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ACTA NÚM. 7/10  

 
Núm. de la sessió:  7/10 
Caràcter:  ordinària 
Data:  quinze de desembre dos mil deu (15/12/2010) 
Horari:  de les vuit i cinc minuts a dos quarts de nou 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  
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 
Manela Blázquez i Boya. S’incorpora en el punt 7. 
Francesc Brugué i Brengaret. S’incorpora en el punt 7.  
Roger Casero i Gumbau 
Miquel Àngel Chamorro i Mediano 
Ponç Feliu i Latorre  
Josep García i Rodríguez 
Albert Perecaula i Boschsacoma 
Jesús Torrent i Bosch  
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  
 
Excusa la seva absència: 
Roser Estanyol i Torrent 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta del proppassat 20  
d’octubre 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.  
 
El Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 323/2010 al 414/2010 que s’han 
posat a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Destaca que s’ha declarat 
vàlida la licitació del contracte corresponent als serveis per a la programació multimèdia i 
aplicacions interactives del Centre de Visitants. S’ha adjudicat definitivament el contracte 
corresponent a les activitats educatives teatrals de l’Escola de Teatre del Gironès en favor 
de l’entitat Associació Gironina de Teatre i aquest matí s’han portat a terme meses de 
contractació per a l’obertura de les ofertes per les licitacions dels serveis per a la 
producció audiovisual del centre de visitants del Gironès, els serveis de menjadors 
escolar del Pla i del Pericot. Entre els decrets que els han facilitat hi consta la 
desestimació de tres expedients sancionadors a l’empresa Sufi SA.  
 
La presidenta destaca el tancament del Pla de Foment de turisme Girona – Gironès que 
porten a terme conjuntament amb la ciutat de Girona. Aquest es va tancar el dia 2 de 
desembre amb la presència del director general de turisme realitzant una visita al Centre 
de Visitants a Sarrià de Ter. Indica que s’està realitzant la licitació de tot l’equipament del 
Centre de Visitants. Explica que han mantingut reunions al Consorci de l’ATM i al 
Consorci de Benestar Social Gironès – Salt.  
 
3. Aprovació de l’addenda d’actualització econòmica  al conveni entre el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalun ya i el Consell Comarcal del 
Gironès per a la delegació de competències quant a la gestió del servei de transport 
escolar i per a la gestió del servei escolar de men jador i altres prestacions en 
matèria d’ensenyament per al curs escolar 2010-2011  proposada pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  
 
El Sr. Baulida explica que l’addenda que els presenta el Departament d’Educació té una 
congelació absoluta i literal del que es destina al transport obligatori i no obligatori. El que 
té el diferencial més important és la dotació extraordinària dels ajuts individuals de 
menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques. Recorda que l’any anterior hi 
va haver una dotació extraordinària de 230.000 euros i aquest any es limita a 60.000 
euros. La diferencia en els imports de l’any anterior i d’aquest any prové d’aquesta 
dotació.  



 4

 
Atès que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha tramès la proposta 
definitiva de finançament dels serveis de transport i menjador escolar del curs 2010-2011, 
per import de 6.399.204,80 €; 
 
Vist que és necessari aprovar l’addenda d’actualització econòmica al conveni entre el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès 
per a la delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per 
a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament 
per al curs escolar 2010-2011 proposada pel Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar l’addenda d’actualització econòmica al conveni entre el 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Gironès per a la delegació de competències quant a la gestió 
del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de 
menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament per al curs escolar 
2010-2011 proposada pel Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya 

 
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. 

 
Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya. 
 
 
4. Aprovació de la declaració com a bé cultural d’i nterès local del pont gran de 
pedra de la font Picant del municipi de Madremanya.  
 
El Sr. Freixas explica que la voluntat és declarar bé cultural d’interès local el pont gran de 
pedra de la Font Picant del municipi de Madremanya. Aquesta construcció té poc més de 
100 anys i està realitzada amb rajol. Es tracta d’un pont molt bonic.  
 
El Sr. Perecaula explica que aquest pont està situat sobre el riu Rissec a la confluència 
amb el torrent de Can Pujades que baixa de Montnegre. Per sobre d’aquest pont hi passa 
el camí públic que va de Madremanya a Sant Mateu de Montnegre. No se sap la data 
exacta de la seva construcció però es calcula que és d’inicis del segle passat. En aquella 
època la Font Picant estava explotada comercialment per una família i va ser aquesta la 
que el va construir. En aquests moments el pont és de titularitat municipal. Aquest té unes 
fisures en l’estructura que fan que sigui necessari realitzar-hi alguna intervenció. El 
Consorci de les Gavarres els ha presentat un projecte per a millorar-ne l’entorn i 
l’estructura. Aquest pont té uns sis metres d’alçada. Es tracta d’un entorn molt bonic. 
L’ajuntament ho té aprovat en les seves normes subsidiàries de l’any 2002.  
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Vist que l’Ajuntament de Madremanya ha formulat una sol·licitud per tal que es declari el 
pont gran de pedra de la font Picant com a bé cultural d’interès local; 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès pel secretari general del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 de 
desembre de 2010; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 1 de 
desembre de 2010; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Declarar el “pont gran de pedra de la font Picant”, situat al municipi de 

Madremanya, com a bé cultural d’interès local 
 
Segon. Comunicar el present acord al Departament de Cultura i Mitjans de 

Comunicació de la Generalitat de Catalunya perquè en faci la inscripció en 
el Catàleg del Patrimoni Cultural Català 

 
Tercer. Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Madremanya 
 
5. Aprovació de l’addenda de pròrroga al conveni en tre el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge i el Consell Comarcal del Giron ès, per al primer semestre de 
2011, relatiu a l’oficina local (d’àmbit comarcal) d’habitatge situada a la comarca del 
Gironès i al programa de mediació per al lloguer so cial.  
 
El Sr. Llauger explica que es tracta de prorrogar els convenis que es van subscriure el 
mes d’abril d’aquest any. Atès que ara hi haurà un canvi de govern a la Generalitat de 
Catalunya creu que és encertada la sensibilitat d’allargar la durada d’aquest fins al trenta 
de juny per donar uns mesos al nou govern per realitzar els ajustaments que cregui 
convinents en aquest sentit. Aquesta pròrroga no modifica cap altre apartat, ni l’aportació 
econòmica ni cap altre concepte.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès exerceix les competències que li són atorgades 
en matèria d’habitatge en virtut del conveni signat amb el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya de data de 21 d’abril de 2010; 
 
Vist que el Consell Comarcal té en funcionament l’Oficina d’habitatge comarcal que dóna 
servei a 25 municipis de la comarca (tots excepte Girona i Salt que ja disposen d’una 
oficina d’habitatge pròpia) i engloba els serveis d’assessorament i ajut a la tramitació 
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d’expedients per a la rehabilitació d’habitatges, així com la borsa d’habitatge de lloguer 
protegit, el registre de sol·licitants i altres ajuts i informacions en matèria d’habitatge; 
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès disposa d'una oficina, de personal tècnic i 
administratiu suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, amb la finalitat de 
prestar els serveis objecte d'aquest conveni, de conformitat amb l'establert en el Decret 
13/2010, de 2 de febrer del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012; 
 
Atès que, addicionalment, el Ple del proppassat 16 de desembre de 2009, va aprovar el 
conveni entre l’Empresa Pública Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA) pel qual 
es cedeix l’ús del programa informàtic de registre de sol·licitants d’habitatges amb 
protecció oficial; 
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès està interessat en seguir fent ús de l’aplicació 
informàtica esmentada per gestionar la informació relativa a les persones sol·licitants 
d’habitatge amb protecció oficial de la comarca; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Aprovar el text de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre 

el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i 
el Consell Comarcal del Gironès, per al primer semestre del 2011, relatiu a 
l’oficina d’habitatge situada a la comarca del Gironès 

 
Segon.   Aprovar el text de l’addenda de pròrroga, per al primer semestre del 2011 

del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant Adigsa, empresa pública, adscrita al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, o entitat que la substitueixi, i el 
Consell Comarcal del Gironès, per la gestió del Programa de mediació per al 
lloguer social 

 
Tercer.  Comunicar aquest acord a Adigsa i al Departament de Medi Ambient i 

Habitatge 
 
6. Aprovació i ratificació del decret de la Presidè ncia del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 10 de novembre de 2010, mitjançant  el qual s’adjudica 
definitivament el contracte del servei públic de ge stió de residus que presta el 
Consell Comarcal del Gironès, en favor de l’empresa  URBASER, SA.  
 
El Sr. Cufí explica que es tracta de ratificar el decret de presidència d’adjudicació 
definitiva del contracte del servei públic de gestió de residus a l’empresa Urbaser SA. Se li 
va adjudicar de forma provisional, no es va presentar cap al·legació al respecte i es va 
presentat tota la documentació requerida.  
 
Vist l’acord del Ple del Consell Comarcal del Gironès del passat 13 d’octubre, pel qual es 
declara vàlida la licitació del Servei públic de gestió de residus que presta el Consell 
Comarcal i s’adjudica provisionalment el contracte a l’empresa URBASER SA; 
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Atès que han transcorregut els quinze dies hàbils des de la data de publicació de 
l’adjudicació provisional en el perfil del contractant, i l’empresa URBASER S.A ha 
acreditat la constitució de la garantia definitiva, xifrada en 64.522,92 €, i ha aportat 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 contracte; 
 
Vist el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 10 de 
novembre de 2010, mitjançant el qual s’adjudica definitivament el contracte del servei 
públic de gestió de residus que presta el Consell Comarcal del Gironès, en favor de 
l’empresa URBASER, SA; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 10 de 
novembre de 2010, mitjançant el qual s’adjudica definitivament el contracte del servei 
públic de gestió de residus que presta el Consell Comarcal del Gironès, en favor de 
l’empresa URBASER, SA i aprovar l’adjudicació definitiva del contracte del servei públic 
de gestió de residus que presta el Consell Comarcal del Gironès, en favor de l’empresa 
URBASER, SA 
 
7. Aprovació de la formulació i interposició de req ueriment previ a l’aprovació 
definitiva del Pla territorial parcial de les comar ques gironines.  
 
El Sr. Cufí explica que aquest punt es va tractar i explicar a la Comissió Informativa. 
Manifesta que s’hi ha integrat l’aportació realitzada per part del Sr. Pardo. Recorda que el 
Pla Territorial de les comarques gironines també ha estat aprovat definitivament. Explica 
que els han respost algunes de les al·legacions formulades les quals no els han acabat 
d’agradar. És per aquest motiu que incorporaran en aquest requeriment previ aquestes 
qüestions. En aquest requeriment previ incideixen, de nou, en el tema de la gratuïtat del 
peatge de l’autopista en tota l’àrea urbana. Fan referència a la creació de la xarxa de 
tramvia integrada a la xarxa de rodalies per tal de promoure la connexió en l’espai urbà i 
la connexió est-oest de la comarca. La connexió nord-sud creuen que ja està ben 
definida. Fan referència a diversos aspectes de la connectivitat territorial. En el document 
del Pla territorial parcial pel que fa a les comarques del Pla de l’Estany, el Gironès i el 
Baix Empordà deixa sense cap mena de connector nord-sud que garanteixi la funció 
connectora entre el Riu Ter i el Riu Fluvià. Entenen que la riera de Cinyana és un espai 
que pot realitzar aquesta funció i així els hi recorden en el requeriment previ. Respecte la 
inconveniència del sòl de protecció preventiva del Clot de Sant Medir i del Pla de Ferrerós 
el Consell Comarcal del Gironès vol deixar paleses les inconveniències d’aquestes àrees 
de potencial futur creixement. Aquests espais no tenen continuïtat amb els nuclis urbans i 
estan envoltats d’un espai que pot tenir interès naturalista o connector.  
 
El Sr. Pardo agraeix que s’hagin incorporat les esmenes que va realitzar en la comissió 
informativa i recorda la importància de que un procés similar al que estan fent ara amb el 
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Pla territorial de comarques gironines es faci també amb el Pla director de l’àrea urbana 
de Girona que és l’àmbit que més li escau al Consell Comarcal del Gironès.  
 
El Sr. Cufí indica pel que fa al requeriment previ formulat al Pla director de l’àrea urbana 
que el dia 26 de novembre era la data màxima en la que el Departament de Política 
Territorial podria respondre. No ho han fet i per tant tenen les portes obertes per dirigir-se 
al Contenciós administratiu. Això és el que es farà.  
 
Vist l’acord GOV/157/2010, de 14 de setembre de 2010, pel qual s’aprova definitivament 
el Pla territorial parcial de les comarques gironines, publicat en el DOGC 5735 de data 15 
d’octubre de 2010; 
 
Vist el contingut del Pla territorial parcial de les comarques gironines, publicat; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Formular i interposar requeriment previ a l’aprovació definitiva del Pla 

territorial parcial de les comarques gironines aprovat mitjançant l’acord 
GOV/157/2010, de 14 de setembre de 2010, pel qual s’aprova 
definitivament el Pla territorial parcial de les comarques gironines i publicat 
en el DOGC 5735, de data 15 d’octubre de 2010, amb el contingut següent: 
 
“CRISTINA ALSINA I CONESA, presidenta del Consell Co marcal del Gironès, en ús de 
les atribucions que em confereix l’art. 13.1. del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós 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 contingut  del Pla territorial parcial de 
les Comarques Gironines 
d’acord amb l’art. 44 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra l’Acord de 
Govern GOV/157/2010, de 14 de setembre de 2010, pel qual s’aprova definitivament el Pla 
territorial parcial de les Comarques Gironines (DOGC núm.5735 de data 15/10/2010). 
 
ANTECEDENTS: 
Vist l’Acord de Govern de data 14 de setembre de 2010, pel qual s’aprova definitivament el 
Pla territorial parcial de les comarques gironines; 
Atès que el Consell Comarcal ha participat en el període de consultes i informació pública en 
la tramitació d’aquesta figura de planejament territorial, amb la voluntat de contribuir al 
desenvolupament econòmic i social i la sostenibilitat ambiental dels municipis de la comarca; 
Vist l’Informe d’Al·legacions elaborat pel Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, en el que es dóna resposta a les diverses al·legacions formulades per tots els 
agents socials; 
 
1r. Referent a la gratuïtat del peatge en tota l’àr ea urbana. 
El DPTOP respon que no correspon al PTP fer propostes en aquesta matèria. D’acord amb 
l’art. 13 de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de Política Territorial, els Plans Territorials 
Parcials han d’incloure com a mínim l’emplaçament de les infraestructures, les previsions de 
desenvolupament socio-econòmic i les determinacions per la planificació urbanística, entre 
d’altres vectors sectorials, pel que s’entén que se’ls confereix la planificació en un àmbit 
regional i estratègic, dels principals vectors que conformen l’ordenació del territori i 
promouen l’equilibri territorial. És des d’aquesta perspectiva que el Consell Comarcal del 
Gironès vol insistir en la necessitat de planificar des de la màxima figura de planejament 
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territorial en l’àmbit de la demarcació de Girona, l’ordenació estratègica de les principals 
infraestructures de la demarcació, que influeix de manera clau en les dinàmiques de 
mobilitat, de creixement econòmic i de pressió ambiental, i que esdevé un element clau 
d’equitat territorial entre les diverses àrees urbanes del territori català.   
Atès que els plans sectorials tenen el mateix rang jeràrquic que els plans territorials parcials, 
s’entén que es pot donar aquesta influència mútua, amb el valor afegit que el PTP pot 
integrar els diversos vectors sectorials, i per tant, pot i ha d’actuar com a instrument de 
coordinació territorial dels diversos plans sectorials en un àmbit regional.  
Per tant, se sol·licita de nou que el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 
incideixi i estableixi les determinacions o directrius necessàries que condueixin a la 
reordenació dels peatges en la demarcació, i més concretament, a la gratuïtat del peatge 
des de l’aeroport de Girona fins a Medinyà. 
 
2n. Referent a l’ampliació de la xarxa ferroviària.  
El DPTOP respon que el PTPCG assenyala la previsió de línies que fa el Pla 
d’Infraestructures de Transport de Catalunya, és a dir: el tramvia aeroport-Sant Feliu i Flaçà-
Palamós, en funció dels fluxos de demanda que les faci socialment rendibles, i pel que fa a 
les de caràcter més urbà, considera que el PTP no és l’instrument adequat per estudiar-les i 
proposar-les. 
El Consell Comarcal del Gironès entén que l’escala del PTP no permet entrar en detall dins 
de l’àrea urbana de Girona, però atès que és la figura de planejament territorial superior al 
Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona, i que per tant, com a superior jeràrquic, en 
pot establir directrius, es valora que el PTPCG hauria d’establir com a criteri de mobilitat dins 
de l’àrea urbana de Girona, la creació d’una xarxa de tramvia, integrada amb la xarxa de tren 
de rodalies, i que promogui la connexió est-oest del sistema urbà. Aquesta petició, una 
vegada incorporada al PTP, s’hauria d’incorporar al PDU de l’àrea urbana de Girona, donat 
que aquest últim ja ha estat aprovat definitivament. 
D’altra banda, es valora que el PTPCG hauria d’esmentar l’Anella ferroviària de les Gavarres, 
que integra una xarxa de rodalies de l’àrea urbana de Girona, amb una ampliació de la xarxa 
ferroviària de Flaçà a Palamós, i de l’aeroport a Sant Feliu de Guíxols, però també de Sant 
Feliu de Guíxols a Palamós. 
 
3r. Respecte la connectivitat territorial. 
El PTOP respon que la simple observació del plànol 0.5 permet sustentar que la 
connectivitat territorial ha estat estudiada profundament i que el grau de connectivitat que 
propicia el PTPCG és molt elevat. 
En aquest sentit, el Consell Comarcal del Gironès subratlla que precisament la simple 
observació del plànol 0.5, i sense voler desmerèixer l’esforç i contribució a la connectivitat 
que fa el PTPCG, permet observar com la connectivitat regional en sentit est-oest es 
vertebra a través de la conca del riu Ter i el riu Fluvià, mentre que en la definició de la 
connectivitat nord sud, no hi ha cap connector des del connector comprès entre Sant Miquel 
de Campmajor i Banyoles, fins al connector litoral, deixant el Pla de l’Estany, el Gironès i el 
Baix Empordà sense cap connector nord-sud que garanteixin la connectivitat entre el riu Ter i 
el Fluvià. 
És per això que el Consell Comarcal del Gironès reitera la necessitat de definir un important 
connector en direcció nord-sud entre el riu Ter i el riu Fluvià, en el sector comprès entre el 
Gironès i el Baix Empordà, i que la Riera de Cinyana en el Gironès es defineixi com a 
connector fluvial. 
D’altra banda, deixar constància que si bé el plànol 0.5 corresponent al “Sistema d’espais 
oberts. Àmbits amb funció connectora”, estableix el sòl de protecció especial, territorial i 
preventiva, i el sòl amb valor de connexió, de tota la demarcació de Girona, a una escala 
molt gran, els subsegüents plànols d’ordenació d’àmbit comarcal del PTPCG en que es 
detalla el Sistema d’espais oberts, no integren el sòl amb funció connectora, el que dificulta 
la superposició de capes i pot provocar confusions o omissions per part dels ens locals en la 
consideració del sòl de valor connector, ja que no forma part dels mapes comarcals del 
PTPCG de Sistema d’espais oberts. Es sol·licita doncs una rectificació en el sentit d’integrar 
el sòl de funció connectora en els plànols d’ordenació d’àmbit comarcal, juntament amb el 
Sistema d’espais oberts. 
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4t. Respecte la inconveniència del sòl de protecció  preventiva del Clot de Sant Medir i 
del Pla de Ferrerós . 
El DPTOP respon que el aquestes àrees de sòl de protecció preventiva no poden, d’acord 
amb el pla, ésser objecte d’aquest desenvolupament, llevat d’aquells creixements 
proporcionats i per continuïtat que el PTP admet en els nuclis confrontats. 
A aquest respecte, el Consell Comarcal del Gironès vol deixar paleses les inconveniències 
d’aquestes àrees de potencial futur creixement, doncs per això es delimiten, amb les 
següents consideracions: 
En relació al Clot de Sant Medir: Es valora que la delimitació considerada de sòl de protecció 
preventiva comportarà una afecció severa en el medi natural en que s’insereix, donat que 
representa una penetració longitudinal en un sector dominat pels boscos mixts d’alzines i 
pins, amb conreus herbacis de secà al fons de la vall, per on discorre el Rec de Can Murtra. 
Tan sols hi ha un parell de disseminats: el de Can Costa, on en 15 ha es distribueixen 9 
cases o masos en una petita plana, i el de Can Mates,  amb unes 6 cases, a una distància 
d’uns 200 metres d’un barranc que alimenta la Riera d’en Xuncla, espai que forma part de la 
Xarxa Natura 2000. Cal destacar també que bona part del sector delimitat, té un pendent 
superior al 20%, i que no disposa de cap mena d’infraestructura llevat d’una petita carretera 
local que connecta el barri de Girona de Taialà-Germans Sàbat a l’altra banda de l’AP-7, 
amb el petit nucli de Sant Medir, en plena zona rural.  
En relació al Pla de Ferrerós: Aquesta àrea no té solució de continuïtat ni amb el nucli de 
Bescanó, ni amb el d’Aiguaviva, aquest darrer més proper però separat per un connector 
ecològic que estableix el mateix PTPCG. Es tracta d’una plana agrícola de conreus herbacis 
extensius de secà i avellaners, banyada pel riu Masrocs en un tram proper a la seva 
capçalera. Pel contrari, l’àmbit delimitat es troba proper, però tampoc en relació de 
continuïtat, amb la urbanització d’Estanyol Park, que el PTPCG qualifica com a assentament 
amb estratègia de reducció o extinció. 
 
5è. Respecte el sòl de protecció preventiva al nord -est de la comarca. 
El DPTOP respon el mateix que en el cas anterior, si bé es tracta d’una gran extensió de 
territori, que més que en continuïtat amb els nuclis existents, abasta els tres municipis al 
nord del riu Ter: tot Cervià, i la meitat de Sant Jordi Desvalls i Viladasens, en un àmbit 
totalment rural, i on el PTPCG estableix una estratègia de creixement moderat als tres nuclis 
d’aquests municipis. Per aquests motius, es valora que la gran extensió qualificada de 
protecció preventiva pot conduir a creixements dispersos, i fora d’una lògica d’ordenació en 
base a les infraestructures i serveis que requereixen. D’altra banda, és precisament al mig 
d’aquest territori que baixa la Riera de Cinyana en direcció nord-sud, cap al riu Ter, i que la 
seva qualificació com a connector fluvial, tal com s’ha demanat anteriorment, propiciaria un 
criteri mínim de vertebració en aquest sector, a banda de garantir la seva funció connectora.  
6è. En relació a les determinacions del Pla directo r urbanístic del sistema urbà de 
Girona en la seva aprovació definitiva. 
S’observa que el PTPCG recull el que establia el Pla director urbanístic en la seva aprovació 
inicial, però no el que estableix el PDU en la seva aprovació definitiva, en relació a diverses 
delimitacions del sòl de municipis com Celrà, Quart, Sant Julià de Ramis, Sant Gregori, etc. 
En canvi, sí que recull un element que no apareixia en el PDU aprovat inicialment, però que 
es va definir en el document aprovat finalment i que ha estat motiu de requeriment previ 
també per part del Consell Comarcal del Gironès, com és el nou traçat d’enllaç ferroviari  que 
concreta la connexió entre l’estació del TAV- la terminal de l’aeroport i la línia de tren 
convencional. En relació a aquest enllaç ferroviari, el Consell Comarcal del Gironès sol·licita 
que es defineixi preservant la integritat i funció connectora de la Riera de la Torre, ja que es 
troba dins del principal connector ecològic al sud de l’àrea urbana de Girona. 
 
Per tot això, SOL·LICITO: 
PRIMER. Tingui per formulat aquest requeriment a l’aprovació definitiva al Pla territorial 
parcial de les comarques gironines.  
SEGON. Que a la vista del que es diu en la part expositiva del requeriment es procedeixi a la 
seva incorporació al Pla territorial parcial de les comarques gironines.” 
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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. 

 
8. Aprovació i ratificació del decret de la Presidè ncia del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 2 de novembre de 2010, mitjançant el qual s’aprova el text de 
l’addenda d’actualització del conveni, de 5 de dese mbre de 2008, de col·laboració 
entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el De partament d’Acció Social i 
Ciutadania, l’Ajuntament de Girona i el Consell Com arcal del Gironès per a la gestió 
d’una Oficina Jove al Gironès.  
 
La Sra. Comas explica que es porta a aprovació el text de l’addenda. És una actualització 
del conveni en el que es posen al dia diferents punts com ara la denominació de l’oficina i 
la imatge gràfica. Aquesta pot comportar una millora fins i tot econòmica.  
 
Atès que la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
de Girona i el Consell Comarcal del Gironès varen subscriure l’any 2008 un conveni de 
col·laboració per a la creació de l’Oficina Jove del Gironès per a la prestació de serveis a 
la comarca relacionats amb la informació, el treball, la salut i l’habitatge; 
 
Vist que aquestes administracions públiques han acordat actualitzar l’aportació del 
conveni signat en data 5 de desembre de 2008; 
 
Vist el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 2 de novembre 
de 2010, mitjançant el qual s’aprova el text de l’addenda d’actualització del conveni, de 5 
de desembre de 2008, de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania, l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del 
Gironès per a la gestió d’una Oficina Jove al Gironès; 
 
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 2 de novembre de 2010, mitjançant el qual s’aprova el text de 
l’addenda d’actualització del conveni, de 5 de desembre de 2008, de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del 
Gironès per a la gestió d’una Oficina Jove al Gironès i aprovar el text de 
l’addenda d’actualització del conveni, de 5 de desembre de 2008, de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del 
Gironès per a la gestió d’una Oficina Jove al Gironès 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 

Departament d’Acció Social i Ciutadania i a l’Ajuntament de Girona 
 
9. Aprovació i ratificació del decret de la Presidè ncia del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 8 de novembre de 2010, mitjançant el qual s’aprova el text del 
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conveni de col·laboració entre la Generalitat de Ca talunya, mitjançant el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania, l’Ajuntame nt de Girona i el Consell 
Comarcal del Gironès, per a la gestió de l’Oficina Jove.  
 
La Sra. Comas indica que és el mateix conveni que han tractat en el punt anterior del qual 
se’n realitza un annex per ampliar la seva vigència. Aquest conveni tenia una vigència de 
2 anys i es torna a signar per dos anys més per a la realització de la gestió de l’oficina 
jove al gironès.  
 
Atès que la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
de Girona i el Consell Comarcal del Gironès varen subscriure l’any 2008 un conveni de 
col·laboració per a la creació de l’Oficina Jove del Gironès per a la prestació de serveis a 
la comarca relacionats amb la informació, el treball, salut i habitatge; 
 
Vist que aquestes administracions han considerat adient renovar aquesta col·laboració 
mitjançant la signatura d’un nou conveni; 
 
Vist el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 8 de novembre 
de 2010, rectificat per decret de 2 de desembre de 2010, mitjançant el qual s’aprova el 
text del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania, l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del 
Gironès per a la gestió de l’Oficina Jove; 
 
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 8 de novembre de 2010, mitjançant el qual s’aprova text del conveni de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del 
Gironès per a la gestió de l’Oficina Jove i aprovar el text del conveni de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del 
Gironès per a la gestió de l’Oficina Jove 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 

Departament d’Acció Social i Ciutadania i a l’Ajuntament de Girona 
 
10. Aprovació i ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 16 de novembre de 2010, mitjançant  el qual s’aprova el text del 
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments de 
Viladasens i Sant Jordi Desvalls per acollir-se al projecte de professionals 
compartits 2010-2011, inclòs en el Pla comarcal de joventut del Gironès.  
 
La Sra. Comas explica que, tal i com s’ha fet en els darrers anys, s’aprova aquest conveni 
entre ajuntaments per optimitzar els recursos humans i econòmics i compartir els tècnics 
de joventut.  
 



 13

Atès que el Consell Comarcal del Gironès, d’acord amb el Pla comarcal de joventut, té 
com a objectiu promoure, coordinar i oferir suport i assessorament als ajuntaments per a 
impulsar polítiques de joventut a través de plans locals de joventut; 
 
Vist el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 16 de 
novembre de 2010, mitjançant el qual s’aprova el text del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Gironès, l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls i l’Ajuntament de 
Viladasens per acollir-se al projecte de professionals compartits 2010-2011, inclòs en el 
Pla comarcal de joventut del Gironès; 
 
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 novembre de 2010, mitjançant el qual s’aprova el text del conveni 
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès, l’Ajuntament de Sant 
Jordi Desvalls i l’Ajuntament de Viladasens per acollir-se al projecte de 
professionals compartits 2010-2011 i aprovar el text del conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès, l’Ajuntament de Sant 
Jordi Desvalls i l’Ajuntament de Viladasens per acollir-se al projecte de 
professionals compartits 2010-2011 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls i a 

l’Ajuntament de Viladasens 
 
11. Aprovació del conveni entre l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès per a l a coordinació de les actuacions 
en matèria de consum.  
 
El Sr. Rosa explica que aquest conveni és la concreció de la segona fase de les relacions 
amb l’Agència Catalana de Consum. Aquesta ampliació ja era voluntat del Consell quan 
es van iniciar aquestes relacions. Aquesta delegació de competències els permet 
augmentar-les en els àmbits de les inspeccions, els arbitratges, la formació... El 
pressupost s’ha d’acabar de detallar però aproximadament serà d’uns 60.000 euros. 
Aquest els permetrà incorporar un tècnic a jornada complerta i un tècnic a mitja jornada. 
La voluntat inicial era poder disposar d’un professional itinerant en els municipis de la 
comarca. Aquesta és podrà concretar en el proper any.  
 
La presidenta comenta que just un any després de la seva creació poder realitzar aquest 
nou pas que és molt interessant perquè alguns municipis podran disposar pels seus 
ciutadans d’un servei de proximitat. Aquest és un servei que està funcionant molt bé. 
Recorda la nevada del dia 8 de març i que l’oficina de Consum del Gironès va ser 
utilitzada per a tramitar moltes reclamacions. Pensa que la proximitat d’aquesta amb 
l’aeroport de Girona és un fet estratègic. La voluntat és ampliar les competències actuals.  
 
Atès que la Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria de defensa 
dels consumidors i dels usuaris, de conformitat amb l'article 123 de l'Estatut d'Autonomia, 
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i que, d’acord amb la Llei 9/2004, l’Agència Catalana del Consum és l’organisme de la 
Generalitat de Catalunya que la té assignada; 
 
Vist que d'acord amb el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, correspon a la comarca 
l’exercici de les competències que li delegui o encarregui de gestionar l’Administració de 
la Generalitat, d'acord amb la legislació de règim local; 

Vist l’interès de l’Agència Catalana del Consum i del Consell Comarcal  del Gironès en 
impulsar i participar en els mecanismes legalment establerts per a la informació als 
consumidors i usuaris i la resolució de conflictes en matèria de consum i per a la 
inspecció i control dels productes, béns i serveis; 

Vist que mitjançant acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de data 23 de 
novembre de 2010, es va aprovar la delegació de competències en matèria de resolució 
de conflictes de consum, tasques inspectores i campanyes de control a diversos consells 
comarcals, i es preveu que la concreció del procediment, tasques i mitjans per a l’exercici 
de les funcions delegades i el finançament corresponent, s’ha de dur a terme mitjançant 
la signatura d’un conveni; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el conveni entre l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de 

Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès per a la coordinació de les 
actuacions en matèria de consum 

 
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 

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat 

de Catalunya 
 
12. Aprovació i ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 25 de novembre de 2010, mitjançant  el qual s’aprova el conveni de 
col·laboració entre l’Institut Català d’Assistència  i Serveis Socials (ICASS) del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Gener alitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Gironès per al Programa de renda mínim a d’inserció (PIRMI).  
 
El Sr. Parera-Nieto explica que aquest és un pla pilot que ha endegat el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania per pal·liar els efectes de l’actual crisi. Hi ha hagut un 
increment de perceptors de Rendes Mínimes d’inserció. Aquest Pla està encaminat a 
elaborar un model per tractar els nous fenòmens d’exclusió i millorar la gestió de la 
prestació de les PIRMIS. Es vol realitzar un anàlisi de la prestació d’aquestes en el marc 
del Pla de qualitat integral del Departament. Els hi van demanar, com a únic territori de la 
Demarcació de Girona en el que es porta a terme, l’aportació d’un professional provinent 
del servei de primària per treballar en aquest grup. Informa que la subvenció rebuda pel 
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Contracte programa amb un import de 12.879 euros es destinarà a cobrir aquesta 
despesa.  
 
Atès que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials defineix els serveis socials 
com un instrument per afavorir l’autonomia de les persones, per millorar les condicions de 
vida, per a eliminar situacions d’injustícia social i per afavorir la inclusió social; 
 
Vist que aquests serveis socials s’estructuren en dos nivells: l’atenció bàsica, de caràcter 
local, i l’atenció especialitzada, d’àmbit territorial. Dins d’aquesta distinció la Renda 
Mínima d’Inserció es configura, tant per la Llei com per la Cartera de Serveis Socials, com 
una prestació econòmica de dret subjectiu, mentre que els Serveis Socials Bàsics es 
consideren prestacions de servei de caràcter garantit; 
 
Vist el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 25 de 
novembre de 2010, mitjançant el qual s’aprova el text del conveni de col·laboració entre 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès per al 
Programa de renda mínima d’inserció (PIRMI); 
 
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 25 de novembre de 2010, mitjançant el qual s’aprova el text del conveni 
de col·laboració entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i 
el Consell Comarcal del Gironès per al Programa de renda mínima 
d’inserció (PIRMI) i aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Gironès per al Programa de renda mínima d’inserció (PIRMI) 

 
Segon.  Encarregar la gestió del contingut del conveni de col·laboració entre l’Institut 

Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Gironès per al Programa de renda mínima d’inserció (PIRMI) al Consorci de 
Benestar Social Gironès Salt 

 
Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 

Generalitat de Catalunya i al Consorci de Benestar Social Gironès Salt 
 
13. Aprovació de les bases del servei d’ajuda a dom icili als municipis de la comarca 
del Gironès.  
 
El Sr. Parera-Nieto explica que s’aproven les bases del servei d’ajuda a domicili. 
Aquestes pretenen ser un suport als ajuntaments de la comarca per ajudar-los a costejar 
les despeses del servei d’ajuda a domicili. Es tracta d’una partida de 28.000 euros. La 
distribució d’aquest import es va comentar a la Comissió Informativa. Els han entregat 
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una còpia de les bases. Manifesta que als ajuntaments petits potser els hi solucionarà 
aquest problema perquè aquesta ajuda els servirà per pagar, a alguns, la totalitat del cost 
del servei d’ajuda a domicili que s’ha prestat aquest any. A altres ajuntaments més grans 
només els serà una ajuda, la qual potser serà una mica simbòlica amb un import màxim 
de 2.000 euros.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès vol promoure ajuts als ajuntaments de la 
comarca del Gironès de menys de 20.000 habitants, per cobrir en part els costos del 
servei d’ajuda a domicili; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar les bases corresponents a la sol·licitud i concessió d’ajuts als 

ajuntaments de la comarca del Gironès de menys de 20.000 habitants, per 
cobrir en part els costos del servei d’ajuda a domicili 

 
Segon.  Sotmetre a informació pública les bases pel termini de vint dies hàbils 

mitjançant edicte que es publicarà en el BOP, DOGC (en estracte) i tauler 
d’anuncis als efectes de què si s’escau es puguin formular al·legacions 

 
Tercer.  En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin 

al·legacions les bases quedaran aprovades definitivament 
 
Quart.  Facultar a la Presidència del Consell Comarcal del Gironès per a resoldre les 

al·legacions que es pugin formular, aprovar la modificació de les bases 
definitivament en aquest supòsit i per a l'atorgament de les subvencions, amb 
informe previ favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones 

 
14. Aprovació del conveni marc de delegació de comp etències i d’encàrrec de 
gestió entre els ajuntaments de la comarca del Giro nès, el Consell Comarcal del 
Gironès i el Consorci de Benestar Social Gironès Sa lt per a la prestació dels serveis 
socials bàsics i especialitzats.  
 
El Sr. Parera-Nieto explica, tal i com es va comentar a la Comissió Informativa, que  
abans de la creació del Consorci de Benestar Social Gironès – Salt aproximadament 
entre els anys 1989 i 1990 es va establir el primer conveni entre el Consell Comarcal del 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per regular la prestació dels serveis socials. 
Indica que durant tots aquests anys s’han produït molt canvis, no només amb la creació 
del Consorci de Benestar Social Gironès – Salt, sinó també amb l’aprovació de la Llei de 
serveis socials de l’any 2007. Creuen que cal signar un nou conveni de delegació i 
col·laboració entre els ajuntaments de la comarca, els quals deleguen al Consell 
Comarcal del Gironès les competències en matèria de serveis socials, i el Consell que fa 
l’encomana de la gestió dels serveis al Consorci de Benestar Social Gironès - Salt. Es 
tracta d’un conveni a tres bandes.  
 
Atès que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, estableix en 
favor dels ajuntaments competències en matèria de serveis socials bàsics; 
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Vist que l’apartat segon d’aquest mateix article estableix que els consells comarcals 
supleixen els ajuntaments de menys de 20.000 habitants en la titularitat d’aquestes 
competències, quan aquests no estan en condicions d’assumir-les directament o 
mancomunadament; 

Atès que l’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, estableix el 
cofinançament dels serveis socials bàsics entre els ajuntaments i l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya; 
 
Atès que l’article 25.1 lletra c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, estableix com a 
competències dels Consells Comarcals aquelles que li deleguin els ajuntaments; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni marc de delegació de competències i d’encàrrec 

de gestió entre els ajuntaments de la comarca del Gironès, el Consell 
Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar Social Gironès Salt per a la 
prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats 

 
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 

 
Tercer. Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca del Gironès i al 

Consorci de Benestar Social Gironès Salt 
 
15. Aprovació i ratificació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 30 de novembre de 2010, mitjançant  el qual s’aprova el conveni 
d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de 
Benestar Social Gironès – Salt per l’elaboració, im plementació o desenvolupament 
de polítiques de dones (programes d’accions i activ itats del Pla d’Igualtat de 
gènere) any 2010, 2011 i 2012.  
 
El Sr. Parera-Nieto indica que en aquest cas es tracta de les accions vinculades al Pla 
d’igualtat de gènere. Aquestes es concreten en els tallers de defensa personal dirigits a 
dones que es portaran a terme en diferents ajuntaments de la comarca del Gironès. 
 
Vista la resolució de subvencions per concurs públic a ens locals per finançar les 
despeses derivades de l’elaboració, implementació o desenvolupament de polítiques de 
dones, durant l’any 2010, promoguda per l’Institut Català de les Dones de la Generalitat 
de Catalunya; 
 
Atès que s’ha atorgat al Consell Comarcal del Gironès una subvenció de 12.105,00 euros 
amb un pressupost de 28.150,00 euros per l’any 2010 dins dels programes d’accions i 
activitats del Pla d’igualtat de gènere; 
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Atès que el Consell Comarcal del Gironès encarrega el desplegament d’aquests tipus 
d’actuacions al Consorci de Benestar Social Gironès Salt; 
 
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 30 de novembre de 2010, mitjançant el qual s’aprova el text del conveni 
d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de 
Benestar Social Gironès Salt per l’elaboració, implementació o 
desenvolupament de polítiques de dones (programes d’accions i activitats 
del Pla d’Igualtat de gènere), any 2010, 2011 i 2012 i aprovar el text del 
conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Gironès i el 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt per l’elaboració, implementació o 
desenvolupament de polítiques de dones (programes d’accions i activitats 
del Pla d’Igualtat de gènere), any 2010, 2011 i 2012 

 
Segon. Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès Salt 
 
16. Aprovació del conveni marc de col·laboració ent re els ajuntaments de la 
comarca del Gironès i el Consell Comarcal del Giron ès per al desenvolupament del 
projecte xec servei al municipi.  
 
El Sr. Rosa explica que es tracta del conveni marc de col·laboració que s’ha 
reiteradament en els darrers anys. Comenta algunes dades referents a l’any 2010. Hi han 
participat els ajuntaments d’Aiguaviva, Fornells de la Selva, Sant Julià de Ramis, Sarrià 
de Ter, Vilablareix i el Consorci de Benestar social Gironès – Salt pel que fa al municipi 
de Salt. Els nou primers mesos d’aquest any s’han utilitzat un total de 3.271 xecs dels 
quals el 71 % estaven destinats a la neteja domèstica i el 28% pel suport a persones i a la 
llar. Comenta que els diners que s’aporten a aquest xec tant pel que fa al xec especial 
amb un import d’onze euros com pel que fa al xec normal amb un import de quatre euros 
l’esforç el realitza íntegrament l’ajuntament. El Consell aporta les despeses derivades de 
la gestió i la coordinació del projecte.   
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès porta a terme el projecte Xec Servei, amb la 
finalitat de promoure el Servei d’Atenció a Domicili i per dinamitzar l’ocupació a la 
comarca; 
 
Vist que hi ha ajuntaments a la comarca que també estan interessats en la potenciació 
d’aquest sector en el seu municipi i en la facilitació d’aquests serveis als seus habitants; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Primer.  Aprovar el text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca per al desenvolupament del 
projecte xec servei al municipi 

 
Segon.  Facultar àmpliament la Presidència del Consell Comarcal del Gironès per a 

la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del 
present acord i, en especial, per a la signatura dels convenis corresponents 

 
Tercer.  Comunicar el present acord als ajuntaments de la comarca 
 
17. Dictàmens i mocions d’urgència.  
 
No n’hi ha.  
 
18. Precs, preguntes i interpel·lacions.   
 
El Sr. Casero vol formular un prec referent a la construcció del Centre de Visitants la qual 
segueix endavant i es pot percebre, quan es passa per l’autovia, que aquesta ja està molt 
avançada. Els semblava que la façana hauria de seguir la mateixa arquitectura que de la 
nova biblioteca Emilia Xargay que es va inaugurar aquest diumenge. Expressa que és 
una llàstima que no s’hagi aprofitat aquesta oportunitat ja que tot i ser equipaments 
diferents es podien concebre en un conjunt. Ho comenta perquè li semblava que hi havia 
una voluntat per part dels serveis tècnics del Consell de posar-se en contacte amb 
l’arquitecte redactor del projecte de la biblioteca per aquesta finalitat. No sap si finalment 
no s’ha fet per manca de temps. Sap que el calendari s’ha de complir. Hi havia una 
oportunitat de donar una visió conjunta dels equipaments cultural i turístic. Ara hi haurà 
dues façanes diferenciades en l’estil. La incògnita és quina serà l’arquitectura de l’auditori 
que s’ha d’ubicar entre els dos equipaments. Si aquesta seguirà la del Centre de visitants 
o la de la biblioteca. Només ho volia posar de manifest perquè la façana del Centre de 
visitants ja es comença a veure com quedarà i la de la biblioteca ja està finalitzada. El 
contrast entre els dues és notable.  
 
La presidenta felicita al municipi de Sarrià de Ter per la inauguració de la biblioteca Emilia 
Xargay. La inauguració d’aquest equipament es va portar a terme el diumenge passat a la 
qual hi van assistir. Les façanes tenen una estètica diferenciada. Manifesta que entre els 
mesos de gener i març poden realitzar un visita a l’obra del Centre de Visitants amb els 
consellers i conselleres. Creu que la façana és respectuosa amb l’entorn, aquesta està 
ubicada sota un bloc d’habitatges. Creu que el disseny és encertat.  
 
El Sr. Freixas indica li pot donar la raó o no però manifesta que cada arquitecte té el seu 
estil. L’auditori es realitzarà en l’estil de l’arquitecte que esculli l’Ajuntament de Sarrià de 
Ter. Espera que el que la disseny sigui coherent amb les dues façanes i serveixi per lligar-
les. Creu que ha quedat bastant bé.  
 
El Sr. Casero indica que la seva finalitat no era que li donés o no la raó. El que volia era 
saber la seva opinió i si podia ser rebre una explicació del fet. Es dóna per satisfet amb 
l’explicació que li dóna. Puntualitza que li semblava que hi havia una predisposició de que 
els dos arquitectes es posessin en contacte per buscar una harmonia i que finalment 
aquesta trobada no s’ha produït. Ho diu pel que li va comentar l’arquitecte redactor del 
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projecte de la Biblioteca. En cap moment ha expressat la seva opinió respecte a 
qüestions estètiques o de gust pel que fa a aquesta façana.  
 
El Sr. Freixas indica que amb aquesta obra s’ha hagut d’anar molt de pressa per poder 
executar-la en els terminis estipulats pel FEDER. Aquest fet no els ha permès primar la 
coordinació. La prioritat ha estat finalitzar l’obra i que aquesta es desenvolupés 
correctament. Manifesta que sempre tot és millorable.  
 
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 
 
 
 
 


