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Joan Roca és reelegit, sense cap
vot en contra, president del Consell
Comarcal
L'alcalde de Gurb obté 31 dels 33 vots dels consellers | La legislatura 20152019 estarà marcada pel pacte de govern entre CiU, ERC, PSC i independents
Galeria de fotos de la constituciÃ³ del Consell Comarcal d'Osona
(http://www.naciodigital.cat/osona/galeria/4899/ple/constitucio/consell/comarcal/osona pacte)
(Albert Alemany)

El Consell Comarcal mantÃ© un pacte d'unitat en quÃ¨ ERC pren espai al PSC
(http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/47104/consell/comarcal/mant/pacte/unitat/erc/pren/espai
/al/psc)

Foto de família amb tots els membres del nou Consell Comarcal d'Osona. Foto: Albert Alemany

El nou Consell Comarcal d'Osona per a la legislatura 2015-2019 s'ha constituït aquest divendres,
17 de juliol, al migdia, enmig d'una gran expectació. L'organigrama polític quedarà complet amb les
delegacions i nomenaments que s'aprovaran en el següent ple, el dimecres 22 de juliol, a les
19:00 hores.
El Consell Comarcal per a la legislatura 2015-2019 està marcat pel pacte a quatre bandes, entre
CiU, ERC, independents i PSC, la qual cosa ha deixat la CUP en solitari a l'oposició. En aquest
marc, Joan Roca (CiU), alcalde de Gurb, ha tornat a ser escollit president de l'ens, per segona
vegada, amb una majoria aclaparadora: 31 dels 33 consellers li han donat suport. Només hi ha
hagut una abstenció, la del conseller de la CUP, Eudald Rifà (l'altre consellera de la formació, Katia
Junks, estava absent).
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La sala de plens del Consell Comarcal d'Osona s'ha omplert de gom a gom per assistir a l'acte.
Entre els presents, hi havia tres expresidents de l'ens comarcal -Ramon Vall, Enric Castellnou i
Jaume Mas-, així com alcaldes de la comarca, exconsellers, exgerents i persones treballadores
de la institució. Igualment hi han assistit els diputats provincials recentment proclamats, Josep
Salom i Jordi Fàbrega, i el diputat al Parlament de Catalunya, Sergi Vilamala.
Joan Roca, en el seu discurs inaugural de la legislatura, ha dit que assumia la responsabilitat
?amb convicció i passió?. El ja reelegit president ha remarcat la pluralitat de l'equip de govern, la
representativitat i el treball en benefici dels ajuntaments i ciutadans: ?El govern que tinc la sort de
presidir basarà l'acció de mandat en un principi bàsic que personalment sempre he defensat i exercit:
treballar pels 50 ajuntaments de la comarca d'Osona?.

Joan Roca, rebent la vara que l'acredita com a president del Consell Comarcal d'Osona. Foto: Albert
Alemany

Roca ha fet un breu repàs de les diferents àrees del Consell Comarcal que marcaran la legislatura:
atenció a les persones, medi ambient i un tercer eix que treballarà en pensar i desenvolupar
infraestructures tecnològiques. El president ha acabat dient que un dels objectius és fer una
administració transparent i oberta als ciutadans.
Una bassa d'oli, sense massa discursos crítics
Eudald Rifà, de la CUP, ha iniciat la ronda de discursos dels portaveus de les distintes formacions
felicitant-se per la desaparició de la ?xenofòbia? al Consell Comarcal. El regidor de Manlleu ha
estat el més incisiu i el més crític amb la tasca de l'ens. Rifà ha fet tota una declaració d'intencions i
ha assegurat que pensen portar el debat polític a l'ens, on en aquests moments, no existeix, en
detriment d'un perfil massa tècnic, segons ha argumentat. Rifà ha conclòs dient que volen
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?participar de les decisions que es prenguin i fer partícips els ciutadans de la comarca? i que
vetllaran per la transparència en tots els àmbits i per evitar les pràctiques clientelistes.
Albert Serra, en representació de l'Associació d'Agrupacions d'Electors (independents), ha
començant el seu discurs justificant la seva presència a l'equip de govern de l'ens en aquest
mandant, ja que els independents tenen 11 alcaldies a la comarca, i representen una bona part
dels municipis petits, que són els que necessiten més els serveis del Consell Comarcal. ?El grup
dels Independents juga un paper clau en les polítiques de proximitat al ciutadà i és una eina
insubstituïble per al servei als municipis?, ha defensat. I ha conclòs: ?Apostem per un Consell
Comarcal que serveixi per a tots els municipis, sense distincions de grandària ni de color polític?.
Milagros Martínez, pel PSC, ha començat agraint la confiança que CiU i ERC els han demostrat i
que s'ha sabut valorar els projectes i el treball que s'ha fet aquests darrers anys, la qual cosa els
ha permès continuar a l'equip de govern, tot i quedar-se amb només tres consellers. La
socialista ha afegit que els membres del seu grup tenen ganes i il·lusió, que hi ha molt camí per
recórrer i que sempre han estat i volen estar al costat de les persones que pateixen més de la
comarca.

L'acte s'ha celebrat a la sala de plens del Consell Comarcal d'Osona. Foto: Albert Alemany

El portaveu d'ERC, Joan Carles Rodríguez, ha recordat en primer lloc la fita històrica del 27-S, que
permetrà construir ?un país nou al servei de tots?. L'alcalde de Sant Julià de Vilatorta ha afegit que
cal transparència i ètica per recuperar la confiança vers els polítics i ha volgut recordar totes les
persones que en èpoques precedents han estat al Consell Comarcal per agrair-los la feina feta.
També ha fet esment a la desaparició de PxC del mapa polític comarcal: ?La cultura i l'educació són
armes contra la xenofòbia?.
Per últim, Marc Verdaguer, per la federació de Convergència i Unió, ha intervingut per apuntar que
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?el Consell Comarcal és una eina de suport i servei als municipis? i ha recordat que, d'ara en
endavant, tant la comarca com el país tenien molts i nous reptes. A diferència de la CUP, l'alcalde
de Calldetenes ha defensat el perfil tècnic de l'ens, ?al servei dels ciutadans de la comarca?.
-----------------------------MEMBRES DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA - MANDAT 2015-2019
FEDERACIÓ CONVERGÈNCIA i UNIÓ (13 membres)
1.
Joan Roca Tió
Gurb
2.
Manel Romans Sànchez
Torelló
3.
Carles Banús Puigivila
Tavèrnoles
4.
Anna Franquesa Roca
Santa Eugènia de Berga
5.
Antoni Serrat Callís
Vic
6.
Marc Verdaguer Montanyà
Calldetenes
7.
Josep M. Masramon Falgueras
Sant Boi de Lluçanès
8.
Maria Teresa Espadaler Casellas
Sant Quirze de Besora
9.
Miquel Espona Auferil
Tona
10.
Maria Carme Bover i Franquesa
Vic
11.
Jordi Bruch Franch
Prats de Lluçanès
12.
Benjamí Nieto Moral
Manlleu
13.
Gil Vilarrasa Mas
Seva
COALICIÓ ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (12 membres)
1
Josep Maria Freixanet i Mayans
Olost
2.
Jordi Casals i Prat
Torelló
3.
Joan Carles Rodriguez i Casadevall
Sant Julià de Vilatorta
4.
Àlex Garrido i Serra
Manlleu
5.
Jaume Colomer i Costa
Vic
6.
Xevi Rovira i Montells
Santa Eulàlia de Riuprimer
7.
Roger Corominas i Berloso
Roda de Ter
8.
Montserrat Juvanteny i Canal
Prats de Lluçanès
9.
Alex Montanyà i Rifa
L'Esquirol
10.
Xavier Rierola i Rovira
Seva
11.
Salvador Clot i Tort
Taradell
12.
Isabel Vergés i Pérez
Sant Quirze de Besora
COALICIÓ CANDIDATURA DE PROGRÉS (3 membres)
1.
Miquel Arisa Coma
Centelles
2.
Antoni Poyato Rodríguez
Manlleu
3.
Mila Martínez Adán
Vilanova de Sau
ASSOCIACIÓ D'AGRUPACIONS D'ELECTORS (3 membres)
1.
Pere Medina Serrahima
El Brull
2.
Albert Serra Vergara
Roda de Ter
3.
Ramon Llorà Almeda
Muntanyola
COALICIÓ CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU ( 2 membres)
1.
Eudald Rifà Castro
Manlleu
2.
Katia Regina Juncks Kammers
Vic
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