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ACTA DE LA  
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL  
PLE DEL PROPPASSAT  
DIA 13 D’ABRIL DE 2011  
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ACTA NÚM. 2/11  

 
Núm. de la sessió:  2/11 
Caràcter:  ordinària 
Data:  tretze d’abril dos mil onze (13/4/2011) 
Horari:  de les vuit i cinc minuts a tres quarts de nou del vespre  
Lloc:  a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Lluís Freixas i Vilardell  
Ramon Soler i Salvadó 
Josep Aurich i Juana 
Sergi Baulida i Saiz 
Jaume Busquets i Arnau 
Coralí Cunyat i Badosa  
Roser Estanyol i Torrent 
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. S’incorpora en el punt 2. 
Grup del PSC-PM: 
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Domingo Àlvarez i Àlvarez 
Francesc Brugué i Brengaret. S’incorpora en el punt 3.  
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 
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.  
Grup del PPC: 
Concepció Veray i Cama 
 
Carles Mulero i Punsí, gerent 
Josep M. Mollera i Santaló, interventor 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
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Excusa la seva absència: 
Joan Boada i Reig 
Manela Blázquez i Boya  
Ricard Ferrés i Font 
Tarcisi Balló i Salas  
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta del proppassat 16 de febrer 
de 2010. 
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, sense 
modificacions, l’esborrany de l’acta el qual ha estat cursat amb anterioritat a la sessió a tots 
els consellers i conselleres. 
 
2. Qüestions de Presidència i Gerència.  
 
La presidenta explica que el mes de març van rebre, a la seu del Consell, la visita del nou 
delegat del govern a Girona, el Sr. Eudald Casadesús. El dia 9 de març van assistir a la 
inauguració de l’espai jove els Químics a Girona. El dia 10 de març es van reunir, a la 
Garrotxa, amb els consellers comarcals dels consells de la demarcació per tractar temes 
d’actualitat i posar en comú qüestions que els preocupen. El dia 11 de març va concedir 
una entrevista a la Televisió del Ripollès per parlar del territori. El dia 16 de març van 
presentar la memòria del Consell de l’any 2010. El dia 17 de març van mantenir una 
reunió, convocada pel Sr. Recoder secretari de mobilitat, amb els alcaldes de la comarca. 
El dia 23 de març van establir una trobada amb la Fundació Jaume Casademont. El dia 
25 de març van presentar la campanya foment d’esport i salut a la població de Llambilles. 
El dia 26 de març van inaugurar el Centre de Visitants del Gironès. Comenta que els 
presents han trobat sobre la taula un exemplar de la darrera publicació que s’ha editat. El 
dia 31 de març van assistir al vintè aniversari de TV Girona. El dia 4 d’abril van signar i 
renovar el conveni amb la federació d’Ampes de Catalunya. El dia 5 d’abril van assistir a 
la presentació del llibre de l’eix comercial de Girona Compartint Somnis. El dia 6 d’abril 
van mantenir una reunió amb els serveis econòmics, el president i el vicepresident de la 
Diputació de Girona per tractar el tema dels pressupostos del Consell Comarcal. El dia 7 
d’abril van presentar, al saló internacional de turisme de Catalunya, el Centre de Visitants 
del Gironès.   
 
El Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 27/2011 al 91/2011 que s’han posat a 
la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Destaca que s’ha adjudicat la 
compra del mobiliari del Centre de Visitants a l’empresa Emblema. S’ha adjudicat 
l’abastament d’aigua al veïnat de la Vilosa a Sant Martí Vell a l’empresa Prodaisa. S’ha 
adjudicat la direcció artística d’escenaris a La Troca. S’han concertat dues pòlisses de 
tresoreria, una de 750.000 euros amb La Caixa i una de 700.000 euros amb la Caixa del 
Penedès. També hi consta entre aquests decrets el de liquidació del pressupost 2010 
amb un romanent de tresoreria de 8.916,06 euros. Properament es convocarà la 
Comissió Especial de Comptes.  
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3. Aprovació inicial del pressupost, bases d'execuc ió, plantilla de personal i relació 
de llocs de treball per a l'any 2011.  
 
El Sr. Soler explica que aquest pressupost es presenta tard, fa un temps ja se’n van 
comentar els motius d’aquest retard però creu que val la pena recordar-los. Exposa que hi 
ha una incertesa pel que fa a determinats programes que generen ingressos de forma 
directe o indirecte ja siguin a través de participació en tributs, a través de transferències 
directes d’altres administracions o de la participació indirecte mitjançant la gestió de 
serveis delegats per part de la Generalitat de Catalunya. Els pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya no han estat aprovats i aquest fet comporta que moltes de les 
partides d’ingressos no siguin definitives sinó que depenen de signatures de convenis o 
de la confirmació de les propostes rebudes. Porten a aprovació aquest pressupost, s’han 
esperat fins al darrer moment, però ho han de fer. Exposa que el pressupost consolidat té 
un import de 22.159.669,38 euros, aquest ha experimentat una reducció d’un 1,72 % 
respecte a l’any anterior. El de l’Escola de Música del Gironès té un import de 965.400 
aquest es redueix un 0,58 % i el propi del Consell Comarcal té un import de 
22.123.269,38 euros amb una reducció d’un 1,81 %. Algunes dades poden generar 
confusió si es comparen amb el pressupost de l’any passat. Posa l’exemple de l’àrea de 
Turisme, aquesta s’ha reduït un 84,72 %. S’ha de tenir en compte que l’any passat en 
aquesta partida hi era contemplada tota la inversió del Centre de Visitants. En general 
totes les àrees redueixen els seus imports excepte l’àrea d’Acció Social que creix. Tenint 
en compte el moment de crisi actual és lògic i no pot ser d’altra manera, aquesta 
s’incrementa un 20,73 %. Aquest augment prové del nou contracte programa signat pels 
anys 2010 – 2011. S’haurà d’esperar que la Generalitat de Catalunya aprovi el seu 
pressupost perquè es confirmin aquests imports tot i que ja se’ls ha dit que hi ha voluntat 
de complir-los. S’haurà de controlar, en totes les àrees, que les despeses no es desviïn 
respecte els ingressos que es rebran. L’àrea de Promoció Econòmica es redueix un 1,07 
%, l’àrea d’Ensenyament disminueix un 0,52 % exposa que en la sessió d’avui també es 
porta a aprovació l’addenda econòmica que els ha presentat el Departament d’Educació. 
L’àrea d’Urbanisme i Arquitectura s’incrementa un 3,22 % vol aclarir que es deu al 
PUOiSC del qual el Consell només en realitza la gestió sense rebre’n cap import a canvi. 
Si no es té en compte l’import del PUOiSC l’àrea pateix una davallada important, d’un 33 
%. Aquests imports poden donar lloc a confusió en aquest aspecte. Explica que en l’ordre 
del dia d’avui també es porta a aprovació una proposta perquè els ajuntaments de la 
comarca encarreguin la redacció de projectes als serveis tècnics del Consell. Exposa que 
s’han redactat unes bases per subvencionar la redacció de projectes. L’àrea de Medi 
Ambient incrementa un 2,95 % motivat per l’increment de costos del servei de recollida de 
residus, neteja viària i la gestió de les deixalleries. L’àrea de Joventut i Esports disminueix 
un 4,29 %. Es posa a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte.  
 
La Sra. Veray manifesta que el seu grup s’abstindrà en la votació. Manifesta que tal i com 
ja ha explicat el conseller creu que es tracta d’un pressupost molt incert. Redactar un 
pressupost sense saber què ingressaran de la Generalitat de Catalunya i d’altres 
administracions perquè aquestes encara no han estat capaços d’elaborar el seu 
pressupost els deixa en una situació molt complicada. La seva abstenció no és perquè no 
cregui en les partides explicades sinó perquè volen veure com evoluciona i si finalment 
poden disposar de dades més fiables dels ingressos que depenen sobretot de la 
Generalitat de Catalunya. Saben que en els darrers dos anys ho han passat malament 
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perquè els han pagat tard i per tant prefereixen ser una mica cautelosos i veure finalment 
quins són imports que es rebran.  
 
El Sr. Pardo anuncia l’abstenció del seu grup, entre altres coses, perquè el pressupost 
com s’ha dit és continuista dins de les petites variacions que s’hi han introduït en els 
apartats que ha explicat el Sr. Soler. Per coherència amb el que van fer en el darrer 
pressupost i tenint en compte que es tracta d’un pressupost que segueix la mateixa línia 
s’abstenen. Indica que no els han fet arribar la classificació funcional comparada amb les 
dades de l’any anterior tal i com van demanar a la Junta de Portaveus. Tampoc han pogut 
observar el detall comparatiu.  
  
El Sr. Casero manifesta que el seu grup també s’abstindrà no tant per la incertesa dels 
números perquè un pressupost sempre pot tenir aquest element sobre la taula però sí 
que ho fan per coherència amb el que han votat durant aquest mandat. Perquè se’l facin 
seu potser hi haurien d’haver aportat alguna cosa més. Si l’equip de govern volgués que 
ens el féssim nostre possiblement els hagués agradat rebre algun gest per part de qui els 
proposa el pressupost i poder-hi realitzar aportacions i fer-se’l propi. Al no ser un 
pressupost que hagi presentat el seu grup sinó que el presenta l’equip de govern la millor 
opció és la d’abstenir-se per la coherència. Vol realitzar un matís, a l’àrea de Turisme hi 
ha una partida d’inversions que no està oberta. No sap si aquest epígraf va quedar del 
pressupost de l’any anterior i per aquest motiu no s’hi ha estipulat cap assignació o bé 
està previst obrir-la. Si realment es volgués disposar d’aquesta partida  possiblement s’hi 
hauria de posar una import simbòlic. Pregunta si es tracta d’una herència del pressupost 
anterior la qual no hi hauria de figurar. Exposa que malgrat el sentit del seu vot en aquest 
punt vol recordar que van votar a favor del pressupost de l’Escola de Música del Gironès 
a la Junta de Govern. En aquests moments es troben al Ple del Consell Comarcal i el que 
pesa és el del Consell.  
 
El Sr. Soler manifesta que li hauria agradat poder demanar propostes als grups però 
entendran que aquest any, amb la situació actual, si s’haguessin demanat propostes 
hagués semblat que es volien riure del personal i ho diu amb tot el respecte per tots els 
grups. Agraeix el comentari. Aprofitant el comentari que s’ha fet referent a l’Escola de 
Música comenta que s’ha realitzat un esforç important. El seu pressupost es va aprovar 
en la Junta de Govern. Aquest organisme pateix unes retallades importants tot i que 
aquest any tenen un 10% més d’alumnes que l’any anterior. S’ha fet un esforç important 
per ajustar les despeses. Creu que és important ressaltar-ho perquè han estat capaços 
d’assumir un 10 % més d’alumnes amb un pressupost pràcticament igual que l’any 
anterior. Creu que té mèrit i val la pena destacar-ho. Pel que fa a la resta de comentaris 
manifesta que coincideix, com no pot ser d’altra manera, en el que s’ha dit de la incertesa 
pel que fa als ingressos. Explica que afortunadament la política històrica del Consell és de 
no gastar res que no es tingui l’ingrés assegurat. S’han previst retencions de crèdit en el 
pressupost les quals condicionen l’assoliment dels ingressos. Els serveis tècnics 
d’aquesta casa tant pel que fa a la vessant econòmica com a la jurídica tenen un prestigi 
suficient amb els anys que porten treballant com per tenir-hi una confiança suficient i 
saber que ho faran complir. Vol agrair la feina realitzada per part dels serveis 
administratius de la casa, la vessant econòmica, la gerència, la secretaria i la intervenció. 
Tots han pedalat fort perquè aquest any amb la dificultat afegida d’aquesta incertesa 
comentada s’hagi pogut presentar el pressupost.  
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Vist el projecte de Pressupost General d'aquest Consell Comarcal del Gironès, per a 
l'exercici del 2011, i vist l'expedient instruït a l'efecte, acompanyat de les Bases 
d'Execució, l'import del qual consolida un estat de pressupostos total de vint-i-dos milions 
cent cinquanta-nou mil sis-cents seixanta-nou euros amb trenta-vuit cèntims 
(22.159.669,38 €) dels quals corresponen vint-i-un milions dos-cents trenta-nou mil dos-
cents seixanta-nou euros amb trenta-vuit cèntims (21.239.269,38 €) al pressupost propi 
de la corporació i nou-cents seixanta-cinc mil quatre-cents euros (965.400,00 €) a l'Escola 
de Música del Gironès, amb la distribució per capítols següent: 
 
PRESSUPOST PROPI 

DESPESES 
I    DESPESES DE PERSONAL 1.998.812,85 
II   BÉNS CORRENTS I SERVEIS 8.085.669,53 
III  DESPESES FINANCERES 14.500,00 
IV   TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.300.118,87 
VI   INVERSIONS REALS 22.500,00 
VII  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 5.778.168,13 
VIII ACTIUS FINANCERS 300,00 
IX   PASSIUS FINANCERS 39.200,00 
TOTAL 21.239.269,38 

 
 INGRESSOS 

III  TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.399.817,33 
IV   TRANSFERÈNCIES CORRENTS 14.147.128,30 
V    INGRESSOS PATRIMONIALS 50.000,00 
VI   VENDA D'INVERSIONS REALS 100,00 
VII  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 5.641.123,75 
VIII ACTIUS FINANCERS 300,00 
IX   PASSIUS FINANCERS 800,00 
TOTAL 21.239.269,38 

 
PRESSUPOST EMG 

DESPESES 
I. DESPESES PERSONAL 695.090,54 
II. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 244.700,00 
III. DESPESES FINANCERES 100,00 
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 21.009,46 
VI. INVERSIONS REALS 4.500,00 
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 
VIII. ACTIUS FINANCERS 0,00 
IX. PASSIUS FINANCERS 0,00 
TOTAL  965.400,00 

 
 INGRESSOS 

III. TAXES I ALTRES INGRESSOS 499.650,00 
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 465.650,00 
V. INGRESSOS PATRIMONIALS 100,00 

VI. VENDA INVERSIONS REALS 0,00 
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 
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VIII. ACTIUS FINANCERS 0,00 
IX. PASSIUS FINANCERS 0,00 

TOTAL   965.400,00 
 
Vistos els documents annexos al Pressupost propi i al Pressupost de l'Escola de Música 
del Gironès que són: la Relació de Llocs de Treball integrada per la plantilla de 
funcionaris i pel quadre laboral de llocs de treball, junt amb les seves retribucions; 
 
Vist així mateix l'informe de l'interventor; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU i d’ERC i 
l’abstenció del PSC-PM, del PP i d’ICV-EUiA-EPM. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost propi del Consell Comarcal del Gironès, 

per a l'exercici del 2011 i que ascendeix a un total de vint-i-un milions dos-
cents trenta-nou mil dos-cents seixanta-nou euros amb trenta-vuit cèntims 
(21.239.269,38 €), així com les Bases d'Execució. Aprovar inicialment el 
Pressupost de l'Escola de Música del Gironès per a l'exercici de 2011 i que 
ascendeix a un total de nou-cents seixanta-cinc mil quatre-cents euros 
(965.400,00 €), així com les respectives Bases d'Execució. Aprovar l'estat de 
consolidació per import de vint-i-dos milions cent cinquanta-nou mil sis-cents 
seixanta-nou euros amb trenta-vuit cèntims (22.159.669,38 €). 

 
Segon. Aprovar la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs de Treball del Consell 

Comarcal del Gironès i de l'Escola de Música del Gironès que inclou 
funcionaris, personal eventual i personal laboral, junt amb les seves 
retribucions. 

 
Tercer.  Sotmetre l’expedient del Pressupost a informació pública pel termini de 

quinze dies hàbils mitjançant edicte que es publicarà en el BOP de Girona i 
en el tauler d'anuncis, de conformitat amb el que regula l'article 169.1 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’aprovació del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
Quart.  El Pressupost s'entendrà aprovat definitivament si no s'ha formulat cap 

al·legació o reclamació en aquest tràmit segons disposa l'article 169.1 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’aprovació del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
4. Aprovació amb caràcter provisional de l’aprovaci ó de la taxa referent al Centre de 
Visitants del Gironès i la seva ordenança regulador a. 
 
El Sr. Soler explica que porten a aprovació la taxa que regularà l’activitat al Centre de 
Visitants del Gironès. Aquesta fixa el preu per al seu ús. El cost és de 4 euros per les 
visites a l’espai museïtzat. S’hi han previst una sèrie de bonificacions i posa l’exemple 
dels centres escolars o l’ús dels espais per part d’entitats sense ànim de lucre que 
realitzin alguna activitat amb interès públic. La voluntat és que aquesta taxa tingui un cost 
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assumible per la població perquè aquest Centre pugui complir les previsions d’ingressos 
que es van estipular en el seu moment. Esperen que tingui èxit i que serveixi per 
potenciar el turisme i el creixement de la comarca.   
 
Vist que l’article 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix el fet imposable de les 
taxes i que l’article 17 regula el procediment d’elaboració, publicació i publicitat de les 
ordenances fiscals; 
 
Vist l'informe tècnic i econòmic de l’interventor general del Consell Comarcal de 30 de 
març de 2011; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar la imposició, amb caràcter provisional, de la taxa que es relaciona i 

aprovar l’ordenança fiscal reguladora que també es relaciona: 
 
 Taxa corresponent a l’entrada al centre d’interpretació del territori situat al 

Centre de Visitants del Gironès (ordenança reguladora de les taxes: 
ordenança fiscal núm. 10). 

 
 De conformitat amb el que regula l'article 17.1 del Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, exposar al públic l'expedient, pel termini de 30 dies 
hàbils, mitjançant Edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, tauló d'anuncis i en un diari de major circulació, als efectes de 
què els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions 
que creguin oportunes. En el supòsit que no es presentin reclamacions 
durant el termini d'exposició pública, els acords s'entendran aprovats amb 
caràcter definitiu de conformitat amb el que regula l'article 17.3 de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

 
Segon.  Facultar àmpliament el president del Consell Comarcal als efectes de 

procedir a l'execució del presents acords i per ordenar la publicació íntegra 
de les ordenances fiscals aprovades definitivament en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, de conformitat amb el que disposa l'article 17.3 de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
5. Ratificació i aprovació del decret de la presidè ncia del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 24 de març de 2011, mitjançant el qual s’aprova l’addenda 
d’actualització econòmica al conveni entre el Depar tament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès per a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei de transp ort escolar i per a la gestió del 
servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament per al 
curs escolar 2010-2011, proposada pel Departament d ’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.  
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El Sr. Baulida comenta que porten a aprovació l’addenda d’actualització econòmica que 
regula l’aportació econòmica pel curs actual. Explica que abans de la crisi, el 
Departament d’Educació els hi feia arribar durant l’estiu una proposta d’addenda 
econòmica la qual es consolidava durant el primer trimestre del curs i se solia aprovar al 
mes de desembre. Aquest any van rebre la primera proposta d’addenda al mes de 
setembre. Aquesta era bastant reduccionista, al mes de novembre els va arribar una 
segona proposta la qual no estava ratificada. Fins fa 15 dies no s’ha pogut ratificar la 
proposta rebuda al mes de novembre.  
 
Atès que en data 31 de juliol de 1998 es va signar el conveni entre el Departament 
d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Gironès per delegar al Consell Comarcal les 
competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei 
escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament; 
 
Vist que d’acord amb la regulació establerta en el conveni les dotacions econòmiques que 
es transfereixen al Consell Comarcal es fixen per un curs escolar, podent-se actualitzar 
anualment per addenda al conveni; 
 
Atès que el Departament d’Ensenyament va trametre l’addenda d’actualització econòmica 
al conveni entre el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Gironès 
anteriorment citat; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer .  Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès de 

data 24 de març de 2011, i aprovar l’addenda d’actualització econòmica al 
conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
i el Consell Comarcal del Gironès per a la delegació de competències quant 
a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar 
de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament per al curs 
escolar 2010-2011 proposada pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Segon.  Comunicar el present acord a la Direcció General d’Atenció a la Comunitat 

Educativa del Departament d’Ensenyament. 
 
6. Aprovació i ratificació del decret de la Presidè ncia del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 18 de febrer de 2011, mitjançant e l qual s’aproven les bases i la 
convocatòria extraordinària corresponents a la sol· licitud i concessió de 
subvencions per a la redacció de projectes d’obra i  altres treballs tècnics que 
s’hagin de realitzar als ajuntaments de la comarca.  
 
El Sr. Freixas comenta que la voluntat és ratificar el decret mitjançant el qual es van 
aprovar aquestes bases de la convocatòria extraordinària. Aquestes serveixen per 
atendre sol·licituds dels ajuntaments de la comarca per a la redacció de projectes tècnics 
d’edificació, obra civil o altres treballs tècnics. Es pot sol·licitar la redacció de projectes 
bàsics, avantprojectes, memòries valorades o informes d’edificació urbanístics. Explica 
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que actualment se subvenciona el 50 % dels cost gràcies a un conveni que es té signat 
amb la Diputació de Girona. Amb aquestes bases es subvenciona fins a 4.000 euros de 
cost del projecte. Aquestes tenen una la doble virtut: per una banda ajudar als municipis 
fent-los els projectes més econòmics i ajudar al propi Consell per aconseguir feina pels 
tècnics de la casa. En aquests moments ja s’han formulat diverses sol·licituds. Els 
ajuntaments ja han rebut la comunicació d’aquesta convocatòria i alguns ja han mostrat la 
seva voluntat de participar-hi. Espera que un cop s’hagin aprovat pel Ple hi hagi més 
ajuntaments que s’hi afegeixin. Està previst que aquesta convocatòria no es tanqui fins a 
final del mes de juliol perquè els nous equips de govern s’hi puguin acollir. També estan 
oberts, en el que cas que s’observi que es necessari ampliar el termini de presentació de 
sol·licituds.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès vol promoure la redacció de projectes tècnics 
d’edificació i obra civil i altres treballs tècnics, com la redacció de projectes bàsics, 
avantprojectes, memòries valorades o informes d’edificació, urbanístics, d’obra civil, 
d’activitats subjectes o no a llicències, competència d’arquitectes, enginyers o 
aparelladors (queden excloses les direccions d’obra) a executar pels Serveis Tècnics del 
Consell Comarcal del Gironès. 
 
Vist que per dur-ho a terme és necessari aprovar una convocatòria i unes bases on es 
reguli com atendre les sol·licituds dels ajuntaments per a la redacció de projectes d’obra i 
altres treballs tècnics; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 18 de febrer de 
2011, mitjançant el qual s’proven les bases i la convocatòria extraordinària corresponents a 
la sol·licitud i concessió de subvencions per a la redacció de projectes d’obra i altres 
treballs tècnics que s’hagin de realitzar als ajuntaments de la comarca; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
 Ratificar i aprovar el decret de la presidència del Consell Comarcal del 

Gironès, de data 18 de febrer de 2011, mitjançant el qual s’proven les bases 
i la convocatòria extraordinària corresponents a la sol·licitud i concessió de 
subvencions per a la redacció de projectes d’obra i altres treballs tècnics que 
s’hagin de realitzar als ajuntaments de la comarca. 

 
7. Aprovació del text del conveni marc de col·labor ació  entre el Consell Comarcal 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca, per a la creació d'aules de teatre del 
Gironès.  
 
La Sra. Comas comenta que es tracta del conveni que actualitza la situació amb tots els 
ajuntaments participants en el projecte d’aules de teatre. Aquesta modificació fa que el 
50% del dèficit de l’aula sigui assumida per part de l’Ajuntament i l’altre 50% per part del 
Consell Comarcal. Aquest conveni ja s’aplicava a un parell de municipis que estaven 
integrats en aquest projecte però ara la voluntat és que tots els municipis es regeixi pel 
mateix conveni.  
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Vist que el Consell Comarcal del Gironès vol col·laborar amb els ajuntaments la comarca 
per a la creació de l’Escola de Teatre del Gironès i potenciar en els pobles de la comarca 
del Gironès estudis en formació teatral; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès i els ajuntaments la comarca consideren 
necessari promoure la formació en tècniques teatrals entre els nens i nenes, amb la 
finalitat d’apropar-los al món del teatre, com a complement a les seves activitats escolars i 
en benefici de la seva formació cultural; 
 
Vist que comparteixen l’interès d’apropar la formació en tècniques teatrals als pobles de 
la comarca del Gironès, amb l’objectiu de facilitar l’accés a aquesta educació a les 
persones que viuen en aquestes poblacions; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Gironès i els ajuntaments de la comarca per a la creació d’aules de teatre 
del Gironès. 

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

signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest 
acord. 

 
Tercer. Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca. 
 
8. Aprovació de la modificació dels estatuts de l'o rganisme autònom local Escola de  
Música del Gironès.  
 
El Sr. Riera expressa l’agraïment a tots els grups d’aquest Consell que són els mateixos 
que són membres de la Junta de Govern de L’Escola de Música, els quals, en la darrera 
sessió van aprovar per unanimitat el pressupost, la modificació dels preus públics i la 
modificació dels estatuts que ara comentarà. Els han fet arribar la proposta de modificació 
dels estatuts. Hi ha dues raons fonamentals per portar a terme aquesta modificació. En 
primer lloc pel creixement de l’Escola de Música. A l’inici d’aquesta legislatura l’Escola de 
Música tenia un total de 626 alumnes matriculats amb 16 aules. A inicis del curs 2010-
2011 hi ha matriculats 957 alumnes amb un total de 18 aules. Al llarg d’aquesta 
legislatura hi ha hagut un increment de l’alumnat del 52,8 %. Recorda que a inicis de la 
legislatura van presentar-los una primera proposta de modificació d’estatuts derivada 
d’una reforma legal que va entrar en vigor i que regulava els ens autònoms com és el cas 
de l’Escola de Música. En els estatuts actuals no hi ha regulada una de les peces 
fonamentals de l’Escola de Música que és la Jove Orquestra del Gironès. Fa un any i mig 
que és va crear i s’ha convertit en una de les dues potes de l’organisme autònom de 
l’Escola de Música del Gironès. Es fa necessari adaptar aquests estatuts a aquesta nova 
realitat. Assegurar-ne el seu creixement i la seva consolidació. Exposa que demà passat 
s’obre el període de matriculació i que ja han rebut un allau de trucades demanant-los 
plaça. No sap com s’ho hauran de fer perquè si en temps de crisi incrementen un 52% 
l’alumnat no sap cop s’hauria desenvolupat el creixement sense la crisi. Les famílies que 
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porten els seus fills a fer música són d’una classe mitja o mitjana baixa i de la crisi tothom 
se’n recent. Per fer funcionar la maquinària de l’Escola es necessita reforçar tota una 
sèrie d’estructures de direcció. S’aprofita per distingir l’àmbit polític de l’àmbit de gestió i 
de l’àmbit pedagògic. S’ha regulat una figura de gestió que s’anomena Comissió 
Executiva la qual fa un temps que funciona regularment els dilluns al matí. Han incorporat 
la direcció de la Jove Orquestra i s’han definit i clarificat les funcions de l’equip directiu 
pedagògic. S’han definit les funcions de la directora, del cap d’estudis i del secretari del 
claustre. A nivell general es vol preparar l’Escola per una nova etapa, la qual ha de ser 
fonamentalment de consolidació i molt important. Exposa que l’Escola de Música del 
Gironès és la segona escola de Catalunya pel que fa al nombre d’alumnes matriculats en 
ensenyaments musicals i la primera en nombre d’alumnes que realitzen grau elemental. 
Es tracta d’un volum d’alumnat impressionant amb uns recursos humans escassos, als 
quals els hi vol mostrar el més profund agraïment. De personal propi l’Escola només 
disposa, des de fa dos anys, d’un auxiliar administratiu, la resta és personal del propi 
Consell Comarcal als quals els agraeix l’esforç realitzat.    
 
La Sra. Veray manifesta que votarà a favor d’aquest punt. Manifesta, tal i com ja ho va 
traslladar al Sr. Riera, que tot i que el dia de la reunió de la Junta de Govern de l’Escola a 
la que no va poder assistir, hagués votat a favor de l’aprovació d’aquesta modificació i del 
pressupost. Vol que consti en acta que tot i que no hi va poder assistir va mostrar la 
intenció del seu vot al Sr. Riera.  
 
El Sr. Pardo vol manifestar el sentit positiu del seu vot i vol aprofitar per reconèixer 
l’enorme tasca que s’ha dut a terme a l’Escola de Música del Gironès. Creu que és 
encomiable i exemplar per moltes altres escoles que vulguin imitar la seva experiència. 
Els felicita.  
 
El Sr. Casero comenta que a vegades les crisis ho són de creixement i s’han de saber 
abordar perquè, com les de decreixement, també porten problemes. Creuen que és molt 
encertada la realització d’aquesta modificació. Des del seu grup, i han tingut l’oportunitat 
de veure-ho en un tastet el dia de la inauguració del Centre de Visitants creuen que la de 
la creació de la Jove Orquestra és una bona aposta. Aquesta dóna continuïtat als estudis 
elementals i s’enfoca cap a la professionalitat. El més important és que genera un actiu a 
la comarca. Poder comptar i tenir a disposició dels municipis una Jove Orquestra no 
només per la vessant formativa sinó que va un xic més enllà és molt positiu. Se suma a 
les felicitacions i valora la tasca portada a terme. Fa referència a la realització de la 
setmana oberta amb la qual es porten a terme diferents actes i concerts on no només hi 
assisteixen els musics joves sinó també familiars, pares, mares... Indica que va assistir a 
una activitat al seu municipi la qual va fer goig. Creu que és un símptoma que aquesta 
escola realment funciona i troben encertat que s’abordi la crisi de creixement amb 
previsió, que no es pregui aquesta com a problema sinó que s’utilitzi per realitzar un sal 
qualitatiu.  
 
La presidenta s’afegeix a les felicitacions. Aprecia molt aquest organisme i n’ha pogut 
seguir molt d’aprop la seva evolució. Creu que és un model per moltes altres escoles, la 
qual ha ajudat a democratitzar l’accés als ensenyaments musicals a molts municipis. 
També disposa d’una aula a la ciutat de Girona i ho valora molt positivament perquè creu 
que hi ha alguns barris de la ciutat de Girona que a vegades estan tant allunyats del 
centre com alguns dels nostres pobles. Destaca una altra iniciativa fantàstica que és, a 
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banda d’oferir els instruments més habituals, realitzar una aposta importantíssima pels 
instruments de cobla i de la nostra música tradicional. Aquest fet fa que cada actuació 
que realitzen i posa l’exemple de la del Centre de Visitants deixen un llistó molt alt i 
representen perfectament al Consell. Agraeix, en nom de la presidència del Consell, a tot 
l’equip directiu el bon lideratge desenvolupat i la molt bona feina feta.    
  
Atès que la Junta de Govern de l'organisme autònom local "Escola de Música del 
Gironès" del proppassat 31 de març de 2011 va aprovar proposar al Ple del Consell 
Comarcal la modificació dels seus estauts; 
 
Vist el que regulen l'article 201 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i l’article 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; 
 
Vist que l'article 25 dels estatuts vigents determina que: “La modificació dels estatuts es 
realitzarà pels mateixos tràmits que exigeixi la normativa vigent per a l’aprovació.”; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de l'organisme autònom local 

"Escola de Música del Gironès” annexos al present acord. 
 
Segon.  De conformitat amb el que regulen l'article 201 del Reglament d'obres, 

activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny, i l’article 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies 
l'expedient tramitat de modificació dels estatuts de l'organisme autònom 
local "Escola de Música del Gironès”, mitjançant edicte que es publicarà en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler d'edictes. En cas 
que no es formulessin al·legacions o suggeriments durant el termini 
d’informació pública, l’acord de modificació dels estatuts de l'organisme 
autònom local "Escola de Música del Gironès” s’entendrà aprovat 
definitivament. En aquest supòsit, els estatuts modificats es publicaran 
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i s’inserirà una 
referència d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Tercer.  De conformitat amb l’article 85.bis de la Llei 7/1985, adscriure l'organisme 

autònom local "Escola de Música del Gironès”a la presidència del Consell 
Comarcal. 

 
9. Ratificació i aprovació del decret de la presidè ncia del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 8 de març de 2011, mitjançant el q ual s’aprova el conveni de 
col·laboració  entre el Servei d’Ocupació de Catalu nya i el Consell Comarcal del 
Gironès per al desplegament i implementació del pro grama d’experiència 
professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, programa Suma’t.  
 



 14

El Sr. Rosa explica que el programa Suma’t té l’objectiu de facilitar l’accés al mercat 
laboral a 51 nois i noies de la nostra comarca amb edats compreses entre els 18 i els 25 
anys i que no hagin finalitzat l’educació secundaria obligatòria. Aquest programa té tres 
eixos d’actuació: el primer la tutorització i acompanyament en la inserció amb una durada 
de 100 hores, el segon la formació professionalitzadora amb l’assoliment de 
competències claus i formació per l’obtenció del graduat en ESO amb una durada de 228 
hores i el tercer l’experiència professional en empreses mitjançant la formalització d’un 
contracte per formació. Des del Consell Comarcal del Gironès s’han escollit tres àmbits 
professionals. El primer en l’àmbit d’operari de logística que es porta a terme al municipi 
de Sarrià de Ter i que acull a 17 alumnes. El segon d’auxiliar administratiu que es porta a 
terme al municipi de Celrà i que acollirà a 14 alumnes. El tercer sector professional és el 
de l’hostaleria que es desenvoluparà al municipi de Llagostera i que en aquests moments 
s’està començant a realitzar la selecció dels alumnes.  
 
Vista la resolució de data 13 de desembre de 2010 per la qual s’aprova el programa 
SUMA’T, amb expedient SUMA’T-56-2010, relatiu a la sol·licitud d’ajut del Consell 
Comarcal del Gironès, per desenvolupar les actuacions previstes en el Programa 
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa Suma’t); 
 
Vist el conveni de col·laboració redactat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel qual 
s’estableix la relació entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Gironès per al desplegament i implementació del programa d’experiència professional per 
a l’ocupació juvenil a Catalunya, programa Suma’t; 
 
Vist el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 8 de març de 
2011, mitjançant el qual s’aprova el conveni de col·laboració  entre el Servei d’Ocupació 
de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès per al desplegament i implementació del 
programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, programa 
Suma’t; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer .  Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 8 de març de 2011, mitjançant el qual s’aprova el conveni de 
col·laboració  entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal 
del Gironès per al desplegament i implementació del programa d’experiència 
professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, programa Suma’t. 

 
Segon.  Comunicar el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 
10. Dictàmens i mocions d’urgència.  
 
No n’hi ha.  
 
11. Precs, preguntes i interpel·lacions.   
 
El Sr. Parera-Nieto vol respondre una pregunta que li va realitzar el Sr. Pardo en el darrer 
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Ple. Se li va demanar el percentatge que suposaven, sobre el pressupost total, els costos 
d’estructura del Consorci de Benestar Social Gironès – Salt. Comenta que no va poder 
assistir a la Comissió Informativa de Serveis a les Persones per indisposició i per tant 
aprofita ara per facilitar aquesta dada. Indica que suposen un 9,4 % del pressupost del 
Consorci.  
 
La presidenta manifesta que tots els assistents tenen sobre la taula informació de 
diversos actes que es portaran a terme en diferents municipis de la comarca 
properament. Recorda, en nom de l’Escola de Música del Gironès, que el dia 18 de juny 
es portarà a terme el Concert de final de curs. Comenta que si hi volen assistir és 
important confirmar l’assistència i en el cas que la confirmin és important que s’hi 
assisteixi, són molts els familiars que hi volen anar i no és bo que quedin cadires buides. 
Agraeixen la realització d’aquest esforç.  
 
El Sr. Riera manifesta que aquest any el concert de final es realitzarà en doble sessió. 
Poden escollir entre assistir-hi al matí o a la tarda. El programa no és el mateix i es 
podran veure actuacions diferents durant tot el dia totes elles molt interessants. Al matí és 
una matinal per alumnes de primer cicle, s’estrenarà una obra d’encàrrec de la pròpia 
Escola anomenada anem a fer migdiada. A la tarda s’estrena una obra de la qual creu 
que se’n parlarà molt. Es tracta d’una obra d’encàrrec de la Jove Orquestra del Gironès, 
la Suite Gironès. Es tracta d’una composició musical formada per deu moviments 
diferents tots ells inspirats en paisatges naturals, històrics o arquitectònics de la comarca 
del Gironès. Aprofita per explicar que el número del mes de maig de la revista Descobrir 
Catalunya estarà dedicada a la Suite Gironès.  
 
El Sr. Freixas convida als presents a assistir el dissabte dia 30 d’abril i el diumenge dia 1 
de maig a la Fira de Campllong.  
 
El Sr. Parera-Nieto convida als presents a assistir a la fira del seu municipi. Aquesta amb 
els anys es va consolidant.  
 
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 
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