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 ACTA NÚM. 6/11  
 
Núm. de la sessió:  6/11 
Caràcter:  extraordinària 
Data:  vint-i-vuit de juliol de dos mil onze (28/07/2011) 
Horari:  de la una i cinc minuts del migdia a un quart de tres de la tarda  
Lloc:  a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Jaume Busquets i Arnau 
Mateu Parera – Nieto i Perich  
Josep Aliu i Mundet 
Enric Bagué i Vilà  
Sergi Baulida i Saiz 
Estefania Carabellido i Bruns  
Jordi Corominas i Ribas  
Gerard Darnés i Soms  
Roser Estañol i Torrent  
Jordi Fàbrega i Vilà  
Lluís Freixas i Vilardell  
Lluís de Manuel – Rimbau i Muñoz 
Josep Perich i Pons  
Joaquim Roca i Ventura  
Alfons Soler i Pou  
Josep Miquel Terrádez i Valmaña 
Grup del PSC-PM: 
Iolanda Pineda i Balló  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Miquel Àngel Chamorro i Mediano 
Albert Martí i Olivet 
Albert Perecaula i Boschsacoma  
Glòria Plana i Yanes  
Grup d’ERC-AM:  
David Mascort i Subiranas  
Susana Garcia Senen  
Josep Hernández i Batlle  
Susana Pascual i Pozo 
Grup del PPC: 
Concepció Veray i Cama 
Felip Gil i Paradas  
Grup de la CUP-PA:  
Daniel Cornellà i Detrell  
Jordi Navarro i Morera  
Grup d’ICV-EUiA-E: 
Santiago Gómez i Segura  
 
Carles Mulero i Punsí, gerent 
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Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
Josep M. Mollera i Santaló, interventor 
 
Excusen la seva absència: 
Lluís Bosch i Planella 
Maria del Àngels Vilà Sastre 
 
1. Declaració i aprovació, si escau, de la urgència  de la convocatòria del Ple.  
 
El president comenta que la urgència ve motivada perquè durant el mes d’agost molts 
dels presents estaran de vacances i perquè no es poden permetre deixar el Consell 
Comarcal aturat. Hi han de ser, s’han d’adoptar acords i tirar endavant amb les 
actuacions.  
 
La Sra. Pineda comenta que al seu grup els hi dona la sensació que tant la constitució 
com el cartipàs s’han portat a terme de forma precipitada. Vol realitzar un prec, tot i que 
voten a favor de la urgència. Demanen que no es repeteixi, durant aquest mandat, 
aquesta precipitació.  
 
El president entén el que comenta però recorda que el retard en la constitució, com saben 
tots, ha vingut motivat pel recurs que es va presentar a l’Ajuntament de Girona.  
 
El Sr. Cornellà manifesta que també hi votaran favorablement però manifesta que no se’ls 
va convocar a la Junta de Portaveus que van portar a terme i es van assabentar ahir que 
el Ple del cartipàs es portaria a terme avui. Suposen que va ser un error però demanen 
que no es repeteixi.  
 
El president comenta que es va produir un error en la comunicació. S’intentarà que no es 
torni a repetir.  
 
El Sr. Gómez reitera el que s’ha comentat de la precipitació però compren el que ha 
passat.  
 
S’aprova per unanimitat la declaració d’urgència d’aquesta sessió de Ple.  
 
2. Presa de possessió, si escau, de consellers i co nselleres comarcals que no hagin 
pres possessió en el Ple de constitució.  
 
No es porta a terme cap pressa de possessió. 
 
El Sr. Mascort es disculpa perquè va ser el seu grup el que va demanar que s’introduís 
aquest punt en l’ordre del dia. Van preveure que la consellera, la Sra. Maria dels Àngels 
Vilà i Sastre, assistiria a aquest Ple per prendre possessió però no ha estat així.  
 
3. Periodicitat de les sessions del Ple.  
 
El president demana al secretari que llegeixi la part dispositiva de la proposta d’acord. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta d’acord. 
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Atès que el Ple del Consell Comarcal del Gironès li correspon determinar la periodicitat de 
les sessions ordinàries del Ple del Consell Comarcal; 
 
Vist el que regula l’article 98 del Decret Legislatiu, 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 78 del Reial Decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals en relació amb l’article 11 del reglament 
orgànic comarcal; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Que les sessions del Ple del Consell Comarcal del Gironès, de caràcter 

ordinari, es realitzin el tercer dimecres de cada dos mesos, a les vuit del vespre 
o el dimecres següent en cas de resultar inhàbil, establint que la primera sessió 
ordinària serà el proper dia 19 d’octubre de 2011. 

 
Segon. A petició del portaveu de qualsevol dels grups polítics comarcals el president 

del Consell Comarcal convocarà un ple el mes que no coincideixi amb el Ple 
ordinari. 

 
4. Donar compte de la constitució dels grups comarc als i dels seus integrants.  
 
El president demana al secretari que llegeixi la part dispositiva de la proposta d’acord. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta d’acord. 
 
Vist el que regula l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el qual determina que els 
ens locals de més de vint mil habitants s’han de constituir en grups per al millor 
funcionament dels òrgans de govern de la corporació; 
 
 - Convergència i Unió (CiU) 
 Portaveu:  Mateu Parera-Nieto i Perich 
 Membres:  Josep Aliu i Mundet, Sergi Baulida i Saiz, Jaume Busquets i Arnau, 

Estefania Carabellido i Bruns, Jordi Corominas i Ribas, Roser Estañol i 
Torrent, Lluís Freixas i Vilardell, Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz, Josep 
Perich i Pons, Joaquim Roca i Ventura, Alfons Soler i Pou, Enric Bagué i Vilà, 
Gerard Darnés i Soms, Jordi Fàbrega i Vilà i Josep Miquel Terrádez i 
Valmaña 

- Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Mu nicipal (PSC-PM) 
Portaveu:  Iolanda Pineda i Balló 
Membres:  Pere Cabarrocas i Sitjes, Miquel Àngel Chamorro i Mediano, Albert 
Martí i Olivet, Albert Peracaula i Boschsacoma i Glòria Plana i Yanes 

 - Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Munici pal (ERC-AM) 
Portaveu:  David Mascort i Subiranas 
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Membres:  Lluís Bosch i Planella, Susanna Garcia i Senen, Josep Hernández 
i Batlle, Susana Pascual i Pozo i Maria dels Àngels Vilà i Sastre 

 - Partit Popular de Catalunya (PPC) 
Portaveu:  Concepció Veray i Cama 
Membre:  Felip Gil i Paradas 

 - Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP-P A) 
Portaveu:  Daniel Cornellà i Detrell 
Membre:  Jordi Navarro i Morera 

- Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i  Alternativa – Entesa 
(ICV-EUiA-E) 
Portaveu i membre:  Santiago Gómez i Segura 

 
Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada.  
 
5. Creació i composició de les comissions informati ves i de la Comissió Especial de 
Comptes.  
 
El president demana al secretari que llegeixi la part dispositiva de la proposta d’acord. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta d’acord.  
 
El Sr. Mascort comenta que en la documentació que els van facilitar per incorporar-hi els 
membres de les comissions informatives no hi havia lloc per indicar els suplents. Pregunta 
de quina manera i en quina forma han de comunicar-los.  
 
El Sr. Secretari manifesta que disposen d’un termini d’un mes fer-ho. Poden utilitzar la 
mateixa instància i no és necessari presentar-ho al registre d’entrada.  
 
Atès que al Ple del Consell Comarcal del Gironès li correspon determinar la creació i 
composició de les diferents Comissions Informatives; 
 
Vist el que regula l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 
 
Vist el que regula l’article 125 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
en relació amb l’article 85 del Reglament orgànic comarcal; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Determinar el nombre, denominació i àrees d’actuació de les comissions 

informatives a constituir al Consell Comarcal: 
- Comissió Informativa d'Hisenda:  serveis econòmics, serveis propis i 
ensenyament 

 - Comissió Informativa de Cooperació Municipal: serveis tècnics, medi 
ambient, habitatge, infraestructures i turisme 
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 - Comissió Informativa de Serveis a les Persones: serveis socials, joventut, 
esports i promoció econòmica 

 - Comissió Informativa de Cultura: cultura, Escola de Música del Gironès i 
servei de català 

 
Segon.  El nombre de consellers que integrarà les comissions informatives serà d’onze, 

designats per cada grup polític amb la proporció següent: 
 
Convergència i Unió ....................................................................................................... 4 representants 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal .............................................. 2 representants 
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal ................................................ 2 representants 
Partit Popular de Catalunya ............................................................................................ 1 representant 
Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu ................................................................... 1 representant 
Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa  – Entesa ....................... 1 representant 
  
Tercer.  A les votacions s’aplicarà el sistema de vot ponderat segons la representativitat 

que els grups tinguin en el Ple del Consell Comarcal. La facultat d’emetre el vot 
ponderat que ostenta el grup, la tindrà el conseller que el grup hagi designat, 
nomenant un suplent que ostentarà aquest dret en absència del titular. 

 
Quart.  Els representants dels diferents grups polítics designats i els seus suplents per 

formar part de les comissions informatives seran comunicats al president en el 
termini d’un mes des de l’aprovació d’aquest acord, als efectes de poder 
decretar la composició definitiva de cada comissió informativa. 

 
Cinquè.  Constituir la Comissió Especial de Comptes com a òrgan d’existència 

preceptiva en el Consell Comarcal, amb les funcions assenyalades pels articles 
58 i 101 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. El nombre de membres 
i els seus integrants coincidiran amb la Comissió Informativa d’Hisenda de 
conformitat amb el que regula l’article 121 del Reglament orgànic comarcal. 

 
6. Designació del gerent  
 
El president manifesta que per ocupar aquest càrrec compten amb una persona amb 
molta experiència, la qual l’ha ocupat en les darreres sis legislatures. Segueixen apostant 
per aquesta persona, el Sr. Carles Mulero i Punsí.  
 
La Sra. Pineda vol fer un comentari que no és referent a aquest nomenament. Pregunta, 
atès que en l’ordre del dia del Ple no hi consta, per la designació dels càrrecs de 
confiança. Volen saber si n’hi hauran vist que en el pressupost vigent es disposa d’una 
partida pressupostària. Quants n’hi hauran, quina serà la seva retribució i en quin Ple està 
previst que s’aprovi el seu nomenament.  
 
El Sr. Parera – Nieto respon, tal i com ha dit la Sra. Pineda, que en el pressupost hi 
consta una partida pressupostària amb consignació pel pagament d’aquests càrrecs. En 
el moment oportú es donarà compte d’aquest nomenament. Indica que si no hi ha res de 
nou es portarà a terme en el proper Ple.  
 
El president demana al secretari que llegeixi la part dispositiva de la proposta d’acord. 



 7

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta d’acord. 
 
Atès que al Ple del Consell Comarcal li correspon nomenar el gerent del Consell 
Comarcal, a proposta d’aquesta Presidència, per formar part de l’organització comarcal 
amb les funcions executives que regula 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; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer  Nomenar gerent del Consell Comarcal del Gironès el Sr. Carles Mulero i Punsí, 

amb les atribucions i facultats que li corresponguin, d’acord amb el que preveu 
l’article 16 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. 

 
Segon  El gerent té les retribucions segons l’assignació prevista en el pressupost 

vigent, la qual s’actualitzarà anualment segons la previsió que contingui el 
Pressupost General de l’Estat. 

 
7. Fixació de la dedicació, règim retributiu i inde mnitzacions dels membres del 
Consell Comarcal.  
 
El president demana al secretari que llegeixi la part dispositiva de la proposta d’acord. 
Manifesta que els han fet entrega de la proposta que presenten tot i que en aquesta s’hi 
ha de modificar una quantitat.  
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta d’acord.  
 
El Sr. Gómez comenta, per ser coherent amb el que va dir en el Ple que es va portar a 
terme ahir, que aquests imports no hi haurien de ser. Són uns imports molt elevats i ho ha 
de pagar la ciutadania. Potser fan falta més tècnics i menys polítics. Atès que el Consell 
disposa de pressupostos finalistes no creu que faci falta que tothom hi sigui. Manifesta 
que hi votarà en contra perquè no està d’acord en cobrar d’aquest ens, ni tampoc està 
d’acord en el pressupost que s’hi destina. Es tracta d’una quantitat de 110.000 euros que 
es podrien estalviar gairebé en la seva totalitat. S’hauria de tenir una estructura molt 
reduïda de polítics amb més tècnics i personal resolutiu.  
 
El Sr. Cornellà manifesta que el seu grup també hi votarà en contra perquè tots els 
presents formen part de consistoris dels quals perceben indemnitzacions. Manifesta però 
que si es rebaixessin els imports proposats un 15 % el seu grup hi votaria a favor.  
 
La Sra. Pineda agraeix la predisposició a modificar la proposta. Entenen que els polítics 
d’aquesta institució han de percebre unes indemnitzacions i retribucions adequades a la 
dedicació que hi realitzen. Consideren correctes aquestes quantitats.  
 
El Sr. Parera – Nieto respon al Sr, Gómez, que la seva argumentació és la mateixa que la 
de l’anterior legislatura i per tant li respon el mateix, el Consell té unes àrees tècniques 
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que estan realitzant una feina esplèndida amb gran dedicació cap a la comarca. Any rere 
any han incrementat, de forma important, el nombre de professionals i la prestació de 
serveis a la comarca. Al darrera de l’equip tècnic hi ha d’haver uns polítics i és per 
aquesta raó que s’hi troben tots representats. En funció del càrrec que s’ostenti i la 
dedicació que s’hi realitzi s’ha de percebre una retribució adequada, de la mateixa 
manera que passa amb en els consistoris. Són al Consell per treballar i aquest treball s’ha 
de compensar a través d’una retribució. Una altra discussió diferent és si es considera 
que són unes retribucions massa altes o massa baixes. Les xifres proposades són brutes. 
Recomana als nous consellers i conselleres que s’assessorin, ja que les xifres 
presentades un cop han donat compte al fisc no tenen res a veure amb l’aspecte que 
tenen ara. Manifesta que lamenta molt no haver comunicat al grup de la CUP-PA la Junta 
de Portaveus. Indica que s’ha realitzat una reducció d’aproximadament un 10% respecte 
les xifres de l’anterior legislatura.  
 
La normativa sobre règim local, al referir-se a l’Estatut dels membres de les corporacions 
locals, estableix, en l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local modificat per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i l’article 166 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, el dret dels regidors a la percepció de retribucions per a l’exercici dels seus 
càrrecs quan es desenvolupin en dedicació exclusiva o parcial, i a la percepció 
d’indemnitzacions quan el desenvolupament no tingui aquest caràcter, i en la quantia i 
condicions que acordi el Ple de la corporació; 
 
Aquesta previsió també es contempla a l’article 138 del Reglament orgànic comarcal; 
 
Pel que respecta a l’estructura i les seves respectives quanties se segueixen els criteris 
orientatius que procedeixen del document signat a l’efecte entre la Federació de Municipis 
de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CIU, del PSC-PM, 
d’ERC-AM, del PPC i els vots en contra de CUP-PA i d'ICV-EUiA-E. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar la relació següent de càrrecs corporatius a desenvolupar en règim 

de dedicació exclusiva o parcial: 
 presidència amb dedicació parcial: 2.800,00 €, a raó de 14 mensualitats 
 vicepresidència: 2.000,00 € i 2.500,00 €, en funció de la dedicació, a raó de 

14 mensualitats 
 cap d’àrea amb dedicació parcial: 1.600,00 €, a raó de 14 mensualitats 
  delegació específica amb dedicació parcial: 850,00 €, a raó de 14 

mensualitats 
 El màxim de dedicacions totals o parcials serà de tres persones, inclosos el 

president. 
 
Segon. La presidència del Consell Comarcal, si renuncia a la dedicació parcial, 

percebrà, com a màxim, en concepte d’indemnització la quantitat mensual 
íntegra de 2.800,00 €, a raó de 12 mensualitats a l’any. 
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 Les vicepresidències sense dedicació percebran, com a màxim, en concepte 
d’indemnització la quantitat mensual íntegra de 2.000,00 €, a raó de 12 
mensualitats a l’any. 

 
 Els consellers comarcals que tinguin atribuïda la funció de cap d’àrea 

percebran, com a màxim, en concepte d’indemnització la quantitat mensual 
íntegra 1.600,00 €, a raó de 12 mensualitats a l’any. 

 
 Els consellers que tinguin atribuïda una delegació específica percebran, com 

a màxim, en concepte d’indemnització la quantitat mensual íntegra de 
850,00 €, a raó de 12 mensualitats a l’any. 

 
 Els consellers que actuïn ostentant la condició de portaveu del grup 

comarcal percebran, com a màxim, amb caràcter d’indemnització per aquest 
concepte la quantitat mensual íntegra de 600,00 €, a raó de 12 mensualitats 
a l’any. 

 
 Els consellers que no tinguin atribuïda cap de les responsabilitats ja 

esmentades amb excepció de la de portaveu percebran, com a màxim, en 
concepte d’indemnització, la quantitat mensual íntegra de 250,00 €, a raó de 
12 mensualitats a l’any. 

 
 Les quantitats fixades en els punts primer i segon s’actualitzaran d’acord 

amb l’IPC. 
 
 Aquesta proposta queda completada de la manera següent: 
 

  Ple  
C. 

Presidèn.  
C. 
Inf.  

J. 
Port.  

Òrg. 
Col. TOTAL 

Mensua
l 

President 6 
60

0 
2
4 600   6 600 

3
0 400 33.600 2.800 

Vicepresident 6 
50

0 
2
4 500 6 500   

2
0 300 24.000 2.000 

Cap d’àrea 6 
43

0 
2
4 430 6 430   

1
7 215 19.200 1.600 

Delegació 
específica 

6 42
0 

  6 420   
2
6 

200 10.200 850 

Portaveu 6 
40

0   6 400 6 400   7.200 600 

Conseller 6 
25

0   6 250     3.000 250 
 
 Les indemnitzacions es corresponen a les assistències efectives als òrgans 

col·legiats citats. L’abonament mensual de les indemnitzacions tindrà 
caràcter de bestreta i serà objecte de regularització trimestral en funció de 
les sessions convocades i les assistències efectivament realitzades. 
L’assignació per portaveu és compatible amb l’altre assignació que per 
càrrec li pertoqui. 
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Tercer.  De conformitat amb l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, modificat per 
la Llei 11/1999, de 21 d’abril, els sis grups comarcals que actualment 
configuren el Ple de la corporació percebran semestralment les quantitats 
assignades amb destinació als conceptes expressats en la llei. La quantia 
de la dotació es fixa a raó de 83,34 € mensuals per grup i 12,50 € mensuals 
per cada conseller comarcal adscrit al grup, de forma que resulta el següent: 

 

 Mensua
l 

TOTAL (anual)  

- Federació de Convergència i Unió CiU 283,34 € 3.400,08 € 
- Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés 
Municipal (PSC-PM) 

158,34 € 1.900,08 € 

- Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municip al 
(ERC-AM) 

158,34 € 1.900,08 € 

- Partit Popular de Catalunya (PPC) 108,34 € 1.300,08 € 
- Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP-P A) 108,34 € 1.300,08 € 
- Coalició Electoral Iniciativa per Catalunya Verds  – 
Esquerra Alternativa  – Entesa (ICV-EA-E) 

95,84 € 1.150,08 € 

 
Aquesta quantitat s’ingressarà a nom del grup comarcal a l’entitat bancària que 
assenyalin els respectius portaveus. 
 
8. Nomenament dels representants de la Corporació e n òrgans col·legiats que 
siguin de la competència del Ple  
 
El president demana al secretari que llegeixi la part dispositiva de la proposta d’acord. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta d’acord.  
 
El Sr. Cornellà manifesta que el seu grup hi votarà en contra perquè no participen en 
gaires organismes. Manifesta que haguessin volgut representar el Consell en d’altres 
òrgans col·legiats.  
 
El Sr. Mascort manifesta que hi ha dos grups polítics que tenen el mateix nombre de 
consellers al Consell i un disposa de quatre representants i l’altre grup només en té tres. 
No entén aquesta diferenciació. 
 
El Sr. Parera – Nieto manifesta que s’ha cregut oportú atorgar aquests representants.   
 
El Sr. Mascort manifesta que la proposta que els presenten no és la mateixa que el primer 
esborrany que se’ls va fer arribar. No li sembla bé que s’hagi canviat sense dir-ho. 
Comenta que hi hauran de votar en contra. Creu que si dos grups tenen el mateix nombre 
de consellers també haurien de tenir el mateix nombre de representants.  
 
El Sr. Parera – Nieto comenta que el canvi es deu a que s’ha donat un representant al 
grup dels socialistes en el Consorci de Benestar Social Gironès Salt.  
 
El Sr. Mascort indica que del que es queixa és que el seu grup té un representant menys 
amb el mateix nombre de consellers.  
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El Sr. Parera – Nieto manifesta que s’ha introduït aquest canvi fruit d’una petició del grup 
dels socialistes. Es va creure oportú cedir-los un representant que havia de ser pel grup 
de CIU.  
 
El Sr. Mascort pregunta si el seu grup demana un representant més també se’ls hi 
donarà. 
 
El Sr. Parera – Nieto comenta que es va arribar a un acord amb el grup socialista.  
 
La Sra. Pineda torna a agrair la predisposició existent perquè el seu grup pugui disposar 
d’un representant al Consorci de Benestar Social Gironès Salt. Aquesta era una 
reivindicació que sempre havien fet. Manifesta que si aquest ha de ser un motiu de 
discòrdia amb el grup d’ERC-AM estan disposats a renunciar a un representant del que 
els han atorgat en favor de CIU i així es quedaran amb el mateix nombre.  
 
El Sr. Mascort explica que no li importa quin és el nombre de representants, sinó que el 
que els ha molestat és el tracte discriminatori que ha rebut el seu grup. No tenen cap 
problema amb el grup socialista ni volen que renunciïn a cap representant.  
 
El president manifesta que entenen perfectament el que diu el Sr. Mascort. Comenta que 
s’ha arribat a aquest acord amb el grup socialista perquè disposin d’un representant al 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt.   
 
El Sr. Parera – Nieto explica que en l’anterior cartipàs una de les peticions que més es va 
formular per part del grup socialista va ser poder formar part de Consorci de Benestar 
Social Gironès Salt. En aquell moment, des de la presidència i l’equip de govern del 
Consell, es va considerar que el partit socialista ja estava ben representat com a partit a 
la Junta General per part de l’Ajuntament de Salt i es decidir donar-hi entrada a altres 
grups polítics. La voluntat no ha estat realitzar cap tracte discriminatori, res més lluny de 
la voluntat de la presidència i de l’equip de govern. Entenen, pel pes específic que ha 
tingut el partit dels socialistes a través de l’Ajuntament de Salt al Consorci de Benestar 
Social Gironès – Salt, que ara era convenient donar entrada a aquest grup. El grup dels 
socialistes els va plantejar aquesta petició, la van trobar correcte i es va acceptar. 
Manifesta que si els donen una mica de temps per estudiar-s’ho poden donar un 
representant més al grup d’ERC-AM.  
 
El president manifesta que estan d’acord a donar un representant més al grup d’Esquerra 
Republicana. Reitera que no s’ha fet aquest repartiment amb cap ànim discriminatori.  
 
El Sr. Mascort entén perfectament les explicacions que se li estan facilitant però creu que 
el nombre de representant dels diferents grups no és un joc sinó que creuen que s’hauria 
de decidir en funció del nombre de consellers que té cada grup al Consell. Els llocs els hi 
semblen bé i el nombre genèric també però creu que hauria de ser proporcional al 
nombre de consellers. Es queixa de la diferencia de tracte entre dos grups. Exposa que la 
seva intenció no és que el grup socialista renunciï a cap representant.  
 
El president exposa que no hi ha hagut voluntat de discriminar cap partit. Ofereix la 
possibilitat, un cop acabat el Ple, de repassar-se totes les representacions i cedir-li un 
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representant més al grup d’Esquerra sense que ningú hagi de renunciar a cap 
representant. Manifesta que si són aquí és per treballar per la comarca.  
 
El Sr. Mascort indica que si es compleix aquest compromís el seu grup hi votarà a favor.  
  
Atès que l’article 39 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, de 28 de novembre de 1986, estableix que en sessions següents a la de la 
constitució de la corporació s’adoptaran pel Ple els acords corresponents a nomenament 
de representants de la corporació en les diferents entitats, institucions i organismes en les 
quals, d’acord amb els seus estatuts o reglaments, es requereix la presència corporativa; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CIU, PSC-PM, 
ERC-AM, PPC i d'ICV-EUiA-E i el vot en contra de CUP-PA. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Nomenar els consellers comarcals que seguidament s’esmenten com a 

representants d’aquesta corporació en les entitats, en les institucions i en els 
organismes que també s’indiquen, d’acord amb les previsions contingudes 
en els estatuts i reglaments pels quals aquells es regeixen: 

 
Consell d’Administració del Patronat de Turisme Cos ta Brava Girona 
Sr. Joaquim Roca i Ventura 
 
Fundació Ramon Noguera 
Sr. Albert Peracaula i Boschsacoma 
 
Consorci de Normalització Lingüística 
Sra. Susanna Garcia i Senen 
 
Patronat de l’Escola Politècnica 
Sra. Concepció Veray i Cama 
 
Consell Consultiu de la Gent Gran 
Sr. Josep Miquel Terrádez i Valmaña 
 
Consell Esportiu del Gironès 
Sra. Roser Estañol i Torrent 
 
Consell d’Iniciatives locals 
Sr. Lluís Freixas i Vilardell 
 
Escola de Música del Gironès: 
Sr. Enric Bagué i Vilà 
Sr. Miquel Àngel Chamorro i Mediano 
Sr. Lluís Bosch i Planella 
Sr. Felip Gil i Paradas 
Sr. Jordi Navarro i Morera 
Sr. Santiago Gómez i Segura 
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Consorci Alba-Ter: 
Sr. Josep Perich i Pons 
Sr. Jordi Corominas i Ribas 
 
Consorci de les Gavarres: 
Sr. Josep Perich i Pons 
Sr. Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz 
 
Junta de Govern del Consorci de Benestar Social “Gi ronès – Salt” 
Sr. Mateu Parera-Nieto i Perich 
Sra. Iolanda Pineda i Balló 
Sra. Concepció Veray i Cama 
Sr. David Mascort i Subiranas 
 
Consorci del Volcà de la Crosa 
Sr. Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz 
 
Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa” 
Sr. Josep Miquel Terrádez i Valmaña 
 
Institut d’Estadística de Catalunya 
Sr. Pere Cabarrocas i Sitjes 
 
Consell d’Administració del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona 
Titular: Sr. Jaume Busquets i Arnau 
Suplent: Sra. Concepció Veray i Cama 
 
Consorci del Govern Territorial de Salut del Gironè s, Pla de l’Estany i Selva Interior 
Sr. Mateu Parera-Nieto i Perich 
 
Consorci de les Vies Verdes 
Sr. Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz 
 
Fundació Escola Empresa del Gironès 
Sra. Estefania Carabellido i Bruns 
Sra. Glòria Plana i Yanes 
 
Segon.  Notificar el present acord a les entitats, institucions i organismes implicats. 
 
9. Aprovació de l’ampliació de les atribucions de l a Ponència Comarcal d’Avaluació 
Ambiental, modificació de la seva denominació i mem bres integrants.  
 
El president demana al secretari que llegeixi la part dispositiva de la proposta d’acord. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta d’acord. 
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Gironès de data 14 d’octubre de 1999 va 
constituir la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental (PCAA) encarregada de dur a 
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terme les funcions de verificació, avaluació i informe tècnic dels projectes, avaluacions 
ambientals i actes de control de les activitats sotmeses als diferents règims d'intervenció 
en el que participen; 
 
Vistos els canvis legislatius produïts per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats (LPCA), que deroga i substitueix la Llei 3/1998, de 27 
de febrer, d’intervenció integral de l’Administració ambiental (LIA); 
 
Vist el que disposa el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg 
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut 
d’aquestes mesures; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Denominar l’actual Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental (PCAA) com a 

Comissió Tècnica d’Avaluació Ambiental (CTAA), de conformitat amb el que 
regula Llei 20/2009, de 4 de desembre. 

 
Segon . Les atribucions de la Comissió Tècnica d’Avaluació Ambiental són les 

determinades a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats. Aquestes atribucions abasten a les especificades 
en el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut 
d’aquestes mesures. 

 
Tercer.  Que la Comissió Tècnica d’Avaluació Ambiental porti a terme les funcions 

previstes en el el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg 
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures. 

 
Quart.  La Comissió Tècnica d’Avaluació Ambiental està integrada pels membres 

següents: 
 Presidència:  
 el president de la Comissió Informativa de Cooperació Municipal 
 Vocals: 

un veterinari nomenat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya 

 un metge nomenat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
 l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès 
 l’enginyer del Consell Comarcal del Gironès 
 el gerent del Consell Comarcal del Gironès 
 Secretaria: 

el secretari del Consell Comarcal del Gironès (amb veu i sense vot) 
 
Quart.  Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
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Cinquè.  Comunicar aquest acord al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. 

 
 
10. Coneixement de les resolucions de la Presidènci a 
 
El president demana al secretari que llegeixi la part dispositiva de les resolucions emeses 
per la Presidència. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de les 3 resolucions, les quals tenen el següent 
contingut:  
 
En ús de les atribucions que em confereix l’article 13.2 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, i de conformitat amb el que disposen els articles 128, 129 i 130 del Reglament 
orgànic comarcal i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el president de la 
corporació té la facultat de delegar les atribucions que la llei li atorga; 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Designar els consellers: Sr. Lluís Freixas i Vilardell, Sra. Concepció Veray i 

Cama i Sr. Enric Bagué i Vilà com a vicepresidents primer, segon i tercer, 
respectivament, d’aquest Consell Comarcal, que em substituiran per aquest 
ordre, en cas de vacant, absència o impediment d’aquesta presidència i als 
quals podré delegar l’exercici de les meves atribucions. 

 
Segon.  Donar compte del present Decret en la primera sessió del Consell Comarcal 

que es convoqui. 
 
Tercer.  Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
 
El Consell de Presidència és l’òrgan que té com a funcions assistir, assessorar, donar 
suport al president i coordinar les actuacions de les diferents comissions informatives, es 
constitueix pel president i un número de consellers que no serà superior al terç del 
número legal dels mateixos i el seu nomenament correspon al president tot això, de 
conformitat amb els articles 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, i 48.1.b i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 
 
En ús d’aquestes atribucions; 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Constituir el Consell de Presidència com a òrgan necessari de l’organització 

d’aquest Consell Comarcal. 
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Segon.  Nomenar membres del Consell de Presidència sota la Presidència del 
president del Consell Comarcal del Gironès els següents consellers: 
Jaume Busquets i Arnau 
Lluís Freixas i Vilardell 
Concepció Veray i Cama 
Enric Bagué i Vilà 
Mateu Parera-Nieto i Perich 
Sergi Baulida i Saiz 
Roser Estañol i Torrent 
Joaquim Roca i Ventura 

 
 El Consell de Presidència té com a funcions assistir, assessorar, donar suport 

al president i coordinar les actuacions de les diferents comissions. 
 
 Designar els membres integrants de la Junta de Portaveus  

Jaume Busquets i Arnau 
Mateu Parera-Nieto i Perich 

 Iolanda Pineda i Balló 
 David Mascort i Subiranas 
 Concepció Veray i Cama 
 Daniel Cornellà i Detrell 
 Santiago Gómez i Segura 
 
Tercer.  El present Decret assorteix efectes des de la data d’expedició, sense perjudici 

de les publicacions reglamentàries i de donar compte al Ple de la corporació. 
 
En ús de les atribucions que em confereix l’article 13.2 del text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, i de conformitat amb el que disposen els articles 128, 129 i 130 del Reglament 
orgànic comarcal i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el president de la 
corporació té la facultat de delegar les atribucions que la llei li atorga; 
 
Les delegacions, d’acord amb l’article 43 del Reglament d’organització funcionament i 
règim jurídic de les corporacions locals, tenen un doble tractament, segons es refereixin a 
delegacions genèriques, per a l’impuls, direcció, gestió i resolució de tots els assumptes 
que afecten a matèries encomenades a una àrea de gestió i delegacions específiques per 
a una materia concreta en la que el conseller actua dins d’una àrea, l’activitat de la qual la 
coordina el conseller que n’és responsable; 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Designar els consellers: 

Sr. Lluís Freixas i Vilardell, com a president de la Comissió Informativa de 
Cooperació Municipal 
Sra. Concepció Veray i Cama, com a presidenta de la Comissió Informativa de 
Serveis a les Persones 
Sr. Enric Bagué i Vilà, com a president de la Comissió Informativa de Cultura 
Sr. Sergi Baulida i Saiz, com a president de la Comissió Informativa d’Hisenda i 
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cap d’Àrea d’Hisenda 
Sr. Joaquim Roca i Ventura, com a cap d’Àrea de Turisme 
Sr. Mateu Parera-Nieto i Perich, com a cap d’Àrea de Serveis Socials 

 Sra. Roser Estañol i Torrent, com a cap d’Àrea de Joventut i Esports 
 Sr. Gerard Darnés i Soms, com a conseller comarcal delegat de Promoció 

Econòmica 
 Sra. Estefania Carabellido i Bruns, com a consellera comarcal delegada 

d’Ensenyament 
 Sr. Josep Aliu i Mundet, com a conseller comarcal delegat de Cultura 
 
Segon.  Les anteriors delegacions en els presidents de les comissions informatives són 

genèriques i engloben les matèries i les activitats que tinguin atribuïdes les 
comissions informatives, àrees i àmbits de gestió corresponents. Comprenen 
les facultats de direcció, impuls i coordinació dels serveis i activitats, presentar 
propostes per a la seva resolució pel Ple que puguin afectar a tercers i 
proposar a la Presidència l’adopció de resolucions que puguin afectar a tercers. 

 
 Les delegacions conferides als caps d’àrea són específiques i comprenen les 

facultats de direcció, impuls i coordinació de les activitats pròpies de la matèria 
que encapçalen, sota la direcció superior del president de la comissió 
informativa corresponent. 

 
 Les delegacions conferides als consellers delegats són específiques i 

comprenen les facultats de direcció, impuls i coordinació de les activitats 
pròpies de la matèria delegada, sota la direcció superior del president de la 
comissió informativa corresponent. 

 
 La Presidència podrà avocar les delegacions que es confereixen per a la gestió 

i resolució d’assumptes concrets quan, per raó especial o d’oportunitat, s’estimi 
necessari, i el seu manteniment es produeix mentre no s’acordi la seva 
expressa revocació. 

 
Tercer.  Donar compte del present Decret en la primera sessió del Consell Comarcal 

que es convoqui. 
 
Quart.  Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
 
En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre; 
 
Els articles 81 del Text refós i 79 del Reglament general, ambdós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques (LCAP) estableixen l’obligació de constituir una Mesa de 
Contractació que assistirà als òrgans de contractació en les adjudicacions de contractes. 
En execució d’aquesta previsió normativa i de conformitat al que determina la disposició 
addicional segona del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.  
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De conformitat amb el que disposa l’article 21.4 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, 
pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
sector públic, es determina la composició de la Mesa de contractació establerta amb 
caràcter permanent;  
 
RESOLC: 
 
Primer. La Mesa de contractació amb caràcter permanent estarà composta pels 

membres següents: 
       President/a:   

Vicepresidència primer/a del Consell Comarcal del Gironès o conseller/a 
comarcal en qui delegui. 
Vocals:  
Sr. Mateu Parera-Nieto i Perich, conseller comarcal en representació de CIU 
Sra. Iolanda Pineda i Balló, consellera comarcal en representació del grup PSC-
PM 
Sr. David Mascort i Subiranas, conseller comarcal en representació del grup 
ERC-AM 
Sra. Concepció Veray i Cama, consellera comarcal en representació del grup 
PPC 
Sr. Daniel Cornellà i Detrell, conseller comarcal en representació del grup CUP-
PA 
Sr. Santiago Gómez i Segura, conseller comarcal en representació del grup 
ICV-EUiA-E 
Sr. Carles Mulero i Punsí, gerent del Consell Comarcal del Gironès 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general del Consell Comarcal del Gironès 
Sr. Josep M. Mollera i Santaló, interventor del Consell Comarcal del Gironès 

 El coordinador/a de l’àrea en relació amb l’objecte de contractació.  
 Secretari/a:  
 El personal de la corporació que es designi per la Presidència del Consell 

Comarcal del Gironès a proposta del secretari general. 
 

La mesa podrà sol·licitar informes orals i/o escrits del personal tècnic o 
administratiu que precisi pel desenvolupament de les seves funcions.  

 
Segon. La Mesa podrà actuar en la seva funció d’obertura i qualificació de la 

documentació administrativa corresponent als sobres número 1 de les pliques 
presentades a licitació a través de la Comissió Tècnica de la qual en formaran 
part en tot cas els següents membres de la Mesa: 
El gerent del Consell Comarcal del Gironès 
El secretari general del Consell Comarcal del Gironès 
L’interventor del Consell Comarcal del Gironès 

 El coordinador/a de l’àrea competent per raó de l’objecte del contracte. 
 

L’acta de qualificació serà autoritzada per la mesa de contractació en els 
termes establerts en els plecs de clàusules administratives  

 
Tercer. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en 

el perfil del contractant. 
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Quart.  Donar compte del present Decret en la propera sessió del Consell Comarcal 

que es dugui a terme. 
 
 
Atès que el Ple de la Corporació en la sessió del dia 27 de juliol de 2011 va adoptar 
l’acord de determinar el nombre i denominació de les comissions informatives i els 
consellers que les integraran; 
 
Vista la proposta efectuada pels diferents grups polítics; 
 
DISPOSO: 
 
Primer.  Designar els membres integrants de la Comissió Informativa d'Hisenda  

President:  Sergi Baulida i Saiz 
Vocals:  Estefania Carabellido i Bruns 
Jordi Corominas i Ribas 
Josep Perich i Pons 

 Pere Cabarrocas i Sitjes 
 Miquel Àngel Chamorro i Mediano 
 Josep Hernández i Batlle 
 Susana Pascual i Pozo 
 Concepció Veray i Cama 
 Daniel Cornellà i Detrell 

Santiago Gómez i Segura 
 
 Designar els membres integrants de la Comissió Informativa de 

Cooperació Municipal  
President:  Lluís Freixas i Vilardell 
Vocals:  Joaquim Roca i Ventura 
Jordi Fàbrega i Vilà 

 Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz 
 Glòria Plana i Yanes 
 Albert Martí i Olivet 
 David Mascort i Subiranas 
 M. Àngels Vilà i Sastre 
 Concepció Veray i Cama 

Jordi Navarro i Morera 
Santiago Gómez i Segura 
 

 Designar els membres integrants de la Comissió Informativa de Serveis a 
les Persones  
President:  Concepció Veray i Cama 
Vocals:  Mateu Parera-Nieto i Perich 
Josep Miquel Terrádez i Valmaña 
Roser Estañol i Torrent 
Alfons Soler i Pou 

 Glòria Plana i Yanes 
 Albert Peracaula i Boschsacoma 
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 Susanna Garcia i Senen 
 Lluís Bosch i Planella 
 Daniel Cornellà i Detrell 

Santiago Gómez i Segura 
 

 Designar els membres integrants de la Comissió Informativa de Cultura  
Presidenta:  Enric Bagué i Vilà 
Vocals:  Josep Aliu i Mundet 
Gerard Darnès i Soms 
Jaume Busquets i Arnau 

 Albert Martí i Olivet 
 Albert Peracaula i Boschsacoma 
 Susanna Garcia i Senen 
 M. Àngels Vilà i Sastre 

Felip Gil i Paradas 
Jordi Navarro i Morera 
Santiago Gómez i Segura 
 

Segon.  Del present Decret se’n donarà compte al Ple de la Corporació. 
 
Tercer.  Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
 
Els consellers i conselleres queden assabentats de la informació facilitada. 
 
 
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 
 

Vist i plau, 
El president 

 
El secretari general 

 
 
 
 
 
 

Jaume Busquets i Arnau 
 

 
 
 
 
 
 

Jordi Batllori i Nouvilas 

 


