestructuració de la nostra administració i no falta qui es pregunta si sobren administracions de
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segon nivell, com ara els Consells Comarcals. Esteu obligats –estem obligats-, doncs, a ser
necessaris, millor dit, a ser imprescindibles per a la bona marxa dels nostres Ajuntaments. Si
no ens en sortim difícilment hi haurà més oportunitats.
Amic Joan, èxit et desitjo, si ens necessites saps on som i com som.”
En quart lloc es concedeix la paraula al senyor Sergi Vilamala, en representació de la Coalició
Progrés Municipal, que diu:
“Il·lustres alcaldes, alcaldesses, il·lustres consellers,conselleres,
representants d’entitats i associacions, senyors i senyores,

regidors,

regidores,

El passat 22 de maig, CiU va guanyar les eleccions a Osona. Felicitem la coalició i al nou
President del Consell Comarcal d’Osona, el sr. Joan Roca. L’endemà de les eleccions, el Partit
dels Socialistes de Catalunya ja va manifestar que facilitaríem que la presidència recaigués en
la persona designada pel partit guanyador. Ho varem fer sense condicions. Per evidenciar de
forma visible la voluntat d’entesa que el nostre grup té.
Un agraïment al grup d’ERC, amb qui compartirem govern, per acceptar treballar conjuntament.
Vull expressar també la felicitació del Grup Socialista a la resta de grups per la defensa del
món local que feu en cadascun dels municipis en què teniu representació. Oferir la
col·laboració del nostre grup en un moment en què cal que tots plegats siguem capaços
d’obtenir grans acords, de pensar institucionalment i sempre al servei de les persones que
esperen el millor de nosaltres.
Deixeu-me en el capítol d’agraïments fer-ne un de personal a qui ha estat President del Consell
Comarcal els darrers quatre anys: el sr Miquel Arisa . Per la seva actitud, la seva exigència, la
seva dedicació, així com la participació activa des de la restauració dels ajuntament
democràtics pel consens entre els diferents grups polítics comarcals que defensen els principis
democràtics més elementals de la convivència i el respecte i que tant bé reflecteix la Declaració
Universal dels Drets Humans acceptada per tots nosaltres.
I finalment gràcies a tots els consellers i conselleres que avui pleguen per la seva dedicació en
favor d’Osona.
El context econòmic actual reclama i exigeix estabilitat en el govern i consens ampli. D’aquí la
nostra voluntat de fer el més ampli possible el pacte de governabilitat del Consell Comarcal
amb la presència de les 3 forces polítiques majoritàries a la nostra comarca amb acords cap a
les altres forces que respectin els principis bàsics d’igualtat i respecte cap a les persones.
Els ciutadans esperen de nosaltres una Bona Administració; hi tenen dret com estableix
l’Estatut d’Autonomia aprovat tot just fa ara 5 anys. Parlar de bona administració no és mera
retòrica; ans al contrari; vol dir parlar d’eficàcia i d’eficiència, de prestar bons serveis, i també
de fer-ho amb transparència. Les institucions locals són pròximes a les persones i pròximes als
problemes. El Consell Comarcal en els darrers anys, gràcies a la governació del grup socialista,
ha deixat de ser un instrument de caràcter polític per acostar-se al problemes reals dels
municipis, als problemes de gestió que tenen especialment els petits municipis, el gruix més
gran dels municipis d’Osona, que necessiten d’una administració que sigui capaç de
mancomunar serveis, de treballar en xarxa i donar resposta immediata a les seves necessitats.
El grup socialista creiem en la funció dels ens supramunicipals, en el seu paper cabdal per a la
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cooperació i la cohesió territorial. El Consell Comarcal és per a nosaltres una institució de
confiança i de suport municipal perquè l'equip de govern del Consell Comarcal el formen
alcaldes i regidors que coneixen de primera mà la realitat municipal.
Els Ajuntaments en els darrers anys han deixat de ser organitzacions merament administratives
i han passat a ser organitzacions estratègiques que han de donar resposta a les realitats i
reptes d’un món global. Cal doncs que el Consell sigui una institució de suport als ajuntaments
facilitant el treball en xarxa per rendibilitat recursos. La nostra experiència en els ajuntaments
ens ha permès aplicar al Consell Comarcal, en la nostra presidència, criteris d’austeritat i rigor
en la despesa gràcies a aquest treball cooperatiu. Hem contribuït a crear un model de servei
públic eficaç i creïble, capaç de reduir la despesa en temps de crisi , i ho hem fet amb un criteri
selectiu i optimitzador, fent que l'estalvi no afectés el suport als ajuntaments i en els serveis que
aquests presten als seus veïns i veïnes.
En aquests context hem comptat i confiem en el suport, en les aportacions dels professionals
d’aquesta institució i en la seva capacitat de formar equip amb les persones que treballen als
ajuntaments.
Avui, comencem un nou mandat al Consell Comarcal d’Osona. Un mandat en què la nostra
prioritat han de ser les persones i, especialment l’atenció aquelles que en un context econòmic
complex necessiten del suport del seu ajuntament i per això posarem en primer nivell de la
nostra tasca:
1- Contribuir al desenvolupament social i econòmic treballant coordinadament amb totes les
oficines de desenvolupament econòmic amb els projectes ja iniciats en el mandat que hem
tancat. Especial atenció a la innovació i la emprenedoria. I, sobretot, un nou impuls de
col·laboració als sectors econòmics que aporten alt valor afegit. Posarem èmfasi en el món
del treball i l’empresa.
2- En l’àmbit social corresponsabilitat en el debat sobre la immigració amb la resta de grups
de govern. Aquest no serà un àmbit de competència del nostre grup però té molta relació
amb àmbits de la nostra gestió com són l’habitatge i el treball. En favor de la cohesió, hem
de reclamar des del món local controlar les condicions laborals i de contractació
coordinadament amb qui té les competències en les inspeccions de treball i de dret a un
habitatge digne. L’existència creixent del treball submergit genera desigualtats d’accés al
treball i als recursos públics. I no podem deixar aquest debat en mans de qui ni coneix el
problema ni genera idees per l’abordatge del tema. És font de malestar entre la població i
hem de liderar respostes efectives a la demanda ciutadana. No podem oblidar que són els
ciutadans qui ens demanen que no afluixem en el sosteniment de les polítiques de benestar
i en la lluita contra les desigualtats.
En l’àmbit de la dependència recolzament a la gestió comarcal dels serveis d’atenció
domiciliària que permeten rendibilitzar recursos, treballar coordinament i aplicar les
mateixes polítiques socials en tots els municipis de la comarca.
3- En l’àmbit territorial les tecnologies de la informació i la comunicació, l’habitatge i el sòl com
a un factor d’equilibri, d’igualtat, de contenció i de canvi de model productiu. Suport als
programes de la Fundació per a l’habitatge pel foment de l’habitatge de promoció pública
així com revisió pel context actual dels plans territorials de transport i urbanisme.
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4- Osona és i ha estat model de gestió en criteris ambientals i cal continuar en el treball
coordinat, entre altres del pla de camins, l’enfortiment de l’Agència Local de l’Energia o del
Pla director de gestió de residus
5- I en l’àmbit dels serveis personals corresponsabilitat amb els grups de govern en les
polítiques transversals en els àmbits de joventut, cultura, educació o esports ,entre d’altres.
Des del grup socialista del Consell Comarcal ens comprometem a facilitar un diàleg permanent
amb tots els grups amb la voluntat d’assolir acords amplis que ens permetin avançar de
manera concertada.
Des del respecte a la discrepància, procurarem facilitar una entesa permanent que ens faci
dignes de la confiança dels nostres ajuntaments i, especialment dels ciutadans i ciutadanes de
la nostra comarca.
Moltes gràcies a tots i a totes i molts èxits en la gestió de serveis cap als ajuntaments d’Osona.”
El cinquè lloc es concedeix la paraula al senyor Jordi Serra, en representació de la Coalició
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, que diu:
“En el Ple de constitució de l’ajuntament de Roda vaig dir que la constitució d’un ajuntament és
la festa de la democràcia local, i per tant era per felicitar-nos tots.
Igualment la constitució del consell comarcal hauria de representar la festa democràtica
comarcal com a constitució d’un òrgan de representació comarcal. I primer de tot felicitar-nos.
Però hem de fer matisacions. Si bé ningú dubta de la profunda identificació dels veïns dels
pobles d’Osona, amb la comarca. No hem d’oblidar però que el consell no és un parlament
comarcal. L’elecció que hem fet avui és de segon nivell, els osonencs i osonenques van escollir
els seus regidors, aquests els alcaldes, i ara la representació d’aquests regidors escullen el
consell comarcal.
Ho dic perquè hem de ser clars, i en aquests moments de desafecció política els veïns han
d’entendre que és el consell, perquè serveix, i no anar donant la sensació d’anar superposant
administracions que només fan augmentar la despesa pública i la burocràcia.
I aquest és l’esforç que hem de fer des del consell i el que amb aquest nou govern hem de tenir
clar.
En les darreres eleccions municipals, si mirem la nostra comarca, Esquerra es consolidava com
a segona força, tan en nombre de vots com en nombre de representats ( 111 regidors i 11
alcaldies.)
En primer de tot satisfacció, agraïment pel suport i en segon lloc, és lògic i normal que
Esquerra no vulgui tenir un paper ni secundari ni marginal en els òrgans de representació
supracomarcal. I que haguem fet els passos i les accions per poder ocupar aquest lloc que com
a segona força municipal d’Osona que creiem que ens correspon.
I segon, intentar ser el més coherent possible amb les nostres idees i caure en contradiccions.
I ara tot el que diré no és nou, i els anteriors consellers comarcals ens heu sentit dir durant
aquests quatre anys a l’oposició. Repassant les actes dels darrers plens hem dit les coses que
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no s’havien fet i que calia posar-hi més esforç i també les accions que nosaltres hi hem estat
totalment en contra i que creiem que no són objecte d’aquest consell. En aquest nou govern
Esquerra posarà el seu esforç per millorar el que no s’ha aprofundit i allunyar-nos d’accions que
a hores d’ara han perdut totalment el seu sentit.
Però el més important i el que em repetit més és que calia repensar el model dels consells
comarcals. Ni parlament comarcal, ni una administració publica més, sinó que el consell és
administració local, és a dir, una eina al servei dels ajuntaments, una eina pels alcaldes dels
nostres pobles. El consell només tindrà sentit en la mesura que ajudi a oferir més i millors
serveis als ajuntaments de la comarca. Per tant, són els ajuntaments i els alcaldes els que han
de dir i dirigir quins son els serveis que necessiten i quins volen prestar mancomunadament (
sempre tenint en compte la solidaritat entre tipus d’ajuntaments, i que es poden donar millors
serveis als ajuntaments petits si hi ha la col·laboració dels ajuntaments grans).
Això és el que hem fet, o si més no la idea que volem impulsar. El consell com a eina al servei
als ajuntaments per donar més i millors serveis. Despullar-los de carrega partidista, i no venir al
Ple a fer dialèctica política entre partits, sinó que sigui l’espai de representació dels
ajuntaments. Però tampoc caure en fer del consell una gestoria de serveis, els serveis que es
prioritzin tenen a darrera una visió de comarca i aquí hi ha estils diferents.
Però només és possible avançar amb l’acord, hi ho repeteixo reiteradament, amb l’acord dels
ajuntaments i sigui aquest els que marquin les prioritats d’aquest consell. I també d’aquí la
importància que hi siguin representats la majoria dels ajuntaments de la comarca, però sobretot
i perquè el model funcioni els primers que han d’apostar-hi són els ajuntaments més grans.
Només podem oferir més i millors serveis si els ajuntaments que tenen més capacitats fan
aquesta aposta d’anar tots a la una i beneficiar així els ajuntaments amb menys recursos (
aquest és una idea que des dels els inicis d’aquest consell ha anat apareixent, les empreses
comarcals en són un exemple, i intentant aplicar-se i hem de seguir aprofundint)
Tots els grups majoritaris hem estat al govern i a l’oposició d’aquest consell, i és aquesta
experiència adquirida, el que ens fa fet fer aquest pas endavant i fer un acord comarcal. Ho
hem dit, sinó repensem els consells, els estem sentenciant i donant raó els que els volen
suprimir.
Fem aquest pas, que no és un acord per aquesta legislatura, sinó que és un model futur. Que
de funcionar, només s’hauria de retocar cada 4 anys segons els resultats electorals en els
ajuntament.
Perills, riscos, Primer l’atenció a les forces minoritàries. Mancomunar serveis només és
possible amb el vist-i-plau de tothom. I fer esforços per tenir en compte totes les opinions .
I segon, un gran acord, no pot significar un caos organitzatiu, ni tampoc més despesa
econòmica per càrrecs públics. Presentem un model que ha de suposar una millora
organitzativa i una reducció de despesa en càrrecs públics
I això és el que hem fet, en podrem continuar anar-ho treballant i anar modificant i millorant.
Hem de ser exigents, la ciutadania no ens perdonarà que no sigui així.
Felicitar al nou President i alcalde de Gurb, en Joan Roca, que ha fet que tot sigui molt fàcil i
que manifestem la nostra lleialtat institucional. Perquè des d’Esquerra estem segurs que aquest
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camí que emprenem és la opció lògica, real i amb més sentit comú per fer uns ajuntaments de
la comarca d’Osona millors.”
El sisè lloc es concedeix la paraula al senyor Josep M. Masramon, en representació de la
Federació Convergència i Unió, que diu:
“Benvinguts senyors consellers!!
Apunt de començar una nova legislatura del Consell Comarcal d’Osona, des del grup de CIU
d’aquest Consell, permeteu-me fer una mica de recordatori de com hem arribat fins aquí. El
nostre grup després de les eleccions municipals i d’una llarga reflexió de com s’havia d’enfocar
el futur del consell, va veure necessari arribar a un consens ampli, un consens que ens donés
perspectives de futur i a poder ser anés més enllà d’una sola legislatura, en definitiva per posar
les bases i trobar, d’una vegada per totes, una forma de treballar nova, àgil i eficaç al servei de
tots i cadascun dels municipis de la nostra comarca.
Els consells comarcals son, des del nostre punt de vista i en contra de la opinió de molta gent,
més necessaris que mai, en un moment que arran d’Europa, degut al delicat moment econòmic
que passen els estats (uns més que altres) es torna a parlar de reduir municipis, cosa que el
tarannà dels veïns dels nostres pobles petits i el seu sentiment de ser poble, fa gairebé
inviable.
És aquí on uns ens com els Consells Comarcals i altres organitzacions supramunicipals han de
fer la tasca en matèria de serveis que cada vegada és més difícil que pugui fer un poble petit.
On els seus veïns es mereixen i necessiten per a viure-hi les mateixes oportunitats que
qualsevol habitant de la nostra comarca.
Per això varem proposar com a president en Joan Roca, alcalde de Gurb, un municipi gran en
territori, mitjà en habitants i que és l’exemple clar d’una bona gestió en la que han sabut
encabir, amb èxit, nucli urbà, indústria i serveis, i tot això, sense perdre gens ni mica el seu
caràcter rural, on la pagesia en general continua tenint gairebé la mateixa força de sempre, en
un temps que aquesta circumstància no es dóna malauradament gairebé enlloc.
Estem convençuts que el bagatge i la experiència que en Joan Roca ha adquirit al seu
ajuntament serà important per afrontar el nou repte que representa una legislatura en uns
moments força més que difícils en que no podem abaixar el llistó en cap ni una de les tasques
que el consell té encomanades i aquí és on demanem a tots els consellers i conselleres des del
president i vicepresident, des de l’equip de govern fins a l’oposició, imaginació i treball perquè
els nostres serveis socials, el transport i els menjadors escolars, la gestió dels residus i la tasca
de minimització dels mateixos, l’esport, la cultura, la sanitat i també la nostra agricultura i
ramaderia que aquests dies veiem està en absoluta rescissió, la gestió de l’aigua, el suport al
comerç, a les empreses i sobretot l’atenció als pobles que tenen menys recursos, que son els
més petits i que son absolutament necessaris perquè la nostra comarca sigui GRAN.
I estigueu segurs que tot això ho aconseguirem perquè som aquí per això i en tenim ganes i no
hi estalviarem hores ni esforç, i perquè ens ho creiem, ens ho creiem fermament, per tant,
estigueu segurs que ens en sortirem i farem una bona tasca, que és el que esperen i
necessiten tots i cadascun dels habitants de la nostra comarca.”
Finalment fa ús de la paraula el president del Consell Comarcal d'Osona, el senyor Joan Roca i
Tió, que diu:
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“Conselleres, consellers, senyores i senyors, amigues i amics, molt bon dia a tothom.
Com correspon a la sessió d’avui, voldria en primer lloc vull transmetre el meu sincer agraïment
a totes les conselleres i consellers que m’heu donat la vostra confiança per a exercir el càrrec
de president del Consell Comarcal d’Osona durant aquest mandat que avui encetem.
Voldria dir-vos que dedicaré tots els meus esforços a què aquest nou mandat del Consell
Comarcal sigui profitós per aquesta corporació, pels municipis d’Osona, pels seus ajuntaments,
pels càrrecs electes i, per descomptat, per a tota la ciutadania de la nostra comarca. Assumeixo
aquesta presidència amb tot el respecte que el repte es mereix i sóc conscient de la
responsabilitat que el càrrec suposa i amb la il·lusió com a eina indispensable per a tirar
endavant aquest projecte.
Voldria aprofitar aquestes primeres paraules per saludar a totes les companyes i companys,
alcaldesses i alcaldes; a les regidores i regidors dels ajuntaments de la comarca que cada dia
treballen per a millorar els nostres municipis. No oblidem que la figura de l’electe local, tant
sovint deslegitimada, representa la vocació de servei públic des de la voluntarietat i que destina
part del temps personal a millorar el bé comú.
No vull oblidar-me tampoc de saludar a tot el personal i col·laboradors i col·laboradores del
Consell Comarcal i aprofito per dir-los que estic convençut que el nou govern comarcal podrà
comptar amb la seva dedicació i professionalitat tal i com hi han pogut comptar els darrers
equips de govern. Cal no oblidar que el seu serà un paper indispensable per a poder
desenvolupar i executar totes les polítiques públiques i els projectes que es decideixin des del
govern d’aquest Consell.
Així, doncs, avui iniciem una nova etapa del Consell Comarcal; una etapa que comença
després del resultats de les eleccions municipals del 22 de maig, en la qual s’ha configurat una
nova distribució política a les diverses poblacions de la comarca.
En aquesta nova etapa política, CiU, ERC, i PSC ens hem avingut amb una única intenció: que
les formacions polítiques, que estan en les alcaldies dels principals municipis de la comarca,
estiguin representades dins els òrgans de govern del Consell Comarcal.
Hem pres aquesta decisió bàsicament per dos motius:
1. Perquè creiem que és bàsic que aquestes poblacions amb més habitants participin
activament en les decisions del Consell que afecten a tota la comarca.
2. I perquè la seva integració dins els serveis mancomunats del Consell és imprescindible per
tal que aquests siguin econòmicament rendibles i viables.
I aquest fet ens porta a recordar que la nostra comarca està formada principalment per
municipis petits, -28 dels 51 pobles d’Osona tenen menys de 1000 habitants-. Perquè aquest
Consell pugui continuar prestant serveis de qualitat als pobles més petits cal que els municipis
amb més pes demogràfics en siguin també corresponsables i actors principals garantint així la
viabilitat econòmica dels diferents serveis.
El Consell Comarcal ha de tenir la voluntat de treballar per a tots els municipis de la comarca,
sense excepció, però sobretot pels que tenen menys recursos, els més petits i més en un
moment com l’actual, marcat per una crisi econòmica d’àmbit global. Sabem que els recursos
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de les administracions de l’Estat i de la Generalitat per a les corporacions municipals es
reduiran, i l’ajust econòmic per tal de no disminuir serveis serà una tasca difícil i complicada,
però estem disposats a assumir-ho. Amb tot, ens comprometem a cercar tots els recursos
necessaris que puguin beneficiar el desenvolupament de la nostra comarca, a moure’ns i a
potenciar els contactes institucionals per a fer viables projectes i convenis i, com no, a donar
suport a les iniciatives locals que siguin d’interès per al municipi i per Osona.
El Consell Comarcal ha de ser un organisme de mancomunar esforços per compartir serveis i
per impulsar el treball en xarxa del món local d’Osona. Creiem fermament amb aquesta
concepció de consell comarcal com a ens principalment prestador de serveis als municipis, que
camina al seu costat i que els presta tot el suport necessari. Tot sembla indicar que vénen anys
difícils per a les administracions locals, anys en què s’entrarà en el debat de quin ha de ser el
futur d’aquestes institucions. Reitero, doncs, que la nostra defensa serà ferma i amb una
aposta clara per la concepció dels consells comarcals com a ens prestadors de serveis als
municipis i material per a desenvolupar algunes de les seves competències. I així garantim que
la ciutadania, sigui quin sigui el seu municipi de residència, gaudeixi de forma unitària d’uns
serveis públics de qualitat.
El nostre Consell Comarcal ha de ser també un organisme de trobada de les persones que
ostentin les alcaldies i dels càrrecs electes locals per discutir els problemes i les necessitats de
la comarca, dels municipis i de la ciutadania, i ha d’actuar amb la força dels arguments i amb
convicció davant de les Administracions que tenen els recursos, les competències o l’autoritat
per millorar la nostra qualitat de vida. Hem de fer del Consell el marc comú on, entre tots i totes,
intercanviem idees, compartim projectes i sobretot planifiquem el present i el futur de la nostra
comarca.
Treballarem en equip juntament amb les tres vicepresidències, tal hi com ja hem fet públic, i
amb els vint-i-dos conselleres i consellers. Treballarem, també, amb la mà estesa a totes les
persones representants del Consell, ja que la comarca es mereix un govern sòlid i ampli, i
esperem trobar el màxim consens en el desenvolupament dels principals projectes.
Concretant més, iniciem aquesta legislatura amb dos grans reptes comarcals:
En l’àmbit de Benestar Social es tractarà de mancomunar els serveis d’assistència domiciliària
d’una forma igualitària per a tots els osonencs i osonenques, donar un bon servei i ajudar a les
persones i als col·lectius que més ho necessitin, tant amb el Servei d’Assistència Domiciliària
com en els consorcis de Serveis Socials; serà una de les prioritats d’aquesta legislatura.
En Medi Ambient tenim un repte de present: el vas de l’abocador d’Orís -que actualment
encabeix els residus de la comarca- durant aquesta legislatura arribarà al límit màxim de la
seva cabuda i s’ha de plantejar quina gestió de futur li encomanem per tal de ser
mediambientalment sostenible i econòmicament viable.
Tot això sense deixar de banda els serveis que actualment ofereix el Consell Comarcal tant en
l’àmbit d’Ensenyament amb els menjadors o els transports escolars, el projecte de portada
d’aigües a tota la comarca, el suport legal i tècnic als municipis, l’assessorament energètic, les
polítiques d’acollida i integració, el Pla de camins, en els temes de pagesia, habitatge, cultura,
esports, joventut, noves tecnologies, i un llarg etcètera més....
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Conscient que serà una etapa difícil, per la situació econòmica general, caldrà donar prioritat
als serveis destinats a les persones. Amb la col·laboració de tothom i les ganes de treballar
segur que ens en sortirem.
Sóc alcalde de Gurb i ara també president del Consell, per a mi és un repte molt important que
assumeixo amb molt d’orgull, compromís i voluntat de treball. Hi posaré el que tinc
d’experiència i també la meva il·lusió per servir als ajuntaments i a la ciutadania d’Osona. Ho
faré de la millor manera que sé, des de la constància, la lleialtat institucional, l’ètica, la humilitat,
la senzillesa i la mateixa vocació de servei al meu poble, a la meva comarca i al meu país, que
un dia em van portar a presentar-me per alcalde de Gurb.
A continuació d’aquest ple i d’acord amb els companys d’ERC i PSC, s’ha convocat un ple
extraordinari el proper dia 27, per aprovar i donar compte dels acords necessaris per iniciar
aquesta nova etapa al Consell, assignar els seus òrgans de direcció política i de gestió tècnica.
Moltes gràcies a tothom.”
Finalitzades totes les intervencions, el president del Consell clou l'acte i dóna per acabada la
sessió, convidant a tots als assistents a un petit refrigeri que es durà a terme a la Sala Coll i
Bardolet.
De tot el que s'ha tractat, quan són les 13 hores i 20 minuts, aixeco aquesta acta que signa el
president amb mi, el secretari, que la certifico.
El president

El secretari

