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ACTA NÚM. 6/10  

 
Núm. de la sessió:  6/10 
Caràcter:  ordinària 
Data:  vint d’octubre de dos mil deu (20/10/2010) 
Horari:  de les vuit i cinc minuts a les nou menys cinc minuts del vespre  
Lloc:  a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Lluís Freixas i Vilardell  
Ramon Soler i Salvadó 
Josep Aurich i Juana 
Sergi Baulida i Saiz 
Jaume Busquets i Arnau 
Coralí Cunyat i Badosa  
Maria Dolors Grau i Plaza  
Roser Estanyol i Torrent 
Enric Llauger i Dalmau 
Xavier Pagès i Coll  
Mateu Parera-Nieto i Perich 
Albert Riera i Pairó  
Josep Miquel Terrádez i Vallmaña  
Grup del PSC-PM: 
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Domingo Àlvarez i Àlvarez 
Francesc Brugué i Brengaret. S’incorpora en el punt 2.  
Roger Casero i Gumbau 
Miquel Àngel Chamorro i Mediano 
Ponç Feliu i Latorre  
Josep García i Rodríguez 
Albert Perecaula i Boschsacoma 
Grup d’ERC:  
Cristina Alsina i Conesa 
Joan Boada i Reig 
Lluís Bosch i Planella  
Joaquim Cufí i Solé 
Albert Rosa i Congost  
Eugènia Comas i Alsina  
Grup d’ICV-EUiA-EPM: 
Enric Pardo i Cifuentes  
Ricard Ferrés i Font 
Grup del PPC: 
Concepció Veray i Cama 
Membre no adscrit :  
Tarcisi Balló i Salas  
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Carles Mulero i Punsí, gerent 
Josep M. Mollera i Santaló, interventor 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
 
Excusen la seva absència: 
Manela Blázquez i Boya 
Jesús Torrent i Bosch  
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta del proppassat 16 de juny 
de 2010. 
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, sense 
modificacions, l’esborrany de l’acta el qual ha estat cursat amb anterioritat a la sessió a tots 
els consellers i conselleres. 
 
2. Qüestions de Presidència i Gerència.  
 
La presidenta informa que a finals de setembre es va realitzar l’obertura de pliques per 
l’adquisició de la seu de Consorci de Benestar Social Gironès – Salt. Aquest és un 
projecte pel qual es disposa de finançament des de l’any 2008 a través del PUOiSC i del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania. Aquest se’ls va adjudicar pel lloguer i/o compra 
d’un espai per prestar els serveis socials a la comarca. Finalment, després de demanar 
diverses prorrogues creu que han encertat el moment en què s’ha produït la compra. S’ha 
adquirit una parcel·la de més de 400 metres quadrats per un preu molt inferior al dels 
anys anteriors. L’oferta més econòmica ha estat de 510.000 euros. Explica que és un 
local ubicat al carrer Pere Coll del municipi de Salt, el qual disposa d’una edificabilitat de 
1.000 metres quadrats. D’aquesta manera es dota de patrimoni al Consorci pagat a través 
de subvencions que ja tenen concedides. Pel que fa als actes que ha assistit el Consell 
informa que el dia 5 de setembre es va portar a terme el Torneig La Bola d’hoquei del 
GEIEG. El dia 7 de setembre el Comitè Executiu de ATM, el dia 10 de setembre van 
celebrar la diada nacional de Catalunya amb l’excel·lent actuació que va realitzar la Jove 
Orquestra del Gironès. El dia 12 de setembre van assistir a la cloenda del centenari de la 
Costa Brava que es va portar a terme al municipi de Lloret de Mar. El dia 13 de setembre 
van participar a la seu del Consell al Pla Estratègic de Turisme realitzat per part del 
Patronat de Turisme Costa Brava. El dia 16 de setembre van assistir a l’entrega dels 
premis literaris de Girona i a la seu del Consell es va portar a terme el Govern Territorial 
de Salut. El dia 27 de setembre van assistir al dia mundial de turisme que es va celebrar 
al castell de Viert. El dia 28 de setembre es va portar a terme la mesa de contractació per 
a l’adjudicació de la compra de la futura seu del Consorci de Benestar Social. El dia 1 
d’octubre van participar en la inauguració del servei d’acollida de Girona de la Sopa. El 
dia 5 d’octubre es va reunir el Comitè executiu de l’ATM. El dia 6 d’octubre van assistir a 
la inauguració del curs de la UdG. El dia 7 d’octubre van assistir al lliurament dels premis 
Liber pres. El dia 10 d’octubre van inaugurar la museïtzació de Llagostera i van ser 
presents a la fira del Bolet. El dia 13 d’octubre es va portar a terme el Consell d’Alcaldes. 
El dia 15 d’octubre es van celebrar les mosques de la informació el Col·legi de periodistes 
a Fornells de la Selva. El dia 16 d’octubre es va realitzar la presentació de la Jove 
Orquestra del Gironès a la Sitja del municipi de Fornells de la Selva. Informa que  demà 
es portarà a terme el lliurament dels premis del Concurs fotogràfic del Gironès.  
 



 4

El Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 229/2010 al 322/2010 que s’han 
posat a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Destaca que entre aquests 
s’han adjudicat contractes de menjador i transport escolar. S’ha adjudicat el contracte 
d’Escenaris a La Troca. S’ha adjudicat el contracte de Camins Comarcals 5a fase Bloc 4 
a Construccions Rubau SA i s’han realitzat contractes d’emergència per a la realització de 
la recollida selectiva. S’ha realitzat la concessió dels ajuts individuals de menjadors per 
necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, curs 2010-2011 per a alumnes de centres 
públics i alumnes de centres privats concertats.   
 
3. Dictamen d'aprovació amb caràcter provisional de  la modificació de les taxes.  
 
El Sr. Soler vol deixar constància que no es modifiquen les taxes per tercer any 
consecutiu. S’han congelat els imports d’aquestes a l’espera del que passi amb el tema 
del servei de Teleassistència.  
 
La presidenta determina que aquest punt quedi sobre la taula.  
 
4. Dictamen referent a l’aprovació de la modificaci ó de crèdits 1/2010.  
 
El Sr. Soler explica que es suplementa la partida d’Esports per a atorgar subvencions a 
clubs amb un import de 8.000 euros, La partida de Promoció Econòmica per fer front al 
cost dels plans d’ocupació derivats de la nevada amb 15.000 euros. Els Serveis socials 
pels ajuts d’urgència i pel SAD amb 25.000 euros. Per fer front al pagament dels 
interessos del crèdit concertat per fer front a les demores de pagaments del finançament i 
de les subvencions amb 29.895,94 euros i les subvencions de presidència amb 10.000 
euros.  
 
La Sra. Veray manifesta que el seu grup s’abstindrà en la votació d’aquest punt per 
coherència amb el sentit del seu vot en l’aprovació del darrer pressupost.  
 
El Sr. Pardo manifesta també per coherència amb el vot que van emetre en l’aprovació 
del pressupost s’abstindran tot i que manifesta que els hi sembla bastant oportuna la 
modificació de crèdit que s’ha plantejat. Pregunta per les taxes i l’explicació que se’ls ha 
fet. No li ha quedat clar si es prorroguen les taxes de l’any anterior.  
 
El Sr. Soler contesta que les taxes segueixen vigents fins que es modifiquen. Pel proper 
any s’han tornat a congelar els imports. Segueixen vigents els imports de fa tres anys. Ho 
ha volgut destacar perquè en quedi constància. Si no es modifiquen automàticament 
queden vigent les aprovades en anys anteriors.  
 
Vist l’expedient 1/2010 de modificació de crèdits per suplementació de partides amb 
càrrec a romanent líquid de tresoreria de l’exercici anterior; 
 
Atès que és necessari fer front a determinades atencions, el compliment de les quals no 
pot ésser ajornat fins el proper exercici sense perjudici pels interessos generals de 
l'entitat, per ésser urgents i de necessària realització; 
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 6 d’octubre de 2010; 
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Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, d’ERC, del 
PSC-PM i del Sr. Tarsici Balló i Salas membre no adscrit i l’abstenció d’ICV-EUiA-EPM i 
del PP. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 1/2010 amb 

el detall següent: 
 
� Suplementació de partides amb càrrec a romanent líq uid de tresoreria de 

l’exercici anterior: 
 

Fun. 
econòmica 

Descripció Import 

341.48000 Esports, subvencions a clubs 8.000,00 

241.22706 Promoció Econòmica, déficit pla 
nevades 

15.000,00 

231.48000 Serveis Socials, ajuts d’urgència i SAD 25.000,00 

920.31000 Interessos credits i no ingressos 
interessos  

29.895,94 

912.78000 Subvencions presidència 10.000,00 

 
Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de 15 dies hàbils 

mitjançant anunci que es publicarà en el BOP de Girona i en el tauló 
d’anuncis, d'acord amb el que disposen els articles 169 i 177 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 

 
Tercer.  En el supòsit que no es presentin reclamacions durant el termini d'exposició 

pública, l'acord d'aprovació inicial quedarà elevat a definitiu i es procedirà a 
la seva publicació. 

 
5. Dictamen referent a l’aprovació de la modificaci ó de crèdits 2/2010.  
 
El Sr. Soler explica que s’aplica el romanent derivat de la liquidació de l’Escola de Música 
a la compra de material musical per valor de 15.853,19 euros. La voluntat és dotar 
l’Escola de Musica d’equipaments multimèdia per donar suport a les aules. Aquests 
equipaments es posaran a disposició del professorat perquè s’utilitzin a totes les aules i 
donin un valor qualitatiu a l’ensenyament ofert per part de l’Escola.  
 
La Sra. Veray manifesta que s’abstindran per coherència.  
 
El Sr. Pardo manifesta que el seu grup hi votarà a favor perquè consideren que el cas de 
l’Escola de Música és sensiblement diferent a l’aprovació del Pressupost del Consell 
Comarcal.  
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Vist l’expedient 2/2010 de modificació de crèdits tramitat per a l’habilitació de partides del 
Pressupost de despeses amb càrrec al romanent líquid de tresoreria del pressupost de 
l’exercici anterior; 
 
Atès que les despeses que es pretenen incloure dins l’esmentat pressupost no poden 
retardar-se fins al proper exercici sense perjudici dels interessos generals de l’entitat, per 
ésser urgents i de necessària realització; 
 
Atès que l’expedient conté els documents necessaris que justifiquen les despeses i el seu 
funcionament amb recursos autoritzats per l’actual legislació; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, d’ERC, del 
PSC-PM, d’ICV-EUiA-EPM i del Sr. Tarsici Balló i Salas membre no adscrit i l’abstenció 
del PP. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 2/2010 amb 

el següent detall: 
 
� Suplementació de partides amb càrrec a romanent líq uid de tresoreria de 

l’exercici anterior: 
 

Fun. 
econòmica 

Descripció Import 

324.62900 Material 
musical 

15.853,19 

 
Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de 15 dies hàbils 

mitjançant anunci que es publicarà en el BOP de Girona i en el tauler 
d’anuncis, d'acord amb el que disposen els articles 169 i 177 del RDL 
2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 

 
Tercer.  En el supòsit de què no es presentin reclamacions durant el termini 

d'exposició pública, l'acord d'aprovació inicial quedarà elevat a definitiu i es 
procedirà a la seva publicació. 

 
6. Dictamen referent a l’aprovació de la baixa de d iferents obligacions dels exercicis 
de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008 i anul·lació  de diferents drets liquidats dels 
exercicis de 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 i 2 008. 
 
El Sr. Soler explica que habitualment després d’aprovar la liquidació de l’any anterior es 
donen de baixa obligacions reconegudes i drets liquidats que per motius diversos no 
s’aplicaran. Es donen de baixa obligacions reconegudes dels anys 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007 i 2008. Aquestes són obres que no s’han dut a terme o que s’ha realitzat 
menys obra de la prevista o bé són serveis que gaudien de subvencions finalistes i que no 
s’han realitzat. En aquests casos el Consell actuava com a mitjancer o gestor del servei i 
no ha hagut de fer front al pagament d’aquestes actuacions. Com a contraprestació es 
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donen de baixa els drets liquidats dels anys 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 i 2008 
que van lligats a la prestació d’aquests serveis.  
 
Atès que és necessari que els estats de comptes del Consell Comarcal del Gironès 
reflexin la correcta situació econòmica i permetin oferir una adequada transparència pel 
que fa al tancament d’acord amb la doctrina consolidada de la Intervenció General de 
l’Estat; 
 
Vist l’informe de l’interventor del Consell Comarcal del Gironès de data 6 d’octubre 
d’enguany; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Donar de baixa les obligacions reconegudes que es relacionen, referides als 

exercicis 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008: 
 

Operació Import Concepte 
2003001744 23.633,28 Menys obra realitzada 
2003003426 97.593,92 Servei no realitzat 
2003001746 12.117,05 Menys obra realitzada 
2003001745 10.259,88 Menys obra realitzada 
2004001473 25.392,76 Menys obra realitzada 
2005001590 29.999,37 Menys obra realitzada 
2005003215 7.843,06 Menys obra realitzada 
2005001289 90.000,00 Menys obra realitzada 
2005002947 2.677,64 Servei no realitzat 
2005002966 38,28 Servei no realitzat 
2006003379 130,10 Servei no realitzat 
2006003320 270,00 Servei no realitzat 
2006003435 381,70 Servei no realitzat 
2006003441 1.221,00 Servei no realitzat 
2006003419 504,60 Servei no realitzat 
2006003401 0,20 Menys import factura 
2007001252 4,00 Menys obra realitzada 
2007004731 300,00 Subv.no justificada 
2008006505 300,00 Subv.no justificada 

 
Segon. Anul·lar els drets prèviament liquidats referits als exercicis 2001, 2002, 2003, 

2005, 2006, 2007 i 2008: 
 

Operació Import Concepte 
2001000821 14.576,53 Menys obra realitzada 
2002000570 2.372,80 Menys obra realitzada 
2003000662 23.166,63 Menys obra realitzada 
2005000601 2.069,29 Menys obra realitzada 
2005000592 836,87 Menys obra realitzada 
2005000593 377,95 Menys obra realitzada 
2005000600 1.465,28 Menys obra realitzada 
2005000595 49,21 Menys obra realitzada 
2005000565 810,00 Servei no realitzat 
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2005001277 810,00 Servei no realitzat 
2005000588 757,96 Menys obra realitzada 
2005000591 524,71 Menys obra realitzada 
2005000590 3.565,98 Menys obra realitzada 
2005000594 1.478,34 Menys obra realitzada 
2005000597 93,75 Menys obra realitzada 
2006000698 990,99 Menys obra realitzada 
2007004019 12.187,50 Reducció subvenció 
2007000650 45.911,80 Menys obra realitzada 
2007000656 19.032,92 Menys obra realitzada 
2007000654 14.576,43 Menys obra realitzada 
2007000652 27.735,89 Menys obra realitzada 
2007000655 44.453,79 Menys obra realitzada 
2007000651 34.352,17 Menys obra realitzada 
2008000007 290,00 Servei no realitzat 
2008002105 39.811,25 Reducció subvenció 
2008000534 60.000,00 Menys obra realitzada 

 
Tercer.  Facultar àmpliament a la Presidència del Consell per a la resolució de 

qualsevol qüestió que es pugui plantejar en relació amb aquest acord. 
 
7. Dictamen amb relació a l'acceptació de la delega ció feta per l'Ajuntament de 
Viladasens per a l'ús de la minideixalleria de Sant  Jordi Desvalls i aprovació del 
conveni de delegació entre l’Ajuntament de Viladase ns i el Consell Comarcal del 
Gironès del servei de minideixalleria.  
 
El Sr. Cufí explica que l’Ajuntament de Viladasens vol utilitzar la deixalleria del municipi de 
Sant Jordi Desvalls. Aquest n’ha autoritzat el seu ús. Es porta a aprovació, per una 
banda, l’acceptació de la delegació i per l’altra la signatura del conveni de delegació que 
regularà l’ús i les obligacions de l’ajuntament de Viladasens i del Consell Comarcal.  
 
D’acord amb el que es disposa a l’art. 25.1.c) del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i d’acord amb el 
que es disposa al Programa d’actuació comarcal, amb relació a la delegació de 
competències dels ens locals; 
 
Vist l’art. 138.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, amb relació a l’acceptació de la delegació de 
competències dels ens locals; 
 
Atès que l’Ajuntament de Viladasens ha manifestat el seu interès per utilitzar la 
minideixalleria de Sant Jordi Desvalls i aquest últim, n’ha autoritzat l’ús per part dels 
habitants de Viladasens en la deixalleria del seu municipi; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Acceptar la delegació feta per l’Ajuntament de Viladasens en favor del 

Consell Comarcal del Gironès, d’acord amb el Decret d’Alcadia de 16 de 
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juliol de 2010, per a l’ús de la minideixalleria de Sant Jordi Desvalls i aprovar 
el text del conveni de delegació. 

 
Segon. Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal per a la signatura del 

conveni de delegació i per a quants documents siguin necessaris per a la 
tramitació i execució d’aquest acord. 

 
Tercer.  De conformitat amb el que regula l’art. 13.3 de la Llei 30/92, LRJPAC 

publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona la delegació 
efectuada per l’ajuntament. 

 
8. Dictamen referent la ratificació del decret de l a Presidència del Consell Comarcal 
del Gironès, de data 16 de setembre de 2010, mitjan çant el qual s’aprova el conveni 
entre el Consell Comarcal del Gironès i Dipsalut d’ encomana de gestió dels serveis 
de cooperació en matèria d’actuacions de salut públ ica per a l’any 2010.  
 
El Sr. Freixas explica que es tracta d’aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del 
Gironès i Dipsalut en matèria d’actuacions en salut pública per a l’any 2010. Aquest té un 
import de 268.896 euros, l’abonament del qual es realitzarà en dos pagaments del 50 % 
cadascun. Aquest import es destinarà al Consell Esportiu, a l’àrea d’Esports, a la recollida 
de gossos, als camins i rutes verdes, a la creació d’itineraris saludables i a la campanya 
d’alimentació en les escoles. Un cop les actuacions s’hagin realitzat es procediran a 
justificar.  
 
Atès que la Diputació de Girona ha creat l’organisme autònom de Salut Pública (Dipsalut) 
per realitzar actuacions en matèria de salut pública; 
 
Atès que, entre les seves línies estratègiques, aposta per facilitar recursos per promoure 
actuacions que permetin obtenir una millor qualitat de vida i puguin aportar un valor afegit 
a les actuacions de salut pública; 
 
Vist el text del conveni de col·laboració entre Dipsalut i el Consell Comarcal del Gironès 
en matèria d’actuacions de salut pública per a l’any 2010; 
 
Vist el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès de data 16 de setembre 
de 2010; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer .  Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès de 

data 16 de setembre de 2010, i aprovar el text del conveni entre Dipsalut i el 
Consell Comarcal del Gironès en matèria d’actuacions de salut pública per a 
l’any 2010. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a Dipsalut. 
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9. Dictamen referent a l’aprovació de l’expedient d e licitació corresponent a la 
venda del paper i cartró procedent del servei de re collida selectiva de la comarca 
del Gironès.  
 
El Sr. Cufí explica que es procedeix a licitar, mitjançant un procediment obert, la venda 
del paper i el cartró procedent del servei públic de recollida selectiva. Amb aquesta 
contractació els beneficis d’aquesta venda seran pel Consell Comarcal del Gironès. Atès 
que el Consell no pot gestionar aquesta venda aquesta es portarà a terme a través d’un 
tercer. A l’expedient de contractació hi consta la proposa que aquest tercer sigui un centre 
especial de treball. Porten a aprovació el plec de clàusules que ha de regir aquesta 
contractació. L’aspecte més important, pel que fa als criteris de valoració, és que es 
puntua la millor oferta econòmica.  
 
Atès que s’ha procedit a licitar mitjançant procediment obert el Servei públic de gestió de 
residus de la comarca del Gironès; 
 
D’acord amb el plec de clàusules administratives del Servei públic de gestió de residus, 
s’estableix que el benefici de la venda del paper i cartró és per al Consell Comarcal del 
Gironès; 
 
D’acord amb la Memòria del Conseller comarcal de Medi Ambient de 13 de setembre de 
2010 de foment de mesures socials i de l’ocupació de persones amb risc d’exclusió; 
 
Vist el que estableix la disposició addicional 7a de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, amb relació als contractes reservats i l’art. 35 de la Llei 
31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives; 
 
Atès que és interès d’aquest Consell Comarcal reservar l’execució d’alguns contractes a 
Centres Especials de Treball; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar, de conformitat amb l’article 94 de la Llei 30/2007, de contractes del 

sector públic, l’expedient de contractació corresponent a la licitació per a la 
venda del paper i cartró procedent del servei de recollida selectiva de la 
comarca del Gironès, atenent a un únic criteri de valoració de les ofertes i 
pronunciar-se expressament sobre la reserva d’aquest contracte a Centres 
Especials de Treball 

 
Segon.  Aprovar el plec de clàusules tècniques i econòmico-administratives 

particulars que han de regir l’esmentada  contractació. 
 
Tercer.  Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies hàbils el plec de 

clàusules, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província als efectes de possibles reclamacions. Simultàniament, anunciar la 
licitació per procediment obert atenent un únic criteri de valoració de les 
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ofertes, pel termini de 15 dies naturals, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, el Butlletí Oficial de la Província i en el perfil del contractant. 

 
Quart.  Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal per a l’adjudicació 

definitiva d’aquest contracte, així com la seva formalització en document 
administratiu 

 
10. Dictamen referent a la interposició de requerim ent previ al Pla director 
urbanístic del sistema urbà de Girona.  
 
El Sr. Freixas indica que el format que s’utilitza per presentar aquestes al·legacions és el 
de requeriment previ. Aquestes fan referència, en primer lloc, a la incorporació de canvis 
substancials. Explica que en el Pla director hi consta un corredor ferroviari que no estava 
previst i per tant no se n’ha realitzat exposició pública. En segon lloc, i per coherència 
amb les al·legacions que s’han formulat anteriorment als diversos instruments de 
planejament, es demana la gratuïtat de l’AP-7. A aquesta petició se’ls respon que no és 
possible. Creuen que sí que ho ha de ser perquè aquest Pla té la finalitat de contemplar el 
disseny de les entrades i sortides de l’AP-7 i és en aquest document on s’ha de reflectir la 
seva gratuïtat. Si en aquest moment no es té en compte aquesta petició l’AP-7 quedarà al 
marge del Pla director urbanístic. Manifesta que a la resta del territori espanyol les 
autopistes quan transcorren per una capital disposen d’uns quilòmetres gratuïts. Posa 
l’exemple de la ciutat de Saragossa. En tercer lloc les al·legacions fan referència a la C-
141 i les diverses opcions de traçat d’aquesta. També es fa un petit esment al tramvia.  
 
El Sr. Cufí explica que aquestes al·legacions s’han basat en les formulades anteriorment i 
les respostes obtingudes. Un aspecte important és la incorporació en aquest Pla director 
d’un nou enllaç que no existia en l’aprovació inicial. Es tracta d’un enllaç entre el municipi 
d’Aiguaviva i el de Fornells de la Selva. Aquest intenta connectar l’estació del tren d’alta 
velocitat amb el tren convencional del sistema urbà de Girona. S’ha considerat que 
aquest traçat és nou i per tant es tracta d’un canvi substancial. És necessari realitzar-ne 
un nou tràmit d’exposició pública. Per altra banda també es remarca que l’enllaç 
transcórrer per La Riera de la Torre entre els municipis d’Aiguaviva i de Fornells de la 
Selva. Explica que aquest espai es troba dins d’un dels connectors principals de l’àrea 
urbana de Girona. Des de l’àrea de Medi Ambient del Consell sempre s’ha defensat 
aquest espai. Creuen que és important que es reconsideri l’afectació a aquest espai 
connector i que es tingui en compte la permeabilitat de la fauna i que aquesta pugui 
circular per aquest espai.  
 
El Sr. Pardo manifesta que aquest és un acte que mereix una certa felicitació en el sentit 
de que un cop formulades al·legacions davant del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
si aquestes no satisfan plenament els anhels, està molt bé que aquestes es defensin fins 
a les darreres conseqüències. Aquest és un requeriment previ a la via contenciosa. Creu 
que aquest és un tema per felicitar-nos i sobretot felicitar els membres del govern 
d’aquest Consell Comarcal. Els dóna una certa personalitat davant de les administracions 
superiors. Justament per aquest tema, i en coherència amb l’explicació que acaba de 
donar, el seu grup no donarà suport a aquest requeriment previ. A la vista del redactat i 
un cop s’observa que es vol ser reconegut com a interlocutor, s’observa en el detall 
d’aquestes una indefinició respecte a què es vol ser quan siguem grans. Aquesta manca 
de definició es reflecteix en dos aspectes. Per una banda tot i que és cert que aquest nou 
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traçat de l’enllaç ferroviari requeriria probablement, des d’un punt de vista formal, la 
realització d’un nou tràmit d’exposició pública. No serà ell qui negui l’afectació que pot 
tenir aquest traçat sobre el medi natural però no ha sabut veure en cap moment quin és el 
posicionament del Consell Comarcal respecte a aquesta infraestructura ferroviària 
proposada. Creu que s’haurien de dirigir al govern manifestant que és molt oportú aquest 
enllaç ferroviari perquè va en la línia de la mobilitat sostenible que es defensa en les 
al·legacions però que s’hauria de tenir en compte determinats aspectes. Es podria 
demanar una nova exposició pública però s’haurien de pronunciar i mostrar l’opinió sobre 
el fons del nou enllaç ferroviari. En aquestes al·legacions no hi consta cap pronunciament. 
Sembla que es vulgui donar molt de perfil i ser reconeguts com a interlocutors alhora de 
vertebrar el territori però no ens definim sobre aquesta qüestió. En aquest mateix sentit i 
un dels temes que més preocupa al seu grup és el darrer punt referent a la C-141. 
Exposa que aquesta via que arriba a l’àrea urbana de Girona a través del municipi de Salt 
és una carretera, que en aquests moments, té una funcionalitat més que qüestionable no 
només per la secció de la carretera sinó també per la seva entrega. Es tracta d’una 
entrega que dificulta un cop s’arriba a l’àrea urbana de Girona la capil·laritat i la distribució 
del trànsit. Aquest és un problema que està en vies de resoldre. El futur desdoblament de 
la N-II connectarà aquesta via i totes les carreteres que passen per la banda oest de 
l’àrea urbana. Aquest és un tema que canviarà substancialment una cop construïda la N-
II. Ara és una via que va a parar al municipi de Salt i llavors serà una via que 
desembocarà a la N-II i gaudirà de diverses opcions per accedir a l’àrea urbana. Exposa 
el tema que més preocupa al seu grup, i que alguns de vostès ja saben. Des de que es va 
publicar l’estudi informatiu en el que es contemplaven dues variants d’aquesta mateixa 
obra. Una de les quals seguia la mateixa traçada transcorrent pel pla de Montfullà i l’altra 
que des del punt de vista ambiental és una variant molt preocupant. Aquesta segona 
opció saltava a l’altra banda del Ter discorria per espais, tots ells inclosos a la Xarxa 
Natura 2000, els quals són pràcticament verges ubicats a sota la muntanya de Sant Grau. 
Es tracta d’un espai molt emblemàtic per la població del municipi de Sant Gregori, 
transcórrer per les Deveses de Bescanó, passant per l’Aiguabarreig del Ter i la Llémena, 
espai d’especial interès des d’un punt de vista natural, per arribar a la carretera de Sant 
Gregori i entregar el trànsit a una carretera de Domeny que difícilment pot engolir tot els 
trànsit que li provingui d’aquesta via. Aquesta segona opció des del seu grup s’ha 
combatut d’una forma molt aferrissada a nivell parlamentari i en negociacions dins del 
govern fins a aconseguir que aquesta variant hagi anat quedant descartada. La contesta 
a l’al·legació anterior formulada és que l’opció preferida és la del sud, i d’aquesta forma es 
recull en el pla director territorial de comarques gironines. El seu grup es feliciten que 
s’hagi pogut reconduir. Els preocupa la interpretació que es pugui fer, vista aquesta 
situació, de les al·legacions del Consell, les quals no es defineixen, cosa de per si 
criticable. Quan l’al·legació fa referència a aquesta alternativa, malgrat se’ls ha comunicat 
que aquesta es realitzarà pel sud, el Consell diu que pel sud s’haurà de consultar i 
consensuar amb els municipis. Aquest text es pot interpretar que s’està d’acord en què 
passi pel sud però d’acord amb els municipis però també es pot interpretar que no hi 
estan d’acord i per això es diu que s’ha de consensuar un nou traçat. El seu grup creu 
que no toca replantejar aquest aspecte que els ha costat molt d’eliminar. El que tocaria és 
demanar que quan s’executi aquesta infraestructura es garanteixi la coordinació de les 
diverses obres perquè la N-II estigui enllestida. Aquesta petició tindria un cert sentit, seria 
un pas endavant i els definiria com a Consell pel que fa al model de mobilitat de la 
comarca que es vol. Creu que el Consell s’ha de definir i expressar com s’ha de vertebrar 
el territori. Pot entendre que aquest fet impliqui molestar a algun municipi però algú ha de 
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tenir una visió global de la comarca. Si el Consell abdica d’aquesta funció algú altre ho 
farà en el seu lloc. Amb les indefinicions existents, i malgrat que està molt bé perquè es 
marca molt de perfil interposant un requeriment previ, però quan s’observa la substancia 
els costa de veure exactament què se’n vol extreure d’aquestes peticions. El seu grup 
s’abstindrà.  
 
El Sr. Boada comenta, pel que fa al que ha dit el Sr. Pardo referent al traçat de la C-141, 
que per la informació que ell té no és del tot correcte. Als ajuntaments implicats els ha 
arribat un estudi previ a la valoració ambiental en el qual es segueixen mantenint les dues 
opcions. Una que transcórrer per Sant Gregori, riba esquerra del Ter fins a l’encreuament 
amb la Llémena passant per la zona xarxa natura 2000 Deveses de Salt i entroncament 
aproximadament amb la C-65 a l’alçada del peatge d’autopista de Salt amb la sortida que 
s’ha de construir de l’AP-7 al municipi de Sant Gregori. Aquesta opció és materialment 
destruir totes les Deveses. Des del municipi de Salt hi estan en contra, han formulat 
al·legacions i si és necessari ho portaran a la via contenciosa administrativa. L’al·legació 
prèvia formulada pel Consell té el sentit de seguir al·legant sobre aquest traçat que ni està 
consensuat ni els hi sembla correcte i sembla una destrossa intencionada. Pitjor no ho 
haurien pogut dissenyar.  
 
El Sr. Cabarrocas per coherència amb el que han votat en les diverses al·legacions 
aprovades pel Consell hi votaran favorablement. El seu grup vol manifestar que defensen 
la forma com s’ha portat a terme la redacció d’aquest Pla director. Els ajuntaments i el 
Consell han tingut sempre l’oportunitat de realitzar-hi al·legacions i manifestar el que no 
agradava i que provenia del Consell d’Alcaldes. Volen que quedi clara la posició del seu 
grup, estan bastant d’acord en la forma en que ha evolucionat el Pla director. Com que 
s’ha formulat aquest requeriment previ per defensar els interessos dels municipis hi 
votaran a favor.  
 
El Sr. Freixas contestar el Sr. Pardo i indica que en referència a la C-141 el Consell no pot 
ni ha de trepitjar els municipis de la comarca. El Consell ha col·laborat a través del 
Consell d’Alcaldes, de les Comissions Informatives, dels Plens... a mantenir informats a 
tots els grups que conformen el Consell, als alcaldes de la comarca amb la voluntat que 
es defensin ells mateixos. Tots tenen punts de vista diferents. A la comarca és molt difícil 
anar a favor d’un i en contra d’un altre. Per aquest motiu aquest requeriment previ, en 
aquest punt, potser té una mica d’indefinició. Pensa però que les ratlles dirigides cap al 
sud són més fortes i les de l’altra opció són més tènues. Està clar quina és la millor 
alternativa. Com a Consell Comarcal creu que no han d’anar més enllà perquè no han 
d’enfrontar els municipis. La tasca del Consell ha de ser facilitar la informació i quedar bé 
amb els municipis. Pensa que tots tenen mitjans de defensar-se i si cal ajudar algun 
municipi que no té mitjans se l’ajudarà des dels serveis tècnics i jurídics del Consell. 
Manifesta que si dos municipis es discuteixen el Consell pot fer d’àrbitre però no pot  
posicionar-se a favor de cap dels dos.   
 
El Sr. Cufí comenta, pel que fa al posicionament i la indefinició, que no sap a quina es 
refereix. Si vol dir infraestructures viaries o ferroviàries les al·legacions no en parlen 
perquè creuen que en el Pla d’infraestructures de Catalunya ja hi van formular les 
al·legacions que pertocava. En el requeriment previ hi ha un posicionament pel que fa al 
connector ecològic. En primer lloc es sol·licita que aquest enllaç ferroviari s’ubiqui fora de 
l’espai fluvial de la Riera de la Torre, que es garanteixi la funcionalitat ecològica d’aquest 
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espai i que s’eviti el pas de més infraestructures pel minvat connector ecològic. Creu que 
sí que es defineixen. Potser quan ho han exposat no s’han definit però si es fa una lectura 
del text es pot observar el posicionament amb la voluntat de que no es trepitgi aquest 
connector. 
 
El Sr. Pardo comenta que després de sentir l’exposició de motius encara té un major 
convenciment de que tot plegat és un joc d’equilibris fruit del qual el Consell abdica de 
donar una visió comarcal. És cert i està d’acord en que s’ha de facilitar la informació als 
municipis, també és cert que cada ajuntament és suficientment gran i és legítim que 
defensi la seva posició i posa l’exemple del municipi de Salt. Indica que no es pot 
confondre el posicionament de l’Ajuntament de Salt amb el posicionament que és millor 
per la comarca. En aquest sentit no li poden negar que hi ha una certa incoherència al 
estar disposats a presentar un contenciós administratiu per l’afectació de la Riera de la 
Torre, aspecte que pot tenir un cert interès natural que no nega, però alhora no dir res 
sobre una enorme afectació en hàbitats d’interès prioritari inclosos en la xarxa natura 
2000. Si tant els preocupa el medi ambient el més lògic és que aquells hàbitats d’interès 
més prioritari reconeguts per la Unió Europea també siguin objecte de la defensa per part 
del Consell. Defensar-los potser no significa haver de dir que la infraestructura ha de 
transcórrer pel municipi de Salt però pensa que es podia buscar un altre redactat en el 
que quedés clar que s’ha de buscar un traçat que afecti menys a espais naturals inclosos 
en la xarxa natura 2000. D’aquesta forma és diria el mateix que es diu de la Riera de la 
Torre però multiplicat per deu perquè la importància de l’espai òbviament és molt diferent. 
El que no té sentit és que estiguin disposats a utilitzar la via contenciosa administrativa 
per defensar l’espai de la Riera de la Torre i es mantingui una indefinició total sobre una 
qüestió que, des d’un punt de vista ambiental de protecció del medi ambient, té una 
importància 100 vegades superior. Hi ha una certa incoherència i aquesta s’explica pels 
equilibris interns per evitar enfrontaments i pressions. Si el municipi de Salt juga un paper 
determinant amb la presència del Sr. Joan Boada dins el govern del Consell i es vol 
mantenir aquest joc d’equilibris s’haurien de plantejar si realment estan disposats a 
utilitzar la via contenciosa administrativa. No s’ha de fer el ridícul. Pregunta per quina raó 
interposaran un recurs contenciós administratiu. Es pregunta si ho faran per dir que la C-
141 s’ha de fer d’acord amb els municipis. És obvi que el Govern parlarà amb els 
municipis per tant fer aquesta petició és igual a no dir res. Creu que l’abstenció del seu 
grup està més que justificada.  
 
La presidenta indica que un cop fixades les posicions se seguirà amb els procediments 
establerts i el Consell seguirà actuant en aquest mateix sentit en casos futurs.   
 
Vist l’edicte, de 30 d’agost de 2010, sobre una resolució del conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques referent al Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona, 
publicat en el DOGC de data 1 de setembre de 2010, en la qual s’aprova definitivament el 
Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona, que afecta dotze municipis de la 
comarca del Gironès (Aiguaviva, Bescanó, Celrà, Fornells de la Selva, Girona, Llambilles, 
Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix) i dos de la 
comarca de la Selva (Riudellots de la Selva i Vilobí d’Onyar); 
 
Vist l’edicte de correcció d’errada a l’edicte de 30 d’agost de 2010, sobre una resolució 
del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al Pla director urbanístic del 
sistema urbà de Girona publicat en el DOGC de data 9 de setembre de 2010; 
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Atès que aquest Consell Comarcal del Gironès vol interposar requeriment previ de 
modificació del Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, d’ERC, del 
PSC-PM, del PP i del Sr. Tarsici Balló i Salas membre no adscrit i l’abstenció d’ICV-EUiA-
EPM  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Formular i presentar requeriment previ de modificació del Pla director 

urbanístic del sistema urbà de Girona aprovat per resolució del conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques i publicat en el DOGC de data 1 de 
setembre de 2010 amb el contingut següent: 
 
“CRISTINA ALSINA I CONESA, presidenta del Consell C omarcal del Gironès , en ús de 
les atribucions que em confereix l’art 13.1.e del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i l’acord del 
Ple del Consell Comarcal del Gironès de 15 d’abril de 2009; 
 
FAIG REQUERIMENT PREVI  de modificació del contingu t del Pla Director urbanístic 
del sistema urbà de Girona 
 
d'acord amb l’art. 44 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa , contra la 
resolució dictada amb data 29 de juliol de 2010 pel conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques en l’expedient 2005/18054/G referent a l’aprovació definitiva del Pla director 
urbanístic del sistema urbà de Girona.  
 
ANTECEDENTS: 
 
Vist l’edicte de 30 d’agost de 2010, correcció d’errades publicades al DOGC de 9 de 
setembre de 2010, sobre la resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
referent a l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona que 
afecta a dotze municipis de la comarca del Gironès: d’Aiguaviva, Bescanó, Celrà, Fornells de 
la Selva, Girona, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i 
Vilablareix; 
 
Donat que el Consell Comarcal del Gironès ha participat en el període de consultes i 
informació pública en la tramitació d’aquesta figura de planejament urbanístic, amb la 
voluntat de contribuir al desenvolupament econòmic i social i la sostenibilitat ambiental dels 
municipis de la comarca; 
 
1r. Referent a canvis substancials  
 
El pla director aprovat definitivament incorpora la definició d’un nou traçat d’enllaç 
ferroviari que ressegueix longitudinalment la llera de bona part de la Riera de la Torre, en el 
municipi d'Aiguaviva. Amb aquest enllaç, es concreta la connexió entre l'estació del TAV a 
l'aeroport i la nova estació de passatgers a les portes de la terminal, amb el tren 
convencional i el sistema urbà de Girona. 
 
Es considera que la incorporació d’aquest nou traçat és una modificació substancial del pla 
director urbanístic exposat en el seu moment, que pot afectar valors d’interès comarcal i 
regional. I que el nou traçat proposat afecta espais de gran importància connectora per a 
garantir els fluxos ecològics entre els espais naturals, fonamentals per a la conservació de la 
biodiversitat i l’equilibri territorial, com el mateix Pla recull.  
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El principal connector ecològic de l’àrea urbana de Girona és el situat al sud de la comarca, 
entre els municipis d’Aiguaviva i Fornells de la Selva, i que té per límit inferior la Riera de la 
Torre . 
 
Per tant, se sol·licita el pla director contingui el traçat d’aquest enllaç ferroviari fora de l’espai 
fluvial de la Riera de la Torre, respectant la seva integritat i l’espai necessari per a la 
recuperació del bosc de ribera, i fora del sòl de protecció especial del connector sud de la 
comarca. 
 
I que es garanteixi la funcionalitat ecològica de la Riera de la Torre, i s’eviti el pas de més 
infraestructures pel minvat connector ecològic del sud de la comarca, que el Pla de 
connectivitat ecològica comarcal defineix de caràcter crític i estratègic per a la connectivitat. 
 
I considerant que el nou traçat ferroviari és un canvi substancial al projecte exposat, se 
sol·licita una nova exposició pública del PDU de Girona. 
 
2n Referent a la resposta a les al.legacions formul ades en el seu moment pel Consell 
Comarcal del Gironès  
 
2.1 .-A la vista de la resposta a les al.legacions formulades pel Consell Comarcal del Gironès  
(RE. 1489 de 13/05/2009) i en concret a la proposta que el tram de l’AP7 entre l’aeroport i 
Medinyà sigui gratuït on es respon que “aquest pla director no té competències per fixar o 
modificar les condicions del tram de gratuïtat de l’autopista AP-7 en el sistema urbà de 
Girona, que vindrà determinat per les condicions fixades en el contracte de concessió de 
l’esmentada autopista.” 
Des del Consell Comarcal del Gironès seguim mantenint la nostra postura de creure que el 
Pla Director Urbanístic està precisament dissenyant l’estructura d’un sistema urbà al voltant 
de Girona amb la incorporació de tretze municipis més on s’hi hauran de configurar unes 
relacions de verdadera àrea urbana. És per això imprescindible que la vialitat entre tots ells 
estigui assegurada i lliure de càrregues, la proposta del consell comarcal va en aquest sentit: 
tots els moviments de vehicles que tinguin com a sortida i destí municipis de l’àrea urbana 
han de ser gratuïts. Aquest fet pot suposar en el seu moment, i aquí sí quan sigui el moment 
de projectar les sortides i entrades a l’AP-7 , un nou disseny i dimensionament dels peatges 
d’entrada i sortida a l’autopista. 
 
2.2 .- En referència a l’al.legació presentada en el sentit d’aprofitar l’aprovació del PDU per a 
la promoció de noves potencialitats per a diversificar el teixit econòmic i resolta amb la 
resposta que “s’haurà de fer amb la implicació de tots els agents econòmics, les institucions i 
les administracions a partir d’iniciatives que poden promoure institucions com el propi 
Consell Comarcal, però difícilment pot promoure un pla urbanístic”. Esmentar en aquest punt 
que el consell comarcal està sempre disposat i més ara en temps de crisi econòmica, a 
promoure i debatre amb els altres agents implicats sobre la promoció de noves potencialitats 
del teixit productiu, però entenem que en un procés com l’endegat  per a l’aprovació del 
PDU, on s’ha buscat el consens, s’ha debatut amb tots els sectors, agents econòmics i 
administracions es podia haver estat més ambiciós en aquest sentit i més tenint en compte 
el que costa anar obrint constantment debats d’aquests tipus i sabent que finalment l’aspecte 
urbanístic és un condicionant essencial. 
 
2.3 En relació a les infraestructures de transport i en concret a la C-141 d’Anglès a Girona, 
es preveu l’enllaç de la traça de la variant de Bescanó pel sud amb el municipi de Salt. 
L’enllaç amb el municipi de Salt es realitza a través del polígon industrial de Montfullà. 
Aquesta nova alternativa ha de tenir el consens dels municipis afectats per la mateixa. 
Així mateix i en la resposta que se’ns dona en aquest punt de l’al.legació s’inicia una frase al 
final del paràgraf que diu ... “El tramvia Salt-Girona (tamvia Montfullà-Sant Julià de Ramis)” 
sense tenir cap més continuïtat. No s’entén a que s’està referint. 
 
Per tot això, SOL•LICITO:  
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PRIMER. Tingui per formulat requeriment previ referit a l’aprovació definitiva del Pla director 
urbanístic del sistema urbà de Girona. 
 
SEGON. Que a la vista del que es diu a la part expositiva d’aquest requeriment es procedeixi 
a la seva incorporació al Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona i amb caràcter 
previ sotmeti el pla a una nova informació pública.” 

 
Segon. Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal per a la signatura de 

quants documents siguin necessaris per a la tramitació i execució d’aquest 
acord. 

 
11. Dictamen referent a l’adjudicació provisional d el contracte dels serveis de 
recollida selectiva i tractament de paper i cartró,  vidre i envasos lleugers, mobles i 
trastos vells, i piles a la comarca del Gironès.  
 
El Sr. Cufí recorda que en aquest procés de contractació s’hi van presentar dues 
empreses Cespa i Urbaser. S’han dut a terme les tres obertures dels sobres i la mesa de 
contractació ha proposat la contractació de l’empresa Urbaser per quatre motius. En 
primer lloc perquè formula una proposta interessant d’un nou sistema de recollida de 
rebuig mitjançant la càrrega lateral. Aquest tipus de recollida comporta la disposició de 
nous contenidors a la comarca. En segon lloc perquè aquesta empresa ha presentat una 
proposta més realista pel que fa al pressupost, als mitjans i al personal del que es 
disposa. En tercer lloc perquè ha presentat una oferta d’eficiència i optimització de 
recursos que racionalitza els mitjans dels que disposen els ajuntaments actualment i 
econòmicament s’ajusta a la situació actual. Han presentat una nova organització en la 
recollida de la selectiva i una millora tecnològica important reflectida en què els equips 
mòbils funcionin amb gas natural. Per aquests motius es proposa l’adjudicació a 
l’empresa Urbaser.  
 
El Ple del Consell Comarcal del Gironès del passat 16 de juny de 2010 va aprovar 
l’expedient de contractació corresponent al Servei públic de gestió de residus que presta 
el Consell Comarcal del Gironès mitjançant procediment obert atenent a varis criteris de 
valoració de les ofertes: 
 
S’ha realitzat l’exposició pública dels plecs i s’ha convocat la licitació corresponent. El dia 
8 de setembre va finalitzar el termini de presentació de proposicions; 
 
La Mesa permanent de contractació s’ha reunit els dies 10 de setembre, per a la 
qualificació de la documentació administrativa, el dia 16 de setembre, per a l’obertura del 
sobre corresponent als criteris mitjançant un judici de valor, el dia 30 de setembre, per a 
l’obertura del sobre corresponent als criteris avaluables mitjançant xifres o percentatges i 
el dia 8 d’octubre per a l’adjudicació provisional del contracte; 
 
Vista, doncs, la proposta d’adjudicació de la Mesa de contractació en favor de l’empresa 
URBASER, SA, subscrita pel Sr. Jesús Rodríguez Morilla, pel preu de 1.290.458,30 €, 
IVA no inclòs; 
 
Considerant, així mateix, que cal formalitzar el més aviat possible l’adjudicació definitiva 
d’aquest contracte, atès que actualment, s’està prestant el servei mitjançant contractes 
mensuals amb caràcter d’emergència; 
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Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte 

corresponent al  Servei públic de gestió de residus que presta el Consell 
Comarcal del Gironès mitjançant procediment obert atenent a varis criteris 
de valoració de les ofertes, en favor de l’empresa URBASER, SA, subscrita 
pel Sr. Jesús Rodríguez Morilla, pel preu de 1.290.458,30 €, IVA no inclòs, 
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
clàusules tècniques i d’acord amb la proposició presentada. 

 
Segon.  Publicar aquest acord en el perfil del contractant del Consell Comarcal del 

Gironès, www.girones.cat , i notificar-lo als licitadors. 
 
Tercer.  Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils des de la 

data de publicació de l’adjudicació provisional en el perfil del contractant, 
acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en 64.522,92 €, 
mitjançant alguna de les formes determinades en l’article 84 de la LCSP i 
aporti la documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la seguretat social, així com, la documentació acreditativa 
de la seva aptitud per contractar i de disposició dels mitjans compromesos 
d’adscriure al present contracte.  

 
Quart.  Aprovar i aplicar la despesa amb càrrec a la partida 442.22703 del vigent 

pressupost general. 
 
Cinquè.  Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal per a l’adjudicació 

definitiva d’aquest contracte, així com la seva formalització en document 
administratiu, la qual haurà de ser ratificada en el proper Ple que el Consell 
Comarcal celebri. 

 
12. Dictamen referent a l’aprovació de l’establimen t del servei públic comarcal del 
Centre de Visitants del Gironès.  
 
El Sr. Rosa comenta que aquest establiment que es va presentar en el darrer Ple. Aquest 
s’ha exposat al públic durant un termini de 30 dies i no s’hi han presentat al·legacions. 
Informa, pel que fa a les subvencions i ajudes rebudes per la realització d’aquest projecte,  
que s’han obtingut un total de 772.000 euros. D’aquests 70.000 euros provenen del Pla 
de Foment, 220.000 euros al PUOiSC, 366.000 euros del FEDER i 116.800 euros del 
PladeTur dels quals 15.000 euros es destinaran a l’oficina de turisme, 6.800 euros a la 
senyalització i 95.000 euros a la museïtzació. D’aquesta forma l’aportació que ha de 
realitzar el Consell serà d’aproximadament el 25 % del cost. Pel que fa a la realització de 
les obres aquestes van al ritme desitjat. Està prevista la finalització pel dia 18 de 
novembre. Si tot segueix com fins ara es compliran els terminis.  
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El Sr. Pardo anuncia que el seu grup s’abstindrà en la votació d’aquest punt per 
coherència amb l’abstenció que van realitzar quan van tractar el tema de la viabilitat 
econòmica d’aquest projecte que encara els segueix plantejant alguns dubtes.  
 
El Sr. Casero manifesta que el seu grup hi votarà a favor. Malgrat que ara el Sr. Rosa no 
ho ha comentat celebren, per informacions facilitades a la comissió informativa que 
alguna de les qüestions de l’estudi de viabilitat econòmica no es portaran a terme en un 
inici. Es refereix concretament als cànons d’explotació dels diferents espais que s’han de 
licitar. Els hi sembla que les xifres actuals toquen més de peus a terra amb la realitat 
existent per poder prestar aquest servei i que aquests tinguin la seva viabilitat. Un altre 
aspecte diferent és si els ingressos que rebran del pagament del cànon, que serà inferior 
al que mostrava en l’estudi de viabilitat, satisfaran les expectatives del Consell respecte a 
l’explotació d’aquests serveis. Si no recorda malament, es proposarà una progressió i una 
temporalitat en el pagament dels cànons els quals podran anar en augment en funció del 
propi desenvolupament d’aquest equipament.  
 
El Sr. Rosa comenta que el primer model de concessió administrativa que van mostrar va 
ser el que havia preparat l’empresa Emblema. Aquest era un document viu que per la 
singularitat d’aquest projecte estava previst que s’hi incloguessin canvis en funció de la 
situació i les expectatives. Al llarg del procés s’han reunit amb el sector i han compartit 
altres experiències. S’ha partit del primer esborrany s’ha anat reajustant. Ara mateix estan 
treballant en la reducció del cànon per aconseguir, el que tots desitgen, la viabilitat 
d’aquest projecte.   
 
La presidenta encoratja en la seva tasca a tots els tècnics de la casa que s’han implicat 
en la creació d’aquest projecte. Aquest és un projecte complex pel qual s’ha rebut 
finançament de fons europeus. Una obra amb una part de museïtzació i una part de 
turisme. S’ha iniciat aquest projecte, el volen acabar i portar-lo a terme de forma 
satisfactòria. Són molt exigents i ho fan amb un sol objectiu que és que el turisme, un dels 
motors de futur i de present de la comarca, disposi d’un espai digne en un lloc estratègic 
com és Sarrià de Ter. La voluntat es donar servei als 27 municipis de la comarca. Els vol 
encoratjar perquè sap que no és fàcil. S’estan gestionant fons molt complexos de 
gestionar i de justificar. Aquest espai s’ha de convertir en un lloc de referència pels 
visitants de la comarca. Agraeix els vots de confiança que els donen en aquesta 
aprovació definitiva.  
 
Vist l'acord del Ple del Consell Comarcal del Gironès de data 21 de juliol de 2010, pel qual 
es prengué en consideració i se sotmeté a informació pública l'expedient per a 
l'establiment del servei públic comarcal del Centre de Visitants del Gironès; 
 
Atès que l'expedient per a l'establiment del servei públic comarcal del Centre de Visitants 
del Gironès s’ha sotmès a informació pública per un termini de trenta dies, als efectes de 
presentació d'al·legacions i suggeriments mitjançant la publicació de l’anunci d’informació 
pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 5682 de 30 de juliol de 2010), 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona (núm. 146 de 2 d’agost de 2010), al tauler 
d'edictes corporatiu i s’ha donat audiència durant el mateix termini d'informació pública als 
ajuntaments de la comarca; 
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Vist que durant el termini d’informació pública no s’han presentat ni al·legacions ni 
suggeriments a l'expedient per a l'establiment del servei públic comarcal del Centre de 
Visitants del Gironès; 
 
Vist que d'acord amb el que regula l'article 160.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, cal aprovar pel ple 
l'establiment del servei, el projecte d'establiment i el reglament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, d’ERC, del 
PSC-PM, del PP i del Sr. Tarsici Balló i Salas membre no adscrit i l’abstenció d’ICV-EUiA-
EPM  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Establir el servei públic comarcal del Centre de Visitants del Gironès, d'acord 

amb la memòria justificativa i els documents complementaris adjunts. 
 
Segon.  Aprovar el projecte d'establiment del servei públic comarcal del Centre de 

Visitants del Gironès. 
 
Tercer.  Aprovar el reglament regulador del servei esmentat i publicar-lo íntegrament 

en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis i en extracte en el 
DOGC. 

 
Quart.  Trametre una còpia del reglament del servei al Departament de Governació 

de la Generalitat i a l'Administració de l'Estat. 
 
Cinquè. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura de quants 

documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
 
13. Dictamen referent la ratificació del decret de la Presidència del Consell 
Comarcal del Gironès, de data 1 de setembre de 2010 , mitjançant el qual s’actualitza 
el traspàs de l’exercici de les competències al Con sorci de Benestar Social Gironès 
– Salt, per a l’execució del Protocol addicional de  concreció per al 2010 del 
contracte programa per a la coordinació, cooperació  i col·laboració entre el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania i el Consel l Comarcal del Gironès, en 
matèria de serveis socials i altres programes relat ius al benestar social, subscrit 
l’any 2008.  
 
El Sr. Parera-Nieto explica que es tracta de formalitzar aquest traspàs. Aquest Contracte 
programa té un import de 1.585.205 euros. Aquest és el quart que traspassen al Consorci 
durant aquesta legislatura. Recorda l’import d’aquest per l’any 2007 d’un milió d’euros 
just. Amb aquestes xifres es poden fer la idea del creixement que s’ha realitzat. Aquest es 
deu a l’entrada en vigor de la nova Llei de serveis socials. Aquesta s’aplica íntegrament 
pel que fa a finançament i a la ràtio de treballadors i treballadores socials a la comarca 
durant aquest any 2010. Ha implicat un esforç per part del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i un gran esforç per part dels ajuntaments de la 
comarca que en realitzen el cofinançament. Tots saben que han viscut un naixement 
conjuntament amb la Llei de la dependència que ha generat un sobre esforç a tots els 
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treballadors de la comarca i una implicació superior dels mateixos. Vol fer un 
reconeixement a tots els treballadors i treballadores del Consorci perquè s’hi estan 
deixant la pell i així se’ls hi reconeix des de la immensa majoria dels ajuntaments de la 
comarca. S’ha produït un salt en el servei d’atenció a domicili durant els darrers quatre 
anys. Abans no arribaven ni a un 1% de servei d’atenció a domicili a la comarca i en 
aquests moments ja es troben al llindar del 3% i segueixen creixent en prestació d’aquest 
servei. Han crescut en ràtio. S’ha passat dels 5 treballadors socials i 4 educadors que 
havien iniciat els serveis socials a la comarca a la xifra actual de 11 treballadors socials i 
7 educadors. Aquestes dades fan referència a la comarca sense tenir en compte el soci 
majoritari que és el municipi de Salt. Indica el gran esforç que s’està portant a terme. 
Destaca que se’ls ha acceptat el Programa d’inclusió social per la comarca i se’ls han 
acceptat unes accions formatives destinades a tots els professionals que treballen al 
Consorci. Comenta la reducció del finançament per part del Ministeri del programa de 
suport per a famílies monoparentals i per programes de suport a famílies amb infants de 0 
a 3 anys. Aquest s’ha suplantat, en part, pel programa de suport a famílies amb situació 
de vulnerabilitat finançant per part del Departament d’Acció Social de la Generalitat de 
Catalunya.   
 
Vist el Protocol addicional de concreció per al 2010 del contracte programa per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i 
el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials i altres programes relatius 
al benestar social, subscrit l’any 2008; 
 
Vist l’acord del Ple del Consell Comarcal del Gironès, de data 16 de desembre de 2009, 
mitjançant el qual s’actualitza el traspàs de l’exercici de les competències al Consorci de 
Benestar Social Gironès Salt per a la gestió de les competències que figuren en el 
contracte programa, per als anys 2008-2011, per a la coordinació, cooperació i 
col·laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i el Consell Comarcal del 
Gironès, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, 
subscrit l’any 2008; 
 
Vist el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès de data 1 de setembre 
de 2010; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer .  Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès de 

data 1 de setembre de 2010 mitjançant el qual s’actualitza el traspàs de 
l’exercici de les competències al Consorci de Benestar Social Gironès Salt, 
per a l’execució del Protocol addicional de concreció per al 2010 del 
contracte programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania i el Consell Comarcal del Gironès, 
en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, 
subscrit l’any 2008. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès Salt. 
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Tercer. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura de quants 
documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 

 
 
14. Dictamen referent la ratificació del decret de la Presidència del Consell 
Comarcal del Gironès, de data 1 de setembre de 2010 , mitjançant el qual 
s’encarrega al Consorci de Benestar Social Gironès Salt el programa d’actuacions 
comunitàries d’inclusió social a barris, d’àmbit ve ïnal (PDC en l’àmbit rural Gironès. 
Pla fent poble) anys 2010, 2011 i 2012.  
 
El Sr. Parera-Nieto explica que es tracta del Pla fent poble del Pla de desenvolupament 
que va néixer en l’anterior legislatura, concretament l’any 2006. Aquest és un Pla que 
engloba els catorze municipis de la comarca de menys de 1.000 habitants, d’àmbit 
purament rural. Quant va néixer el finançament depenia del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, a l’any 2007 va passar a dependre del Departament de Governació. Enguany, 
ha diferència dels anys anteriors, es planteja un finançament per tres anys 2010, 2011 i 
2012 amb les quantitats de 38.790 euros, 38.655 euros i 38.665 euros respectivament. 
Aquest programa afecta a una població de 6.893 habitants amb la realització d’un seguit 
d’accions i projectes. La voluntat és donar continuïtat a aquest Pla de desenvolupament 
comunitari.  
 
Vista la resolució, de data 16 de juliol de 2010, de la convocatòria de subvencions 
pluriennals a ens locals per a la cooperació interadministrativa en matèria d’actuacions 
comunitàries per als anys 2010, 2011 i 2012, promogudes per la Secretaria d’Acció 
Ciutadana; 
 
Atès que s’ha atorgat al Consell Comarcal del Gironès una subvenció per al període 
2010-2012 dins el programa d’actuacions comunitàries d’inclusió social a barris, d’àmbit 
veïnal (PDC en l’àmbit rural Gironès. Pla fent poble); 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès encarrega el desplegament d’aquest tipus 
d’actuacions al Consorci Benestar Social Gironès Salt; 
 
Vist el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès de data 1 de setembre 
de 2010; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer .  Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès de 

data 1 de setembre de 2010 mitjançant el qual s’encarrega al Consorci de 
Benestar Social Gironès Salt el programa d’actuacions comunitàries 
d’inclusió social a barris, d’àmbit veïnal (PDC en l’àmbit rural Gironès. Pla 
fent poble) anys 2010, 2011 i 2012. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès Salt. 
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Tercer. Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura de quants 
documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 

 
15. Dictamen referent a l’aprovació del conveni mar c de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de l a comarca per desenvolupar un 
taller d’ocupació d’atenció a la infància.  
 
El Sr. Rosa explica que van presentar al SOC un taller d’ocupació d’atenció a la infància 
dins el projecte de noves cases per a nous oficis el qual els va ser aprovat. En aquest hi 
participen 5 municipis: Fornells de la Selva, Quart, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i 
Vilablareix. La seu d’aquest serà la Sitja de Fornells de la Selva. Té dues vessants: una 
de teòrica i una de pràctica. Hi participen 10 dones joves d’entre 16 i 25 anys. Està dirigit 
a persones sense formació amb un nivell d’estudis molt baix i un baix perfil d’ocupabilitat. 
La voluntat és formar-les, motivar-les i ajudar-les en la seva inserció laboral com a 
auxiliars de monitors en espais educatius no formals i posa l’exemple de treballs en llars 
d’infants, ludoteques... El dia 17 es va celebrar el dia internacional per l’eradicació de la 
pobresa i de l’exclusió social. Aquest és un dels petits pedaços que es fan en la situació 
actual, no per això menys important, dins d’un país com Catalunya que en aquests 
moments té un 20 % de persones en situació de pobresa. Es requereix no només de 
polítiques d’acció social i de treball sinó també polítiques transversals perquè és tracta 
d’un problema que afecta a tothom. Manifesta que la pobresa és un problema col·lectiu. 
La tendència, ho demostren les darreres estadístiques, és que es criminalitza i es 
culpabilitza les persones que es troben en situació de pobresa com si fos una situació 
volguda i no és així.  
 
Atès que s’ha presentat al Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball de 
la Generalitat un projecte de casa d’ofici d’atenció a la infància dins el projecte de Noves 
Cases per a Nous Oficis d’acord amb l’Ordre TRE/369/2010 de 28 de juny; 
 
Vist que el projecte presentat ha estat resolt de manera favorable per part del Servei 
d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball de la Generalitat i conseqüentment 
s’haurà de dur a terme durant l’any 2010 i 2011; 
 
Vist que cal regular les relacions interadministratives mitjançant un conveni que 
s’emmarqui dins del conjunt d’accions que està duent a terme el Consell Comarcal del 
Gironès en matèria d’ocupació; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Gironès i els ajuntaments de la comarca per desenvolupar un taller 
d’ocupació d’atenció a la infància. 

 
Segon. Facultar a la Presidència d’aquest Consell Comarcal del Gironès per a la 

signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest 
acord. 
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Tercer. Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca. 
 
 
16. Dictàmens i mocions d’urgència.  
 
No n’hi ha.  
 
17. Precs, preguntes i interpel·lacions.   
 
El Sr. Casero vol realitzar un comentari en clau positiva referent a l’Escola de Música del 
Gironès. Se n’ha parlat alguna vegada i des del seu grup han destacat el bon treball, no 
només organitzatiu i docent, sinó que ara volen també realitzar un reconeixement i posar 
en relleu la bona tasca que s’està fent en la gestió de la identitat digital de l’Escola. Es fa 
un bon ús de les noves tecnologies de la informació i difusió de les activitats. Els hi 
agradaria que fessin arribar aquesta felicitació per l’ús que es fa del blog, del canal de 
Youtube, del Twiter... Creuen que és una bona pràctica d’un organisme depenent d’una 
administració pública. Indica que des de fa un temps les administracions estan aprenent a 
gestionar l’identitat digital i creuen que en aquest cas s’està fent de forma encertada i pot 
servir d’exemple, no només pel model de gestió, sinó també per la gestió de la identitat 
digital de l’Escola de Música.  
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 
 

Vist i plau, 
La presidenta 

 
El secretari general 

 
 
 
 
 

Cristina Alsina i Conesa 

 
 
 
 
 

Jordi Batllori i Nouvilas 
 
 
 
 


