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ACTA NÚM. 1/11  

 
Núm. de la sessió:  1/11 
Caràcter:  ordinària 
Data:  setze de febrer dos mil deu (16/2/2011) 
Horari:  de les vuit i cinc minuts a tres quarts de nou i cinc minuts del vespre  
Lloc:  a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Lluís Freixas i Vilardell  
Ramon Soler i Salvadó 
Josep Aurich i Juana 
Sergi Baulida i Saiz 
Jaume Busquets i Arnau 
Coralí Cunyat i Badosa  
Maria Dolors Grau i Plaza  
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 2. 
Francesc Brugué i Brengaret 
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. S’incorpora en el punt 2.  
Ricard Ferrés i Font. S’incorpora en el punt 2. 
Grup del PPC: 
Concepció Veray i Cama. S’incorpora en el punt 2. 
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 16 de 
desembre 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 415/2010 al 452/2010 i del 1/2011 al 
26/2011 que s’han posat a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Destaca 
que s’han adjudicat diverses licitacions relacionades amb el Centre de Visitants. S’ha 
adjudicat l’il·luminació i l’equipament audiovisual a l’empresa SONO, la producció 
audiovisual a l’empresa Lluís Massachs, l’espai botiga a Terramar Natura i Cultura i 
l’espai gastronomia a l’hotel Palas Girona. S’ha adjudicat l’ampliació del local social de 
Campllong a l’empresa Arcadi Pla SA, l’arranjament del camí de Fellines de Viladasens a 
l’empresa Ampsa, la venda del paper i cartró de la recollida selectiva a Tirgi. S’ha 
adjudicat la gestió del menjador escolar del centre el Pericot a Catering Vilanova i de 
l’Escola el Pla a Aramark.  
 
La presidenta realitza un repàs de l’agenda. El dia 16 de desembre es va portar a terme 
la marató de sang a l’Hospital Sant Caterina i van participar en l’entrega dels premis del 
Patronat de Turisme i els premis Gi que es van entregar al municipi de Fornells de la 
Selva. El dia 20 de desembre va realitzar-se una sessió del Consell Executiu de l’ATM de 
Girona. El dia 22 de desembre es va portar a terme un Consell d’Alcaldes i Alcaldesses 
del Gironès. El dia 10 de gener es van entrevistar amb representants de la Diputació de 
Girona per tractar el tema de la manca de finançament de l’equipament de Les 
Bernardes. Destaca que finalment es va aconseguir el finançament previst en el conveni 
signat. El dia 13 de gener van assistir, com a Consell Comarcal, a la presa de possessió 
del nou delegat de govern a Girona, el Sr. Casadesus. El dia 15 de gener es va inaugurar 
la mini deixalleria al municipi de Madremanya. El dia 17 de gener van presentar, a la seu 
del Consell, el Projecte YUzz que fins al mes de juliol es dedicarà a formar 20 
emprenedors en projectes de base tecnològica juntament amb la Fundació Banesto. El 
dia 19 de gener van realitzar una visita d’obres al Centre de Visitants del Gironès a Sarrià 
de Ter. El mateix dia van participar en la presentació del llibre sobre contaminació 
acústica de l’escola politècnica superior de l’UdG. El dia 22 de gener van acompanyar a 
l’alcaldessa i els regidors de l’Ajuntament de Salt en la manifestació per la convivència al 
municipi de Salt. El dia 25 de gener es va inaugurar la cinquena edició de l’Expojove, van 
visitar-la més de 6.000 alumnes de quart d’ESO. El dia 28 de gener van assistir, a 
l’Auditori de Girona, al lliurament dels premis Carles Rahola de Comunicació organitzats 
per la Diputació de Girona. El dia 30 de gener van assistir al lliurament de Guardons de la 
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diada de la policia municipal i al dinar que es va dur a terme. El dia 7 de febrer van 
assistir a l’acte de presa de possessió del nou president del GEIEG el Sr. Francesc 
Cayuela. Destaca i agraeix la tasca, que durant 12 anys, ha realitzat el fins ara president 
del GEIEG, el Sr. Escuder. El GEIEG és una entitat amb 16.000 socis amb la qual aquest 
Consell sempre ha mantingut un diàleg i unes relacions molt cordials i profitoses. El dia 7 
de febrer també es va presentar l’inici del projecte Yuzz amb els 20 joves emprenedors de 
la comarca seleccionats.  
 
3. Aprovació de les bases i de la convocatòria de s ubvencions destinades a ajuts 
individuals de menjador escolar per a necessitats s ocioeconòmiques i 
geogràfiques, per al curs escolar 2011-2012 per a l ’alumnat de centres públics i 
centres privats concertats.  
 
El Sr. Baulida explica que porten a aprovació les bases que regiran l’atorgament dels 
ajuts individuals de menjador escolar. En relació a l’any anterior s’hi han introduït pocs 
canvis. Els dos més significatius són: en primer lloc pel que fa a la categoria dels ajuts 
que rebran els que perceben una Pirmi. Aquests passen de categoria 1 a categoria 2. A la 
categoria 1 hi queden exclusivament les situacions de monoparentalitat i d’invalidesa amb 
rendes baixes. El segon canvi significatiu és que es congelen els llindars de renda. No 
s’incrementa segons l’IPC. Manifesta que en aquests moments no aproven l’import que 
s’atorgarà en cada tipus d’ajut sinó que aproven les bases i la convocatòria per accedir 
als tres tipus d’ajuts existents. La línia que es segueix és la millor per fer front a la situació 
existent en els darrers dos anys. Recorda que l’any passat hi va haver un increment de 
sol·licituds d’ajudes del 23 % i fa dos anys l’increment va ser del 16%. Amb la situació 
actual segurament hi haurà els mateixos nivells de creixement.  
 
El Sr. Pardo indica que segueixen en la línia del que han dit sempre en referència a 
aquests ajuts. En la Comissió Informativa es va comentar la possibilitat d’avançar els 
pagaments de les persones que reben ajuts per necessitats socioeconòmiques tot 
retardant els pagaments a les famílies que reben una ajuda per raons de desplaçament. 
Si els confirmen que es realitzarà d’aquesta forma el seu grup votarà a favor d’aquesta 
proposta. Si no es concreta s’abstindran, igual com van fer l’any anterior.  
 
El Sr. Baulida exposa que ahir a la tarda van parlar amb l’adjunt al delegat del 
Departament d’Educació. Aquesta és una competència que no la pot exercir el Consell 
directament. Es van reunir amb les Ampes les quals els van manifestar aquesta 
problemàtica. Explica que les Ampes i els gestors de menjadors escolars, com el Consell, 
que porten a terme la gestió han de suportar aquest retard en la percepció d’aquests 
imports. Arrel d’aquesta problemàtica han sol·licitat la realització d’una reunió amb el 
director general. Ja van portar a terme una primera trobada amb representants de la 
Delegació de Girona. La proposta que va formular el Consell va ser demanar que la 
Generalitat de Catalunya autoritzés o permetés que els consells comarcals o els centres 
escolars ho fessin de forma discrecional. La idea és que les gratuïtats de menjador i els 
ajuts de desplaçament dels alumnes que tenen rendes altes les avancin els pares i que 
posteriorment se’ls retorni aquest cost. En contrapartida les gratuïtats, els ajuts de 
desplaçament i les ajudes de menjador de rendes baixes es podrien pagar més 
puntualment. Es va traslladar aquesta petició ahir i se’ls va contestar que abans de 15 
dies els farien arribar una resposta. Està prevista una trobada entre els consellers 
comarcals, els tècnics de l’àrea i els representants de la Conselleria. La voluntat és, amb 
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aquesta solució imaginativa, donar resposta a un problema financer que no és de bon 
resoldre buscant les solucions més pràctiques.  
 
El Sr. Pardo creu que es tracta d’un avenç en una molt bona direcció però aquesta s’ha 
de concretar. Esperen que arribi a bon port. Indica que el que no és sostenible és que les 
persones que no poden pagar el cost del menjador escolar se’ls eternitzi el cobrament 
d’aquests ajuts. Si no s’arriba a un acord amb la Generalitat de Catalunya per a utilitzar 
aquesta nova fórmula creu que s’hauria de dur a terme alguna actuació al respecte 
perquè suposa donar un mal servei i empitjorar situacions personals molt complicades. A 
l’espera que aquest canvi es concreti el vot del seu grup seria l’abstenció.  
 
La presidenta creu que els centres més afectats per aquesta mesura són els instituts. Hi 
ha molts alumnes que es desplacen dels seus municipis perquè no hi disposen de centres 
educatius i perceben gratuïtats. Ells sí que estan fent aquest coixí, sap que tenen uns 
preus de menjador una mica més alts. Creu que si poden intervenir en aquestes ampes 
seria una bona opció. Esperen que s’acabi el curs liquidant tot el que els pertoca. S’han 
compromès que el 28 de febrer es produirà el pagament del 30 % del mes de setembre. 
Esperen finalitzar el curs sense deure res als centres educatius i començar el curs amb 
l’avançament que els correspondria perquè no hagin de fer de banc.  
 
El Sr. Freixas comenta que no volia intervenir però comenta que, a banda de ser 
vicepresident del Consell i formar part d’un grup polític, també és alcalde d’un municipi en 
el que els nens i nenes estan obligats a desplaçar-se a un altre poble on hi ha centre 
educatiu. Els ciutadans del seu municipi disposen de transport escolar i menjador gratuït. 
Pel que sembla hi ha la possibilitat que els plats trencats els paguin la gent que, tindran 
pocs o molts recursos, però que s’han de desplaçar perquè no disposen de centre escolar 
en el seu municipi. Els avança que, com a alcalde de Campllong, i suposa que com 
qualsevol altre alcalde que no disposi de centre escolar al seu municipi, s’oposaran a 
aquesta mesura. Manifesta que sempre acaben pagant els petits. El seu vot serà el 
mateix que el de la seva formació política en aquest punt de l’ordre del dia però comenta 
que si es retalla quelcom, s’hi oposarà. Creu que amb aquesta idea parla per molts altres 
alcaldes que no tenen escola al seu municipi. Aquest no és el camí. Si no volen que la 
mainada es desplaci que es construeixin centres a tots els municipis.  
 
Atès que per tal de fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació, els 
poders públics promouran les accions de caràcter compensatori en relació amb les 
persones que es trobin en situacions desfavorables, i que es tindrà especial cura de 
l’alumnat amb necessitats especials; 
 
Atès que el Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Reial Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, inclou entre les competències 
comarcals aquelles que l’Administració de la Generalitat de Catalunya pot delegar a les 
comarques d’acord amb el que estableix la legislació del règim local; 
 
Vist el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador 
als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, que fa 
referència en les disposicions addicionals 1a. i 2a. a la possibilitat que els consells 
comarcals que estiguin interessats, mitjançant la formalització del corresponent conveni 
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amb el Departament d’Ensenyament, gestionin els ajuts individuals de menjador, per 
necessitats socioeconòmiques i geogràfiques; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, d’ERC, del 
PSC-PM, del PP i del Sr. Tarsici Balló i Salas membre no adscrit i l’abstenció d’ICV-EUiA-
EPM i. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar les bases i la convocatòria de subvencions destinades a ajuts 

individuals de menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques i 
geogràfiques, per al curs escolar 2011-2012 per a l’alumnat de centres 
públics i centres privats concertats. 

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

mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i tauler d’anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

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

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

de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord i 
per resoldre les al·legacions que es puguin formular i aprovar les bases 
definitivament en aquest supòsit, previ informe favorable de la Comissió 
Informativa d'Hisenda. 

 
4. Aprovació de les bases i de la convocatòria de s ubvencions destinades a ajuts 
individuals de desplaçament per al curs escolar 201 0-2011. 
 
El Sr. Baulida explica que aquesta és la proposta de bases i convocatòria pels ajuts 
individuals de desplaçament. Aquests es destinen a alumnes amb dues casuístiques: en 
primer lloc pels alumnes de centres d’educació especial que no disposen de transport 
col·lectiu. En segon lloc destinats als alumnes que resideixen a més de tres quilòmetres 
del centre escolar o de la parada de transport més propera. Les bases són les mateixes 
que l’any passat. Manifesta que dels 230.000 euros aproximats que representa aquesta 
partida el 95 % es destinen a alumnes d’educació especial. Només uns 9.000 euros són 
pels alumnes que viuen a més de tres quilòmetres de la parada de transport o del centre 
escolar.  
 
Atès que 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, inclou entre les competències comarcals 
les que l’Administració de la Generalitat de Catalunya delegui a les comarques d’acord 
amb el que estableix la legislació de règim local; 
 
Atès que el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de 
transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, 
disposa en el seu article 3.1 “que els consells comarcals que tinguin assumida la 
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delegació d’aquesta competència o el Departament d’Ensenyament establiran el servei de 
transport en la modalitat que preveu l’article 1”; 
 
Vist que en la disposició addicional primera de l’esmentat decret s’especifica que quan les 
necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin, i d’acord amb les 
consignacions pressupostàries existents, es podrà facilitar el servei escolar de transport o 
la concessió d’ajuts destinats a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil que 
hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència i, a l’alumnat d’educació 
obligatòria del  mateix municipi però distants del seu lloc de residència; 
 
Vist que el Ple del Consell Comarcal del Gironès, en la sessió del dia 26 de juliol de 1996 
va aprovar el conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal, en el qual es refereix explícitament en el seu capítol II, 
punt 7, als ajuts individuals de desplaçament; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar les bases i la convocatòria d’ajuts individuals de desplaçament per a 

l’alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès i pel curs 2010/2011. 
 
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 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 per a la resolució de les 

al·legacions que es puguin formular i per a l'atorgament dels ajuts individuals 
de desplaçament, previ informe favorable de la Comissió Informativa 
d'Hisenda. 

 
5. Aprovació de l’adhesió al conveni de col·laborac ió, signat en data 26 de juliol de 
2010, entre l’Agència de Residus de Catalunya i les  entitats gestores dels SIG de 
residus de piles i d’acumuladors, en la modalitat A . 
 
El Sr. Cufí informa que es tracta d’una formalitat que no comporta cap més altra actuació 
de les que es porten a terme en aquets moments. Ara mateix es recullen les piles i els 
acumuladors de la comarca i rebre’n una compensació econòmica. Per seguir realitzant 
aquesta tasca s’han d’adherir al conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de 
Catalunya i les entitats gestores dels SIG. Aquest és el sistema integrat de gestió de 
residus del que els ajuntaments en formen part. Si el Consell s’adhereix a aquest conveni 
també s’entendrà que els ajuntaments ho han fet. 
 
Vist que l’article 8.3 del Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la 
gestió ambiental dels seus residus, estableix la participació de les entitats locals en els 



 8

SIG de residus de piles i d’acumuladors, mitjançant l’adhesió al Conveni de col·laboració 
signat entre els sistemes integrats de gestió i les comunitats autònomes; 
 
Atès que en les resolucions d’autorització dels sistemes integrats de gestió de residus de 
piles i d’acumuladors s’estableix l’obligació per part d’aquests sistemes de compensar 
econòmicament les entitats locals de tots els costos derivats de la gestió correcta dels 
residus de piles i d’acumuladors, en els termes del Conveni marc subscrit amb l’Agència 
de Residus de Catalunya i d’acord amb les proves documentals aportades per les entitats 
locals per al càlcul d’aquests costos; 
 
Vist el Conveni de col·laboració signat en data 26 de juliol de 2010 entre l’Agència de 
Residus de Catalunya i les entitats gestores dels SIG de residus de piles i d’acumuladors, 
amb l’objectiu de garantir el compliment del Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre 
piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus; 
 
Atès que és d’interès d’aquest Consell Comarcal del Gironès adherir-nos a l’esmentat 
conveni de col·laboració; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Adherir-se al conveni marc de col·laboració signat en data 26 de juliol de 

2010 entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels 
SIG de residus de piles i d’acumuladors, en la modalitat A que comporta 
realitzar el servei de recollida, de transport (des dels punts de recollida 
selectiva dels residus, PRS, fins al punt de recollida municipal, PRM) i 
emmagatzematge temporal dels residus de piles i d’acumuladors en el seu 
àmbit territorial, i rebre per fer-ho la compensació econòmica establerta a 
l’annex IV d’aquest Conveni.  

 
Segon.  Comunicar el present acord a l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
6. Aprovació de la política ambiental del Consell C omarcal dins la certificació 
EMAS. 
 
La presidenta manifesta que el secretari li ha indicat que en aquest punt de l’ordre del dia 
hi ha una errada en una data. En el primer punt on diu renovar la política ambiental i 
concretament en l’apartat dels nous objectius per a l’any 2010 hauria de dir per a l’any 
2011.  
 
El Sr. Cufí explica que des de l’any 2006 aquesta és una pràctica habitual en el Consell 
Comarcal. Cada any procedeixen a renovar els objectius. Tal i com es va explicar a la 
Comissió Informativa els objectius proposats per aquest any són: la realització de 
formació per sensibilitzar el personal del Consell Comarcal, l’elaboració d’un butlletí 
trimestral d’informació ambiental per tal de divulgar els consells i recordar-los als 
treballadors, treballadores i polítics del Consell, l’establiment d’un sistema de compra 
pública verda, la millora de la recollida selectiva de residus de l’edifici del Consell, la 
minimització de l’ús del paper, la minimització del consum d’energia, la reducció del 
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consum de l’aigua, la implantació d’una intranet per la gestió de la documentació interna 
del Consell, la mitigació dels efectes del canvi climàtic. Un nou objectiu, per aquest any, 
és la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle que engloba l’acord voluntari 
amb l’oficina catalana del canvi climàtic que comportarà tres accions: la realització d’un 
inventari d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, la implantació de mesures per reduir-
les i la realització d’un seguiment. Una altra actuació és la contractació de 
subministraments elèctrics amb proveïdors que disposin d’un mínim d’un 5% d’energies 
renovables. Els dos darrers objectius són: l’ambientalització de la contractació pública del 
Consell i la millora ambiental del centre BTT, les rutes BTT i el senderisme.  
 
El Ple del Consell Comarcal del Gironès de 19 d’abril de 2006 va aprovar la política i 
objectius ambientals de l’ens per a l’any 2006 i va donar el tret de sortida per a l’obtenció 
de la certificació ambiental europea Eco-Management and Audit Scheme, EMAS; 
 
Realitzades les diferents auditories internes i externes, el 9 de març de 2007 el Conseller 
de Medi Ambient i Habitatge va atorgar al Consell Comarcal el certificat de registre EMAS, 
inscrit amb el núm. ES-CAT-000218; 
 
Els dies 6 i 7 d’abril de 2010 es va realitzar una nova auditoria EMAS per part de TÜV 
Internacional, per tal de renovar el certificat; 
 
El 14 de juliol de 2010, el Departament de Medi Ambient i Habitatge va renovar el 
certificat de registre EMAS; 
 
Amb la voluntat de continuar amb la implantació de mesures ambientals en la seu del 
Consell Comarcal i d’ambientalitzar els diferents serveis públics que s’ofereixen des de 
l’Àrea de Medi Ambient als ajuntaments i municipis de la comarca, es renova la política 
ambiental aprovada en el Ple de 17 de febrer de 2010, s’actualitza la declaració ambiental 
i es proposen nous objectius per a l’any 2011. 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Renovar la política ambiental i la declaració ambiental del Consell Comarcal 

del Gironès i proposar nous objectius per a l’any 2011 dins el marc de la 
certificació Eco – Management and Audit Scheme, EMAS, de l’ens, inscrita 
amb el núm. ES-CAT-000218. 

 
Segon.  Comunicar el present acord al Departament de Medi Ambient de la 

Generalitat de Catalunya, Direcció General de Qualitat Ambiental, i a 
l’empresa auditora del Sistema de Gestió Ambiental, TÜV Internacional. 

 
7. Aprovació de la modificació de les bases d'ajuts  en matèria esportiva a les 
entitats esportives de la comarca del Gironès per a  l'any 2011.  
 
El Sr. Bosch explica que es tracta d’una petita modificació. Exposa que aquestes ajudes 
no han variat el seu objectiu. Aquest segueix sent el suport a l’esport de base. La 
modificació és l’ampliació en un mes del termini de presentació de sol·licituds. Aquesta 
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ampliació s’ha fet per tal de facilitar els tràmits a les entitats esportives. Els anys anteriors 
han tingut problemes per rebre les sol·licituds dins del termini. No s’ha modificat res més.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès vol promoure l’activitat física i l’esport i cooperar 
amb les entitats que el fomenten; 
 
Atès que els equips de base necessiten ajut per tal d'organitzar actes i activitats esportives; 
 
Atès que es considera convenient subvencionar l'adquisició de material esportiu per part de 
les entitats esportives de la comarca; 
 
Atès que es vol introduir una modificació a les bases en relació amb la data de finalització 
del termini de sol·licitud de subvenció; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar la modificació de les bases corresponents a la sol·licitud i concessió 

de subvencions en matèria esportiva i convocar als beneficiaris de la comarca 
del Gironès, als efectes de sol·licitar una subvenció en matèria esportiva. 

 
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 Cultura. 

 
8. Moció referent a la dació en el pagament de les hipoteques i l’eliminació de les 
clàusules del sòl.  
 
La presidenta explica que es tracta d’una moció per la introducció de la figura de la dació 
en la legislació hipotecària i l’eliminació de les clàusules del sòl i sostre. Atès que aquesta 
moció ja s’ha presentat en altres ajuntaments tots en coneixen la part expositiva. Es tracta 
d’introduir aquesta figura, que en altres països del nostre entorn i sobretot en els 
anglosaxons ja s’utilitza. L’habitatge ha de ser una garantia i si per una causa 
sobrevinguda les famílies no poden fer front al pagament de les quotes hipotecàries 
puguin donar-lo a l’entitat bancària i serveixi com resolució d’aquest deute. En el nostre 
país, en la pràctica real, s’acaba subhastant aquest habitatge pel 50 % del seu valor. 
Pensen que el món local té la responsabilitat de demanar aquesta modificació. L’any 
passat aquest problema va afectar a 5.000 famílies de la nostra demarcació. També 
s’haurien de modificar les clàusules dels interessos variables que fan que hi hagi un 
sostre que no beneficia a les famílies hipotecades beneficiant només els interessos 
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bancaris. En aquesta moció s’hi han afegit les dades de la demarcació de Girona que 
creuen que desgraciadament augmentaran i poden situar a moltes famílies en risc 
d’exclusió social. Els acords de la moció demanen modificar la legislació vigent, declarar 
abusives les clàusules dels contractes que fixen un límit a la baixa de l’interès variable i 
trametre-la al Consell de Ministres, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i 
a tots els grups polítics.  
 
La Sra. Veray anuncia que el seu grup s’abstindrà en la votació d’aquesta moció. Aquesta 
ja s’ha aprovat a altres ajuntaments i per coherència política amb el que ha votat el seu 
grup en altres ajuntaments i al Congrés dels Diputats s’abstindrà. Creuen que abans de 
prendre una mesura d’aquestes característiques s’ha de realitzar un estudi de quin és 
l’impacte i concretar en quins casos s’ha d’aplicar. Ja ho va comentar quan es va debatre 
aquesta moció a l’Ajuntament de Girona, creuen que hi ha altres temes prou importants 
que s’han de regular. Posa l’exemple del tema del pagament dels interessos de demora 
que encara que s’apliqui la dació de les hipoteques és un tema que també s’ha de tractar. 
Aquests interessos no es deixaren de pagar i aquest aspecte cal que sigui regulat pel 
Banc d’Espanya.  
 
En el darrer cicle econòmic expansiu, l’estancament dels salaris, el vertiginós augment del 
preu de l’habitatge, l’escàs mercat de lloguer, uns tipus d’interès a mínims històrics, una 
normativa molt laxa vers la responsabilitat dels bancs i caixes davant les condicions 
ofertades per a crèdits i hipoteques, així com una deficient supervisió per part del Banc 
d’Espanya, han empès desenes de milers de famílies a hipotecar-se fins a 40 anys per 
poder fer front a la despesa mensual derivada de l’accés a l’habitatge. Tenir un sostre 
familiar ha suposat, en molts casos, un compromís del 50% dels ingressos familiars 
dedicats al seu pagament fins a la jubilació del deutor. 
 
L’evolució de l’import de les hipoteques atorgades ha anat de la mà de l’augment dels 
preus de l’habitatge. La hipoteca mitjana va passar de ser de 111.000 euros a Catalunya i 
de 97.000 euros a Espanya al 2003, a 184.000 euros i 149.000 euros a Catalunya i 
Espanya respectivament al 2007, any en què esclata la crisi financera. A partir d’aquest 
moment, tant el número d’hipoteques com l’import de les mateixes es redueix 
considerablement, fins assolir una mitjana de 125.000 euros a Catalunya i 120.000 euros 
a Espanya al juny del 2010. 
 
En total, del 2003 al 2009 s’han signat a l’estat espanyol 1.286.647 hipoteques 
d’habitatges. D’altra banda, el 2006 va ser l’any del període en que més hipoteques es 
van signar (243.346) i també en què la hipoteca mitjana arribava al seu màxim històric 
(184.000 euros a Catalunya), a uns tipus d’interès especialment baixos. 
 
Però les circumstàncies existents a l’hora de signar el contracte hipotecari han variat per a 
la majoria de persones hipotecades, particularment aquelles que es van hipotecar a partir 
del 2006, quan els tipus d’interès eren més baixos i els preus de l’habitatge arribaren al 
seu màxim. L’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi financera i econòmica han deixat 
a Catalunya un 17,7% de població en atur i la impossibilitat de fer front al deute hipotecari 
està sent una realitat cada cop major i una de les noves causes d’exclusió social. 
 
L’execució hipotecària per impagament del crèdit hipotecari provoca la pèrdua de 
l’habitatge familiar per a milers de famílies cada any. En aquest procediment l’habitatge 
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és subhastat, i la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 1/2000 estableix que, en cas de no 
presentar-se postors, el creditor pot adjudicar-se l’habitatge pel 50% del valor de la nova 
taxació. El banc no només es queda amb l’habitatge per un preu molt menor pel qual es 
va signar la hipoteca, sinó que a més el deute segueix viu descomptant-li el valor del bé 
executat. 
 
A diferència d’altres requisits existents a la Unió europea, a Espanya, el préstec té 
caràcter personal i garantia real. En cas d’impagament, el patrimoni personal present 
queda embargat a través de l’habitatge, resta de béns i salari, deixant-la en un estat de 
vulnerabilitat, desprotecció i amb un alt risc de caure en l’exclusió social. 
 

Del primer trimestre de 2007 al primer trimestre de 2010, el número d’execucions 
presentades a Catalunya ha augmentat un 485% i un 385% a Espanya. Al 2009 van tenir 
lloc 93.319 execucions hipotecàries a l’estat espanyol, de les quals un 20% es van produir 
a Catalunya. És a dir, més de 18.000 habitatges embargats i posats a disposició de 
l’entitat financera a Catalunya en tan sols un any. 
 
A la demarcació de Girona, els habitatges embargats han crescut, durant el 2010 un 
34,7%, amb un total de 2.151 xifra que quadruplica les dades del 2007 i que suposa que 
uns 5.000 gironins hagin perdut la casa per no pagar la hipoteca en els últims tres anys, 
segons afirmen estudis realitzats per associacions de consumidors i usuaris de bancs i 
caixes i el sindicat  UGT. 
 
Segons l’Agència Negociadora de Productes bancaris –companyia de refinançament de 
deutes-, el 2010 a l’estat espanyol finalitzarà amb més de 118.000 execucions 
hipotecàries. De confirmar-se, i sumades a les dades oficials del Consell General del 
Poder Judicial fins 2009, més de 270.000 famílies es podrien veure sense sostre en els 
anys posteriors a l’esclat de la crisi, del 2008 al 2010. La xifra prevista pel 2010 suposaria 
un augment del 500% de les execucions hipotecàries d’aquest any respecte el 2007. 
 
En bona part de les legislacions del nostre entorn com a França, Bèlgica, Alemanya o els 
països anglosaxons es té en compte la situació de sobreendeutament personal i deute 
hipotecari de les persones físiques, quan el deutor ho és de bona fe (per causes 
sobrevingudes) i el bé hipotecat és l’habitatge habitual, de manera contrària en el cas 
espanyol i català. 
 
Als països anglosaxons la dació de l’habitatge en pagament del deute hipotecari, és a 
dir, amb el lliurament de l’habitatge, la persona pot saldar el deute amb l’entitat financera i 
no se li embarga cap altre patrimoni ni ingrés familiar present i futur. Amb el lliurament de 
les claus queda resolt el deute. A la legislació espanyola existeix un buit legal significatiu 
que determina la impossibilitat de fer palès una situació sobrevinguda de 
sobreendeutament familiar. 
 
Per altra banda, en una part important dels contractes de préstec amb garantia 
hipotecaria realitzats en els darrers anys, s’han inclòs de manera generalitzada 
condicions que perjudiquen greument als prestataris, com les anomenades “clàusules de 
sòl i sostre” per a les hipoteques amb interès variable, per les quals s’estableixen un límit 
mínim i màxim pel que fa a l’índex de referència del tipus d’interès. Aquesta clàusula, que 
en un principi hauria de protegir al consumidor davant un augment considerable dels tipus 
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d’interès, i alhora assegurar a l’entitat financera un tipus d’interès mínim que cobreixi el 
risc de l’operació, han estat incloses de tal manera que constitueixen un greu perjudici per 
a les famílies amb hipoteca amb interès variable. 
 
La inclusió de les “clàusules de sòl i sostre” ha pres com a referència, de manera 
constant, uns límits mínims i màxims del tipus d’interès que, observats des de l’evolució 
històrica dels mateixos, són fàcilment superables per als tipus mínims i difícilment 
assolibles per als tipus màxims. D’aquesta manera, el que havia de ser un clàusula de 
protecció en benefici mutu s’ha convertit en realitat en una assegurança per a entitats 
financeres de l’aplicació d’un tipus d’interès més alt que el de l’índex de referència, en 
especial en un moment en què aquest no arriba al 2%. D’aquesta manera, les llars 
hipotecades no es beneficien de la baixada del tipus d’interès.  
 
Es calcula que el 80% de les hipoteques constituïdes a l’estat espanyol entre el 2006 i el 
2009 poden contenir una clàusula d’aquestes característiques, amb perjudicis que poden 
oscil·lar entre els 1.200 i 2.300 euros anuals de mitjana. 
 
La consideració com a abusives de les “clàusules de sòl” es basen, d’acord amb la 
normativa vigent, en la seva inclusió amb caràcter general, limita els drets de 
consumidors i usuaris (en esdevenir a la pràctica un “tipus fix” quan els tipus d’interès són 
baixos), situa a les entitats financeres en una posició de privilegi respecte als prestataris i 
són desproporcionades pel que fa a la concreció del tipus mínim i màxim. 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, d’ERC, del 
PSC-PM, d’ICV-EUiA-EPM i del Sr. Tarsici Balló i Salas membre no adscrit i l’abstenció 
del PP. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Demanar la modificació de la legislació vigent en el sentit d’introduir la dació 

en pagament com a forma de liquidació del deute hipotecari en determinats 
casos. 

 
Segon.  Declarar abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixin un límit a 

la variació a la baixa del tipus d’interès variable contractat. 
 
Tercer.  Fer arribar aquest acord al Consell de Ministres, i especialment al Ministeri 

d’Economia i al Ministeri de Justícia, al president del Parlament de 
Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés 
dels Diputats i del Senat; als presidents de l’Associació Catalana de 
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 

 
9. Dictàmens i mocions d’urgència.  
 
No n’hi ha.  
 
10. Precs, preguntes i interpel·lacions.   
 
La presidenta comenta que hi haurà dues intervencions. La primera motivada per la 
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presentació al registre d’entrades de la corporació de la petició de la consellera comarcal, 
la Sra. Cunyat, en la que exposa la seva renuncia formal a la delegació de beques escolar 
al Consell Comarcal del Gironès.  
 
La Sra. Cunyat manifesta que el dia 9 de febrer el Ple del Parlament de Catalunya la va 
designar com a senadora per representar la Generalitat de Catalunya al Senat. D’aquest 
càrrec en van prendre possessió els nous senadors i senadores la mateixa tarda a la 
cambra. És per ella un honor haver estat escollida per defensar els interessos de 
Catalunya a Espanya i agraeix enormement la confiança que li ha dipositat el seu partit i 
el Ple del Parlament. Properament farà 4 anys que està involucrada en política, fins ara 
des d’una posició estrictament municipal, com a regidora a l’oposició a l’Ajuntament de 
Girona, però també com a consellera comarcal del Gironès i en aquest cas formant part 
de l’equip de govern. Tenia una delegació específica en la gestió de beques de 
menjadors escolars a l’àrea d’Ensenyament. La seva participació i col·laboració en 
aquesta àrea i en general en el Consell Comarcal del Gironès, com a ens local, li ha 
permès conèixer i entendre molt millor la necessitat de treballar i lluitar pel territori, el qual 
moltes vegades queda lluny i oblidat per part de les grans administracions. Un dels seus 
objectius, des de la seva nova responsabilitat, serà defensar els interessos de la 
demarcació de Girona, i en especial de la comarca del Gironès. Es posa a la seva 
disposició en tot el que pugui col·laborar. L’objecte d’aquesta intervenció és comunicar la 
seva decisió de renunciar a les funcions que el Ple li va delegar a l’inici de la legislatura, i 
en conseqüència a la seva corresponent indemnització. El seu pas per l’Àrea 
d’Ensenyament li ha permès conèixer, de primera mà, quines són les problemàtiques 
reals dels ciutadans i com des de les administracions, que estan al servei dels ciutadans, 
poden atendre les seves necessitats. Vol agrair moltíssim la col·laboració i l’atenció 
rebuda durant aquest temps per part de tot l’equip de l’àrea d’Ensenyament liderada per 
la Sra. Rubirola, també els ho agraeix a tots els presents, però molt especialment al Sr. 
Baulida que l’ha acompanyat en el seu inici al servei a la política. Dóna les gràcies a 
tothom pel recolzament rebut i es posa a la seva disposició pel que els seus municipis 
necessitin.   
 
El Sr. Soler es vol afegir a l’agraïment pels serveis prestats. Creu que aquest període ha 
estat intens, encarat amb il·lusió i dedicació. Creu que aquesta tasca amb la seva 
empenta el senat l’agrairà d’ara en endavant. Creu que, parla pel seu grup polític però 
també pot parlar per altres consellers comarcals, que aquesta voluntat de servei vers la 
comarca i vers els municipis segur que serà agraïda per part de tota la gent del Gironès. 
Tindran una representació més que notable perquè puguin disposar d’un bon cop de mà 
quan el puguin necessitar.  
 
La presidenta li desitja molts èxits polítics en la nova tasca.  
 
El Sr. Cabarrocas en primer lloc vol felicitar a la Sra. Cunyat, senadora i actual consellera 
comarcal, la qual, seguirà com ell mateix en el càrrec de conseller. Manifesta que ahir va 
ser nomenat diputat provincial. Avui han tractat aquest tema amb els membres del seu 
grup i han decidit que renunciarà a ser el portaveu del grup. En aquest càrrec el 
substituirà el Sr. Casero. Comenta que com a portaveu han treballat molt de la mà, des 
del primer president, el Sr. Freixas, tot van ser facilitats i amb la Presidenta, la Sra. Alsina, 
ha de dir el mateix. Sempre hi ha hagut un bon diàleg i creu que aquesta és la forma 
correcte de treballar pels pobles de comarca. El seu grup està a l’oposició i en diversos 
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aspectes no hi pot estar d’acord i posa l’exemple del pressupost però han treballat 
correctament. Per ètica renuncia a ser portaveu al Consell Comarcal, però seguirà com a 
conseller comarcal fins al final de la legislatura degut al poc temps que resta per finalitzar-
la. Indica que presentarà la renuncia en els propers dies.  
 
La presidenta agraeix la bona tasca desenvolupada per part dels dos consellers. No els 
perden com a consellers comarcals i aquesta és una bona notícia. Els encoratja en les 
seves noves responsabilitats. Manifesta que la política municipal és una gran escola i el 
Consell és un bon lloc per obtenir un zoom més ampli de les necessitats dels municipis. 
Esperen i desitgen que puguin defensar, des de posicions segurament ideològicament 
oposades però amb la base comú d’haver treballat per la comarca del Gironès, els 
interessos del Gironès. Tal i com s’ha vist en els mitjans de comunicació els darrers dies li 
fa molta falta. Els desitja molta sort.  
 
El Sr. Pardo comenta que aquesta setmana ha estat notícia el Consorci de Benestar 
Social gironès – Salt. Els mitjans de comunicació han fet públic que l’Ajuntament de Celrà 
i algun altre municipi senten malestar en relació a com s’està prestant el servei i els 
costos d’aquest.  Sembla que la queixa prové de l’elevat cost que suposa als ajuntaments 
les despeses estructurals del Consorci. Pregunta quin és el percentatge exacte 
d’aquestes despeses estructurals. Amb aquesta dada es podrien aclarir molts dels dubtes 
que els generen aquestes notícies. Pregunta quines mesures pensen prendre per tornar a 
disposar de la confiança dels municipis. Creu que, en realitat, hi ha un problema de 
transparència en la gestió. Un altre aspecte que s’ha de treballar és que els ajuntaments 
se sentin corresponsables. En aquest Consorci els ajuntaments hi són presents en funció 
del nombre d’habitants. No hi són tots presents i aquest fet no facilita ni la transparència 
ni la corresponsabilitat. Creu que aquest és un tema que s’ha de replantejar en la propera 
legislatura o bé si aquesta es vol iniciar correctament s’hauria d’esmenar la qüestió de la 
representativitat en la legislatura actual. Si tots els ajuntaments hi són presents es donarà 
una major transparència en la informació i afavorirà la corresponsabilitat.  
 
La presidenta vol aclarir que no ha estat voluntat d’aquest Consell ni de la presidència del 
Consorci que aquesta qüestió sortís a la llum pública. Tampoc no es volia per part de cap 
dels grups. Manifesta que des del Consorci de Benestar social Gironès – Salt, durant tot 
l’any 2010, i abans d’aplicar l’increment en l’aportació econòmica es van reunir per 
explicar-la a tots els municipis de la comarca. Se’ls va exposar en què consistia 
l’actualització i l’aplicació real de la llei de la dependència a tots els ajuntaments. Els 
municipis han d’assumir el 34 % dels costos d’aquests serveis i la Generalitat de 
Catalunya el 66 %. Aquesta és una Llei que va ser aprovada per la majoria de tots els 
grups de la cambra. La Constitució del Consorci de Benestar Social Gironès – Salt, les 
seves regles de joc i els seus estatuts, van ser aprovats en aquest Consell Comarcal amb 
la presència de l’Alcalde de Celrà com a conseller comarcal. Fins que es va produir 
l’augment en l’aportació econòmica no hi havia hagut cap problema en el servei. S’ha 
realitzat un esforç molt important, des de fa un any i mig, en la transparència de dades. 
S’ha fet fins al límit que els marca la Llei de protecció dades de caràcter personal. 
Efectivament tots els ajuntaments han realitzat un esforç molt gran per posar-se al dia en 
les ràtios que s’han d’assolir per atendre la població. Actualment els serveis socials són 
una necessitat, la número 1, de tots els municipis de la comarca i d’arreu del país. Entén 
que hi ha ajuntaments que tenen dificultats per assumir uns costos d’aquests serveis però 
els alcaldes i alcaldesses, en dos consells d’alcaldes que han tractat aquest tema com a 
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monogràfic, els van manifestar que estaven contents del servei i de la informació rebuda. 
S’han millorat els problemes, els professionals, la informació i la ràtio existent. Entén que 
hi puguin haver ajuntaments que no hi estiguin d’acord però el Consorci té l’obligació, i 
per això es va constituir, de fer economies d’escala i prestar aquests serveis als 
municipis. No li sembla bé que s’arribin a duplicar aquests serveis. No es pot deixar 
d’atendre els ciutadans amb necessitats i han realitzat aquest esforç durant molts mesos 
amb tots els ajuntaments i especialment amb l’Ajuntament de Celrà. És evident que el 
Consorci té uns costos d’infraestructura, d’estructura i de personal. No es tracta només 
d’atendre als ciutadans amb necessitats socials sinó que és necessari gestionar aquest 
servei. Per fer-ho és imprescindible compartir aquests costos que si els hagués d’assumir 
cada ajuntament individualment els suposaria un cost molt més elevat. Entén que en 
aquest problema s’hi han barrejat altres conceptes com és el de representativitat. Hi està 
d’acord, que aquest és un tema que s’ha de posar sobre la taula. A partir del mes de juny 
serà el moment més adient per tractar-lo amb els alcaldes i alcaldesses. Aquesta qüestió 
se’ls hi va plantejar en el darrer Consell d’Alcaldes i van mostrar la seva opinió, s’ha de 
respectar els seu criteri. Possiblement també hi ha un vuit legal. Es va constituir el 
Consorci per pròpia voluntat i indica que no és l’únic Consorci que es troba en aquesta 
situació. Les dificultats són presents i s’haurà de trobar solució a aquest problema. No es 
poden deixar de prestar els serveis socials bàsics però tampoc tenen l’obligació, com a 
Consorci, de crear un forat econòmic. Els alcaldes els han dit molt clar que no volen 
assumir les despeses que ells no han generat. No es tancarà mai la porta a cap 
ajuntament. Creu que s’han fet molts esforços per redreçar la situació i no s’ha 
aconseguit. S’haurà de veure quins són els ajuntaments que no en volen formar part i el 
Consorci haurà d’actuar en conseqüència adaptant la seva estructura al servei real. 
Aquesta situació s’ha donat en altres serveis que presta el Consell i posa l’exemple de la 
recollida d’escombraries, hi ha diversos ajuntaments que s’ho fan ells. Pensa, pel que fa a 
serveis socials, que cal estudiar els costos i veure si hi haurà ciutadans que hauran de 
pagar el doble pel servei. En tot cas s’ha de complir la normativa existent i amb les ràtios 
que aquesta estipula. S’han de prestar els serveis socials bàsics en els municipis de 
menys de 20.000 habitants. El Consorci i el Consell estan oberts a seguir-ne parlant però 
el que no pot ser és disposar del servei i no voler-lo pagar com s’està fent. Els municipis 
que no en vulguin formar part ho haurien de manifestar. El Consorci, mentrestant, seguirà 
atent als ciutadans tan bé com pugui i gestionarà tots els expedients que es generin.  
 
El Sr. Parera manifesta que ara mateix no li pot donar la dada exacte però 
aproximadament li comenta que els costos estructurals representen un terç dels costos 
dels serveis socials bàsics. Comenta que li farà arribar la dada concreta al Sr. Pardo i a la 
resta de grups del Consell. Vol aclarir, del que s’ha dit que alguns ajuntaments es queixen 
de com s’estan prestant els serveis, que no és cert. No s’ha produït cap queixa explícita 
de com s’estan prestant els servei. El que es discuteix és un tema de finançament. En 
diverses Juntes Generals del Consorci i en sessions del Consell d’Alcaldes s’ha 
manifestat, per part dels alcaldes i alcaldesses, la bona tasca que s’està realitzant des del 
Consorci a la comarca. Els ho han comentat els ajuntaments i inclòs ho han fet alguns 
que mostren la seva disconformitat en l’aportació econòmica. Pel que fa a la 
transparència, aquest any 2010, s’han dut a terme 4 Consells d’Alcaldes en els que hi han 
estat presents representants del Consorci per donar-ne comptes. L’Ajuntament que 
manifesta el seu desacord en l’aportació econòmica només va ser present en un 
d’aquests quatre Consells d’Alcaldes. No vol entrar en aquest joc. Als Consells d’Alcaldes 
s’hi van convocar tots els alcaldes i alcaldesses i els temes de serveis socials estaven 
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incloses en l’ordre del dia. La voluntat de transparència hi és i l’esforç s’està portant a 
terme per part del Consorci de Benestar Social Gironès – Salt. Aquest no és un Consorci 
ni de bon tros sobredimensionat. És evident que es podrien realitzar moltes més coses i 
se n’estan fent moltíssimes amb els recursos existents. Per realitzar-ne més el més senzill 
seria demanar més aportacions econòmiques als ajuntaments però creuen que ara no 
toca. Reben finançament sobretot de la part de programes i realitzen diverses actuacions, 
en podrien fer moltes més però no ho fan per frenar els costos dels ajuntaments. Hi ha 
diversos ajuntaments que estan al dia de pagament i amb els que hi estan pactant 
increments per prestar més serveis. Pel que fa al desacord de l’Ajuntament de Celrà en 
els temes d’estructura en volen parlar. Fa més d’un any que ho fan. Concretament des del 
novembre del 2009 que incansablement mes rere mes n’han estat parlant. El novembre 
de 2010 es va produir la darrera reunió amb l’Ajuntament de Celrà i aquest va manifestar 
la voluntat de pagar la part del servei d’atenció a domicili i la part dels costos dels 
professionals que li pertoca. En aquests moments encara no ho ha fet. Si no s’està 
d’acord en l’estructura i es vol discutir se n’ha de parlar. Fa més d’un any que ho intenten. 
Se’ls està generant un dèficit que els ha obligat a fer el moviment que han realitzat a partir 
de l’acord de la darrera Junta General extraordinària del mes de gener. S’han centralitzat 
els serveis d’aquest municipi a la seu del Consorci però es segueixen prestant. En vol 
deixar constància i que consti en l’acta d’aquest Ple perquè s’han realitzat unes 
manifestacions totalment contràries per part d’aquest alcalde als mitjans de comunicació. 
Ha dit que se li han deixat de prestar els serveis i vol que tots sàpiguen que no és cert. 
Els serveis es continuen prestant, però evidentment s’han hagut de centralitzar a la seu 
del Consell. Una de les característiques d’aquest Consorci i del Consell Comarcal ha estat 
la descentralització dels serveis socials. Els vuit equips dels que es disposa es desplacen 
per tots els pobles de la comarca per prestar els serveis. Evidentment aquesta forma de 
treballar comportar unes despeses i s’han de costejar però en cap cas s’han deixat de 
prestar pel que fa a l’Ajuntament de Celrà. Per donar servei als ciutadans de Celrà que no 
es poden desplaçar a la seu del Consell els nostres treballadors els hi segueixen 
realitzant l’atenció a domicili. La Junta General del Consorci va prendre aquesta decisió i 
s’han de mantenir ferms sobretot per evitar que continuí creixent el  deute.  
 
El Sr. Pardo manifesta que en cap moment ha estat la seva voluntat dubtar de la 
professionalitat i l’expertesa dels professionals i tècnics que treballen al Consorci. Només 
ha exposat que hi ha un problema. Potser és un problema amb un municipi però hi ha la 
possibilitat de que aquest problema s’estengui. Si això passa no seria bo ni pel Consorci 
ni per la resta de municipis. El més important és evitar que aquest problema es faci més 
gran. Si només el municipi de Celrà decideix disposar d’uns serveis propis no creu que 
afecti massa al Consorci però sí aquest exemple es prodiga a municipis de la magnitud 
de Celrà és evident que el Consorci tindrà un problema i negar-lo no ajudarà. Quan els 
facin arribar les dades sol·licitades podran valorar amb més claredat el problema i opinar-
ne. És indubtable que l’estructura amb la que han dotat la representació dels ajuntaments 
en aquest Consorci té mancances. Impedeix que municipis que reben serveis i paguen 
per aquests puguin rebre la informació de primera mà. Potser no és així però li costa 
d’imaginar que el representant del municipi de Llagostera es dediqui a trucar al 
representant de Celrà, de Cassà de la Selva o d’altres municipis de la comarca que 
representa per informar-los del dia a dia. És cert que es porten a terme Consells 
d’Alcaldes i els temes generals s’hi poden repassar però el Consorci té una estructura 
pròpia més enllà del Consell d’Alcaldes. Segurament seria inimaginable que aquesta 
estructura permetés la representació de tots els seus membres. També s’ha de valorar 
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quina és l’assignació pressupostària que es dedica a aquestes despeses de representació 
tot i que no creu que aquest sigui el problema. És necessari que hi hagi més 
representants que rebin la informació de primera mà i que puguin participar de la gestió. 
D’aquesta forma s’ho sentiran més seu i seran corresponsables. La transparència de la 
informació serà molt més fluida. Insisteix que valdria la pena plantejar-se seriosament 
aquest tema, encara que sigui com un gest de bona voluntat. Es tracta d’un tema 
estrictament formal i burocràtic. S’han de modificar els estatuts i potser aquest canvi 
donaria confiança als  ajuntaments que davant de la situació del municipi de Celrà se’ls 
poden generar dubtes de si el problema són les despeses estructurals. Aquest fet donaria 
un marge de confiança i es podria engegar la propera legislatura amb un funcionament i 
una col·laboració molt més estreta entre els ajuntaments que en formen part. El seu prec 
va en la línia de que es consideri seriosament la possibilitat, sinó pot ser realitzar aquest 
canvi ara, que com a mínim es faci una ronda de consultes als ajuntaments i se’ls proposi 
aquesta opció. S’ha de valorar si tots estan d’acord a realitzar aquesta reforma 
estatutària. Aquesta no és tant dificultosa de portar a terme i probablement ajudaria molt 
a tornar a donar confiança als ajuntaments que en puguin tenir algun dubte.  
 
La presidenta comenta que això ja es va fer. Es va sotmetre a la consideració de la Junta 
del Consorci. Els membres de la Junta del Consorci no segueixen el dia a dia de cada 
municipi, només faltaria, per això hi ha els tècnics i la informació que els facilita el 
Consorci. Es rendeixen comptes en el Consell d’Alcaldes. En tot cas, en la propera 
legislatura, els que hi siguin, que no serà el seu cas, que ho debatin, ho proposin i ho 
pactin.  
 
El Sr. Soler agraeix al Sr. Cabarrocas l’estil personal, de proximitat, ponderat, concís en la 
feina. Agraeix la col·laboració que hi ha hagut durant aquesta legislatura. Està convençut 
que el to que ha utilitzat continuarà en qui el rellevi. El felicita per la nova tasca que 
realitzarà a la Diputació de Girona i l’emplaça a que els hi doni un cop de mà en les 
futures negociacions a nivell de finançament. Aquest Consell necessita d’un bon cop de 
mà i està convençut que també el podran tenir a les seves mans.        
 
La presidenta indica que a sobre la taula han trobat una invitació pels premis 3 de març 
que es portaran a terme al municipi de Salt.  
 
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 
 
 
 


