CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
Acta de la sessió constitutiva
celebrada el dia 15 de juliol de 2015

A la sala de Plens del Consell Comarcal de la Cerdanya a les 12 hores del dia 15 de
juliol de 2015, es reuneixen amb la finalitat de constituir la Corporació els Consellers
proclamats electes, d’acord amb l’acta de la Junta Electoral Provincial de Girona, de
29 de juny de 2015, atès els resultats de les darreres eleccions locals convocades
pel Decret Reial decret, de 28 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015.
Assisteix com a secretaria la senyora Àngels Robert Farràs, secretària accidental del
Consell Comarcal de la Cerdanya, que subscriu i autoritza la present acta.
S’inicia la sessió i es constitueix la Mesa d’edat que ha de presidir-la composada pel
Conseller electe de major edat present a l’acte, el Sr. BARTOMEU BAQUÉ
MUNTANÉ, nascut el 25 de març de 1949, i el Conseller electe de menor edat
present a l’acte, el Sr. RAIMON RIBAS BARNOLA, nascut el 25 de març de 1987.
A continuació la secretària de la Corporació llegeix els preceptes legals que regulen
la constitució dels Consells Comarcals, d’acord amb l’article 22 del Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització
Comarcal de Catalunya.
“ El Consell Comarcal es constitueix en sessió pública a la capital de la comarca el
primer dia hàbil transcorreguts 15 dies naturals a comptar de l’endemà de l’acte de
proclamació dels membres electes.
La sessió constitutiva, reunida per a elegir el president entre els membres que la
componen, és presidida per una mesa d’edat, integrada pel conseller de més edat i
del de menys edat presents en l’acte, i actua com a secretari el de la Corporació
Comarcal.
Per a ésser elegit el President, el candidat ha d’obtenir la majoria absoluta en la
primera votació, o la simple en la segona.
En cas d’empat, es procedeix a una tercera votació, i si en aquesta en produeix
novament empat serà elegit el candidat de la llista amb més consellers”.
La secretària fa constar que les credencials dels Consellers electes han estat
presentades prèviament a la secretària de la Corporació, i se n’ha constatat la seva
personalitat, d’acord amb la certificació emesa per la Junta Electoral Provincial de
Girona.
Per la secretària s’informa als consellers proclamats electes que seguidament seran
cridats per ordre alfabètic, per tal que formulin el jurament o promesa del seu càrrec,
segons la fórmula legalment establerta per RD. 707/1979, de 5 d’abril, amb la
inclusió de la lleialtat a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, començant primer pels
membres de la mesa.

“JURO O PROMETO, PER LA MEVA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DEL CONSELLER DEL CONSELL
COMARCAL DE LA CERDANYA, AMB LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I FER
GUARDAR LA CONSTITUCIÓ, COM A NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT, I
L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA”
També poden incorporar de forma opcional a la formula legalment establerta el
següent text.
“ 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 CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ”
Tots el electes prometen o juren el seu càrrec, i seguidament el President de la
Mesa declara constituïda la Corporació pels Consellers :


BARTOMEU BAQUÉ IMUNTANÉ



RAIMON RIBAS BARNOLA



ESTEVE AVELLANET TARRES



ESTEVE BAQUÉ VIDAL



ALFONS CASAMAJÓ CARRERA



ALBERT CASAS NICOLAU



MARC FERNÀNDEZ PALAU



JORDI GOMEZ VALLS



LLUÍS MAS SARIOLA



ALBERT MAURELL RIBOT



RAMON MOLINER SERRA



PERE OLIU CASAMITJANA



MIIQUEL PONS BERTRAN



JOSEP POUS RODRÍGUEZ



ORIOL RIBOT DOMÈNECH



JORDI ROSELL GINESTÀ



MIQUEL TOR LLIURET



MARC TORRENT PALOU



PERE VALIENTE NAVARRO

Es fa avinent als consellers que es troba damunt la taula, a disposició de la nova
Corporació: l’arqueig, els justificants de les existències en metàl·lic o valors propis de
la Corporació, així com la documentació de l’inventari del seu patrimoni.
Seguidament la secretària de la Corporació dóna lectura als preceptes reguladors de
l’elecció del President del Consell Comarcal, d’acord amb el que disposa l’article
22.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya.
“Per ser elegit president, el candidat ha d’obtenir la majoria absoluta en la primera
votació, o la simple en la segona.
En cas d’empat, es procedeix a una tercera votació, i si en aquesta en produeix
novament empat s elegit el candidat de la llista amb més consellers. Si les llistes
tenen el mateix nombre de consellers, és elegit el candidat de la llista amb un
nombre més gran de regidors de la comarca”
El President de la Mesa invita als consellers perquè designin, en el seu cas, la seva
candidatura a la presidència del Consell.
El grup de Convergència i Unió presenta com a candidat al Sr. Ramon Moliner i
Serra, el grup d’Endavant Cerdanya presenta com a candidat al Sr. Josep Pous
Rodríguez i el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya no presenta cap candidat
a la presidència.
El president de la Mesa, anuncia que queden proclamats candidats a president del
Consell Comarcal de la Cerdanya els consellers :
- RAMON MOLINER SERRA
- JOSEP POUS RODRÍGUEZ
A continuació la secretària de la corporació fa avinent als consellers que la votació
per elegir el President de la Corporació es farà mitjançant papereta secreta que
s’introduirà al sobre corresponent (que es troben a disposició dels consellers damunt
la taula) i seguidament els consellers seran cridats, seguint l’ordre alfabètic, i
entregaran el sobre que conté el seu vot al President de la Mesa, que el dipositarà a
l’urna preparada a aquest efecte.
Els membres de la Mesa votaran en últim lloc.
A continuació cadascun dels consellers diposita els seu vot a l’urna, a mesura que
són cridats per la secretària.
Seguidament es procedeix a l’escrutini dels vots, que dóna el resultat següent:
Vots Emesos

19

Vots Vàlids

19

RESULTAT DE L’ESCRUTINI
RAMON MOLINER SERRA

14

JOSEP POUS RODRIGUEZ

5

VOTS BLANCS

0 vots

En conseqüència, la Mesa proclama PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DE
LA CERDANYA, el Conseller Ramon Moliner i Serra.

Acte seguit el Sr. Ramon Moliner i Serra, pren possessió de la presidència del
Consell Comarcal de la Cerdanya amb la promesa del seu càrrec, d’acord amb la
fórmula establerta pel RD. 707/1979, de 5 d’abril, addicionant-hi l’acatament a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
“ PROMETO PER LA MEVA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL
CÀRREC DE PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA, AMB LLEIALTAT AL REI,
GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT, I L’ESTATUT
D’AUTONOMIA DE CATALUNYA”

Un cop promès el càrrec, el President del Consell Comarcal de la Cerdanya passa a
ocupar el lloc de la presidència.
Intervé, el nou President, Ramon Moliner i Serra.
“Bon dia consellers del Consell Comarcal de la Cerdanya, alcaldes i regidors de
diversos ajuntaments de la comarca, personal de la corporació i altres persones que
ens heu volgut acompanyar en aquest dia especial com és la constitució del Consell
Comarcal.
Agraeixo especialment la presencia de persones que m’han precedit en aquest
càrrec. Estic parlant del Pere Moya, del Joan Pous i de l’Esteve Maurell. També vull
recordar al Joan Pous que no ens ha pogut acompanyar. Cadascun d’ells des de la
seva perspectiva han dedicat el millor del seus esforços per assolir el
desenvolupament del Consell. De totes les persones que ens trobem al llarg de les
nostres vides sempre n’aprenem coses i en aquest sentit vull agrair-los la seva feina
que ha permès anar consolidant aquesta administració local com és el consell
comarcal, que si bé és una administració jove ha sabut anar-se fent el seu espai.

Voldria en primer lloc mostrar el meu agraïment als consellers que m´heu manifestat
la vostra confiança per ser president del consell comarcal de la Cerdanya.
Des de l’aprovació de la Llei 6/87, de l’organització comarcal de Catalunya, la
comarca s'ha anat consolidant com a part de l'organització territorial de Catalunya i
els consells comarcals han esdevingut una institució necessària dins l'Administració
local catalana. El Consell Comarcal és un eina de suport als ajuntaments, una de
peça necessària dins de l’organització territorial de Catalunya, juntament amb el
municipi. Sempre hem dit que si no existissin els consells comarcals els hauríem de
inventar. Aquella Llei de 1987 ja preveia que la comarca havia de servir d’element
modernitzador de la nostra Administració local, en la mesura que ha de servir
d’element potenciador de la capacitat de gestió dels municipis.
És clar que els papers de la comarca i del consell comarcal son diferents dels del
municipi i l’ajuntament. El rol del consell comarcal ha de ser el que vulguin els
municipis de la seva comarca, respectant sempre l’autonomia municipal. La
delegació de competències i l’establiment de convenis com a mecanismes ordinaris
d’assumpció per la comarca de la gestió de competències municipals son figures
que, basades en els principis de voluntarietat i de col·laboració entre els municipis i
la comarca, permeten optimitzar esforços.
I en aquest sentit el Consell d’Alcaldes és la figura clau que ha de permetre que els
municipis i la comarca vagin en perfecta sintonia, exercint les competències
d'assessorament, informe i proposta sobre qüestions d'interès per a la comarca que
afecten especialment els municipis.
Estem davant d’una nova legislatura que es presenta diversos reptes que haurem de
ser capaços d’afrontar.
El primer és la divisió provincial que pateix la nostra comarca.
És la assignatura pendent. La divisió provincial que patim ens perjudica. No hi ha
cap altra comarca que tingui una situació comparable. Per això en el seu moment
vam plantejar la Llei de Cerdanya com a instrument que havia de permetre posar
seny en aquesta situació. És una bogeria que haguem de dependre de dues entitats
provincials com son les diputacions de Lleida i de Girona.
Però encara és mes greu que a nivell de la Generalitat no hagi estat possible trobar
els mecanismes que ens permetin funcionar com un territori cohesionat. Per això
varem plantejar la Llei de Cerdanya, que per dues vegades hem presentat al
Parlament de Catalunya. En la present legislatura no ho hem fet perquè el nostre
país, Catalunya, està immers en un procés de molta envergadura com és el camí
cap a la independència. Per un principi de prudència no hem volgut afegir soroll al
procés.

Però això no vol dir que ens haguem quedat quiets. I de fet varem presentar
al·legacions a la llei de Governs Locals en el sentit de deixar constància de la
situació de Cerdanya, proposant mecanismes que permetin superar la situació
descrita. En el mandat que avui comencem haurem d’avançar en aquest camí i
segur que tindrem ocasió de debatre en profunditat els passos a fer per canviar
aquesta situació.
En l’arrea de Serveis Socials hem de continuar treballant pels mes desfavorits. Els
serveis socials fan una feina importantíssima que moltes vegades no es veu però
que, com a primer nivell del sistema públic, acaben fent que les persones mes
desfavorides dels nostres municipis rebin el suport, l’assessorament i l’ajut necessari
per tal de millorar el benestar social i afavorir la integració.
Continuar i potenciar aquesta labor constitueix un dels reptes d’aquest mandat.
La Promoció Econòmica és un dels camps en que ja estem dedicant mes esforços i
ho haurem de continuar fent. Aquesta és una àrea transversal perquè involucra
diversos camps d’actuació com son l’àrea de turisme, íntimament relacionat amb el
sector empresarial de la comarca i que treballa molt d’a prop amb l’àrea de joventut,
desenvolupant en tots els casos diversos programes de formació i accions de foment
de l’emprenedoria com és la Fira del Treball i la promoció turística de la comarca.
Estem davant de noves convocatòries de
Fons Europeus. Bàsicament els
programes INTERREG i LEADER. Programes que han de permetre desenvolupar
projectes municipals i comarcals. La Cerdanya està en una situació geogràfica
privilegiada per tot allò que fa referència a la col·laboració transfronterera. Els
projectes territorials més potents de col·laboració es plantegen a la Cerdanya. La
historia ens va partir, però ens ha deixat en una posició geogràfica privilegiada. Així
tenim l’Hospital Transfronterer i l’escorxador. Actualment estem davant diverses
iniciatives, algunes de les quals segur que esdevindran projectes potents. En els
propers mesos tindrem ocasió de veure quins projectes s’acaben consolidant. Hi han
iniciatives en el camp de la promoció turística, la promoció econòmica, el camp de
les energies renovables.
Durant la darrera legislatura hem aconseguit que tota la comarca pugui beneficiar-se
dels fons procedents del programa LEADER. Aquesta és una oportunitat que hem de
saber aprofitar. També diversos ajuntaments han estat beneficiaris d’ajuts
procedents del programa FEDER.
Veurem que passa amb la possible candidatura olímpica Barcelona-Pirineus 2026.
Hem d’actuar amb sola veu i lluitar per assolir un esdeveniment que marcarà un
abans i un després de la comarca. De moment, però, dues accions ja han sortit dels
treballs previs de la candidatura. El Pla Global de Pirineu que pretén ser un espai de
debat del futur del Pirineu i que ha de desembocar en una nova Llei de Muntanya i el
Pla Estratègic dels Esport d’Hivern que introdueix l’esquí com a matèria curricular
dels nostres infants. Com sabeu hem exigit a l’Ajuntament de Barcelona que
reconsideri la seva decisió de renunciar a la candidatura olímpica.
No vull deixar de tenir un record especial per una persona que ens ha deixat. Es
tracta de l’amic Daniel Gorriz. Per tots recordat. I que el trobem a faltar. Segur que
avui estaria entre nosaltres aportant el seu mestratge.

També vull expressar el meu agraïment a tot el personal del Consell. Sense ells no
hauríem arribat fins aquí. La seva actitud ha estat exemplar hi han estat
col·laboradors incondicionals i un suport imprescindible pels consellers comarcals.
Reitero el meu agraïment i el de tot l’equip de govern perquè durant 4 anys hem
tingut la sort de compartir moltes hores de treball per la nostra comarca. Compto
molt especialment, doncs, amb tot el personal que treballa pel consell perquè ens
ajudin en la tasca de fer prosperar la nostra comarca. Tal i com han fet fins ara.
Finalment vull expressar el meu compromís personal per fer comarca. Per fer
Cerdanya.
I manifestar la voluntat de consens en els temes de futur per la nostra comarca. Que
tothom aporti el seu punt de vista i el seu criteri. Però que siguem capaços de fer
compatible la visió municipal amb la visió comarcal. Estic segur que serem capaços
de fer-ho possible.
Abans parlava de la Llei de Cerdanya. Crec que la veritable Llei de Cerdanya l’hem
de fer entre tots.
Habilitant mecanismes de cooperació que ens permetin actuar com un sol poble i
maximitzar el fruit dels nostres esforços.
I aquest compromís també el faig extensiu al projecte de país en que esta immers
Catalunya i que ens ha de portar a la independència. També crec que en aquest
sentit el consens de les forces polítiques que conformen la corporació és total.
Gràcies a tots.
Visca la Cerdanya
Visca Catalunya.”

I finalment per acabar el nou president del Consell Comarcal de la Cerdanya ofereix
la paraula als consellers.
Dona la paraula al Sr. Josep Pous Rodríguez que felicita al nou president i el
convida a realitzar una tasca profitosa durant els propers 4 anys vetllant pels
interessos de la comarca. També li desitja molta sort i encert.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, essent les
12.50 hores del dia assenyalat a l’encapçalament, de la qual com a secretària en
dono fe.

El president

La secretària

