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Pacte de JxCat i ERC per formar
govern al Consell Comarcal del
Gironès
L'acord donarà la presidència a Quim Roca, alcalde de Sant Gregori

L'alcalde de Sant Julià de Ramis i candidat d'ERC a la vicepresidència, Marc Puigtió | ACN

JxCat i ERC tanquen un pacte per governar junts el Consell Comarcal del Gironès. L'acord
permet garantir una majoria àmplia, ja que els dos grups sumen 23 dels 33 consellers, i donarà la
presidència a JxCat durant tot el mandat.
L'alcalde de Sant Gregori, Quim Roca, presidirà l'ens comarcal i agafarà el relleu de Jaume
Busquets. El pacte també estableix que ERC tindrà una de les dues vicepresidències, que
assumirà l'alcalde de Sant Julià de Ramis, el republicà Marc Puigtió.
El pacte s'ha tancat després de dies de negociació, durant els quals els republicans havien
plantejat alternar la presidència durant dos anys. Ara, però, davant la possibilitat que JxCat
pogués tancar un pacte amb el PSC, els republicans han optat per tirar endavant l'acord sense
que la presidència sigui moneda de canvi, i JxCat encapçalarà el Consell Comarcal del Gironès.

L'acord també estableix que hi haurà dues vicepresidències. Una d'elles per a ERC, que assumirà
l'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió. L'altra serà per a JxCat. Segons han confirmat fonts
del partit, aquesta vicepresidència segona del Consell Comarcal serà per al regidor i tinent
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d'alcaldia de Girona Carles Ribas.

A més, els dos grups també han acordat que l'equip de govern el completaran vuit consellers
comarcals, quatre de cada partit, que assumiran responsabilitats dins l'ens i portaran les diferents
àrees.
Així doncs, per part de JxCat seran els alcaldes de Fornells i Cassà de la Selva, Sònia Gràcia i
Robert Mundet, i els regidors de Bescanó i Llagostera Pere Lluís Garcia i Pilar Aliu. Per la seva
banda, ERC està ultimant de consensuar els noms dels consellers que tindran responsabilitats,
però abans de fer-los públics els ha d'aprovar primer l'executiva regional, que es reunirà aquest
dijous.

L'acord entre JxCat i ERC suposa reeditar el pacte que ja hi havia durant la darrera legislatura. A
més d'aquests dos grups, que sumen 23 consellers, el ple del Consell Comarcal del Gironès es
completa amb cinc representants de la CUP, quatre del PSC i un de Cs.

A l'Alt Empordà, amb els socialistes

Al Consell Comarcal de l'Alt Empordà tot apunta que JxCat també reeditarà el pacte que hi havia
durant el darrer mandat. En aquest cas però, serà amb el PSC. L'acord permetrà sumar vint dels 33
consellers (quinze dels quals són de JxCat i els cinc restants, dels socialistes).
En aquest cas, l'alcaldessa de la Jonquera Sónia Martínez, es perfila per encapçalar el govern.
Martínez és consellera comarcal des del 2013 i l'any passat va assumir l'àrea d'Ensenyament. Si
es confirma el seu nomenament, substituirà en el càrrec a Montse Mindan, que va convertir-se en
presidenta del Consell Comarcal el juliol de l'any passat, quan Ferran Roquer va renunciar
després de convertir-se en diputat al Parlament.

A més de JxCat i el PSC, el ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà el completen onze
representants d'ERC, un de la CUP i un de Cs.
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