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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE  
DEL PROPPASSAT 19 D’OCTUBRE DE 2011  
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ACTA NÚM. 7/11  

 
Núm. de la sessió:  7/11 
Caràcter:  ordinària 
Data:  dinou d’octubre de dos mil onze (19/10/2011) 
Horari:  de les vuit i cinc minuts a les nou menys cinc minuts del vespre  
Lloc:  a la Sala de Sessions del Consell Comarcal del Gironès 
 
Hi assisteixen: 
 
Grup de CiU: 
Jaume Busquets i Arnau 
Mateu Parera-Nieto i Perich  
Josep Aliu i Mundet 
Enric Bagué i Vilà  
Sergi Baulida i Saiz 
Estefania Carabellido i Bruns  
Jordi Corominas i Ribas  
Gerard Darnés i Soms  
Roser Estañol i Torrent  
Lluís Freixas i Vilardell  
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz 
Josep Perich i Pons  
Joaquim Roca i Ventura  
Josep Miquel Terrádez i Valmaña 
Grup del PSC-PM: 
Iolanda Pineda i Balló  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Miquel Àngel Chamorro i Mediano 
Albert Martí i Olivet 
Albert Peracaula i Boschsacoma  
Glòria Plana i Yanes  
Grup d’ERC-AM:  
David Mascort i Subiranas  
Lluís Bosch i Planella 
Susana Garcia Senen  
Josep Hernández i Batlle  
Susana Pascual i Pozo 
Maria del Àngels Vilà Sastre 
Grup del PPC: 
Concepció Veray i Cama 
Felip Gil i Paradas  
Grup de la CUP-PA:  
Daniel Cornellà i Detrell  
Jordi Navarro i Morera  
Grup d’ICV-EUiA-E: 
Santiago Gómez i Segura  
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Carles Mulero i Punsí, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
Josep M. Mollera i Santaló, interventor 
 
Excusen la seva absència: 
Jordi Fàbrega i Vilà  
Alfons Soler i Pou  
 
 
1. Pressa possessió, si s’escau de consellers i con selleres comarcals que no hagin 
pres possessió en el Ple de constitució.  
 
La Sra. Maria del Àngels Vilà Sastre per imperatiu legal promet per la seva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de consellera comarcal del Consell 
Comarcal del Gironès amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a 
norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya sense renunciar al dret 
d’autodeterminació. 
 
 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta del proppassat 27 de juliol 
de 2011. 
 
El president demana excuses perquè les dues actes s’han enviat amb retard per 
problemes informàtics.  
 
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. 
 
 
3. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta del proppassat 28 de juliol 
de 2011. 
 
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. 
 
 
4. Qüestions de Presidència i Gerència.  
 
El president informa que des de la constitució del Consell Comarcal ha estat present a 
diversos actes. El dia 5 d’agost va assistir a una reunió amb els vuit presidents dels 
consells comarcals de la província. El dia 5 de setembre es va reunir amb el Sr. 
Puigdemont l’alcalde de Girona. El dia 7 de setembre van rebre la visita de la 
Vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, la Sra. Joana Ortega Alemany, va ser atesa pels vicepresidents del Consell 
i per ell mateix. El dia 10 de setembre va assistir a la inauguració de la Biblioteca Julià 
Cutiller del municipi de Llagostera. El dia 11 de setembre van participar a la celebració de 
la diada nacional conjuntament amb l’Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. 
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El dia 19 de setembre van assistir a la presentació de la setmana de la mobilitat. El dia 20 
de setembre es va portar a terme la reunió de traspàs amb el Consorci de les Gavarres. 
El dia 23 de setembre es van reunir amb el president de la Diputació de Girona. El dia 24 
de setembre van participar en l’acte inaugural de les portes d’accés a l’estadi de Montilivi. 
El dia 29 de setembre van ser presents a l’entrega dels premis literaris de Girona. El dia 
30 de setembre es va participar en la inauguració de L’Equus juntament amb el Conseller 
el Sr. Josep Maria Pelegrí. El dia 1 d’octubre van participar en l’assemblea de l’Associació 
Catalana de Municipis. El dia 5 d’octubre es va participar a l’inici de les jornades del Cine 
Fòrum que organitza el Consell Consultiu de la Gent Gran. Explica que aquestes jornades 
tenen el lema perquè el cervell no es torni vell i estan adreçades a la població d’edat 
avançada, es porten a terme als cinemes Oscars. El dia 6 d’octubre es van reunir amb els 
vuits presidents de Consells comarcals de la província a la Diputació de Girona. El dia 6 
es van reunir amb Director general de joventut el Sr. Roig. El dia 10 d’octubre es van 
reunir amb el Sr. Vayreda gerent del Consorci d’Acció Social de Catalunya. El dia 12 
d’octubre va participar a la fira del bolet al municipi de Llagostera. El dia 13 es van reunir 
amb la Sra. Marta Felip, Diputada responsable de Xaloc. Explica que amb aquest ens hi 
tenen signat un conveni per la cessió d’un espai de la seu del Consell on hi ha ubicada 
una oficina d’aquest organisme.  
 
El Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 208/2011 al 256/2011 que s’han 
posat a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Destaca que s’ha adjudicat 
la contractació de l’obra titulada Xarxa en alta d’aigua potable al municipi de Viladasens 
1a fase. S’ha adjudicat la gestió del servei de transport escolar col·lectiu adaptat núm. 
055 dels CEE Palau i CEE Font de l’Abella a favor de la Ute Teisa-Pacheco. S’ha 
adjudicat la gestió del servei integral del menjador escolar de l’Escola de Sant Jordi 
Desvalls a l'empresa Catering Vilanova SL. S’ha adjudicat la contractació del servei de 
menjador escolar de les Escoles Mas Masó, Arrels, Les Deveses i La Farga de Salt a 
l'empresa Eurest Colectividades S.L. A la Comissió Informativa d’Hisenda es va emetre 
informe favorable sobre la concessió dels ajuts individuals de menjadors per necessitats 
socioeconòmiques i geogràfiques pels a alumnes de centres públics i privats concertats i 
es van donar a conèixer els preus públics que s’aproven per decret de presidència.  
 
 
5. Aprovació amb caràcter provisional de la modific ació de taxes.  
 
El Sr. Baulida comenta que la incidència de les ordenances del Consell és mínima. El 
plantejament que s’ha fet és de congelació total de l’import de les taxes. L’única 
modificació introduïda és en la taxa del Centre de Visitants la qual permetrà poder utilitzar 
les dues sales separadament. Anteriorment no es contemplava la possibilitat.  
 
Vist l’informe tècnic i econòmic, de data 5 d’octubre de 2011, de l'interventor de fons del 
Consell Comarcal del Gironès; 
 
Vist l’informe de Secretaria, de data 5 d’octubre del 2011, emès pel secretari general del 
Consell Comarcal del Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Primer.  Aprovar amb caràcter provisional la modificació de les taxes que es 

relacionen: 
- Taxa corresponent a l’entrada al centre d’interpr etació del territori 
situat al Centre de Visitants del Gironès 
“Art. 3. Quantia i pagament 
- Per la visita al centre d’interpretació del territori 4,00 € per cada entrada 
(sense guiatge). 
- Per l’ús de la sala A i B 300,00 € i per l’ús de la sala A o B, independents, 
150,00 € per dia més 20,00 € per cada hora que passi de la concedida. 
El pagament es farà l’entrada de l’espai museístic i en diner en efectiu. 
Art. 5. Bonificacions 
a) Fer les visites en grups escolars organitzats, la taxa serà de 3,50 

€/persona (inclou guiatge). 
b) Visites en grups organitzats de 15 persones o més, la taxa serà de  4,50 

€/persona (inclou guiatge). 
c) Els majors de 65 anys i les persones amb disminució reconeguda per 

l’organisme oficial competent, la taxa serà de 3,00 €/persona. 
d) Família nombrosa: 10,00 €. 
e) Per a l’ús parcial de l’edifici en proporció a l’espai utilitzat. 
Art. 7. Imatges 
Per a la realització d’imatges de difusió pública cal presentar una sol·licitud a 
l’adreça electrònica del Centre de Visitants dirigit a la presidència del Consell 
Comarcal del Gironès indicant l’empresa, l’entitat o la persona responsable, 
la durada aproximada de la seva realització i la finalitat de les imatges. 
Caldrà lliurar un exemplar o una còpia del treball final al Consell Comarcal 
del Gironès. El Consell Comarcal del Gironès podrà demanar la supervisió 
dels treballs que es realitzin amb les imatges del centre d’interpretació del 
territori abans de la seva difusió, en cas que ho consideri necessari. 
Art. 8. Ús de l’equipament 
Per a la sol·licitud d’ús de l’equipament del Centre de Visitants del Gironès 
cal presentar una sol·licitud a l’adreça electrònica del Centre de Visitants 
dirigit a la presidència del Consell Comarcal del Gironès, indicant l’entitat, 
l’empresa o la persona responsable, l’activitat que es vol realitzar, les 
característiques tècniques de l’ús que es demana, la durada d’aquesta 
utitlització i assumir la responsabilitat de qualsevol perjudici que es produeixi 
com a conseqüència de l’activitat realitzada. En tot cas, el Consell Comarcal 
del Gironès, autoritzarà per escrit aquesta cessió i decidirà, si escau, 
l’exempció o bonificació.” 

 
 De conformitat amb el que regula l'article 17.1 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 
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definitiu de conformitat amb el que regula l'article 17.3 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
Segon.  Facultar àmpliament la presidència del Consell Comarcal als efectes de 

procedir a l'execució dels presents acords i per ordenar la publicació de les 
modificacions de les ordenances fiscals aprovades definitivament en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, de conformitat amb el que disposa 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
 
6. Aprovació amb caràcter provisional de les taxes referents al servei de redacció 
de plans municipals de protecció civil i al servei de redacció i homologació de 
plans d’autoprotecció d’instal·lacions i equipament s locals i les seves ordenances 
reguladores.  
 
El Sr. Baulida explica que en aquest punt s’aproven dues taxes noves. La primera fa 
referència a la redacció, per part dels serveis tècnics del Consell, de plans municipals de 
protecció civil. S’ha creat un barem de cinc categories en funció del nombre d’habitants 
dels municipis sol·licitants d’aquests serveis. El cost dels manuals bàsics varia entre 
1.200 euros i 5.000 euros i el cost dels manuals específics des de 500 euros fins a 2.500 
euros. La segona taxa fa referència al servei de redacció i homologació de plans 
d’autoprotecció d’instal·lacions i equipaments locals i les seves ordenances reguladores. 
En aquest cas el barem és en funció de l’epígraf en el que es troben les activitats. Si són 
de l’epígraf A tenen un cost de 1.500 euros, de l’epígraf B 1.200 euros i de l’epígraf C 900 
euros.   
 
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 de fons del Consell Comarcal de 5 
d’octubre de 2011 i l’informe del secretari general del Consell Comarcal de 4 d’octubre 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 les taxes que es 

relacionen i aprovar les ordenances fiscals reguladores que també es 
relacionen: 

 
 Taxa corresponent al servei de redacció de plans municipals de protecció 

civil (ordenança reguladora de les taxes: ordenança fiscal núm. 11). 
 
 Taxa corresponent al servei de redacció i homologació de plans 

d’autoprotecció d’instal·lacions i equipaments locals (ordenança reguladora 
de les taxes: ordenança fiscal núm. 12). 
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 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. 

 
 
7. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu  a l’oficina d’habitatge i/o la 
borsa de mediació per al lloguer social situades al  Gironès.  
 
El Sr. Freixas explica que aquest conveni té els mateixos paràmetres que el conveni 
vigent fins al juny d’aquest any. La voluntat és allargar la vida d’aquest conveni fins a final 
d’any. Dóna informació de les actuacions portades a terme per part d’aquesta oficina 
durant l’any 2011. S’ha realitzat molta atenció telefònica i presencial. Un cop a la setmana 
l’oficina d’habitatge es trasllada al municipi de Llagostera. Informa que s’han tramitat 87 
expedients. Explica, pel que fa a les inscripcions per la xarxa de mediacions de lloguer, 
que s’han rebut 33 sol·licituds d’usuaris que volen rebre una mediació pel lloguer. 
Disposen de tres pisos registrats i dos pisos pendents de registrar. S’han rebut 463 
inscripcions en el registre de sol·licitants per habitatges protegits.  
 
El Sr. Cornellà demana que doni una mica més d’informació del tema dels tres pisos 
registrats.  
 
El Sr. Freixas respon que disposen de tres pisos registrats per portar a terme la mediació 
en el lloguer. Els han formulat 33 sol·licituds d’usuaris que cerquen una mediació. Es 
disposa de 2 pisos més pendents de registrar per fer-ne la mediació.  
 
El Sr. Cornellà manifesta que aquestes xifres les havia entès i pregunta si estan parlant 
d’un total de 5 pisos.  
 
El Sr. Freixas respon, pel que fa a mediacions de lloguer, que es disposa de 33 
sol·licituds d’usuaris i només de cinc pisos per oferir. Indica que en l’àmbit privat encara 
es poden llogar els pisos a més bon preu tot i que fer-ho des de l’oficina d’habitatge és 
més segur alhora de cobrar. Espera que aquesta tendència canviï.  
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El Sr. Cornellà demana que faci una valoració global de la prestació d’aquest servei i del 
cost de mantenir-lo.   
 
El Sr. Freixas comenta, pel que fa a la feina que comporta, que l’àrea de cooperació té 
dos aparelladors que porten a terme les inspeccions i un administratiu que realitza la 
recepció de documents. Aquestes persones hi dediquen una part de la seva jornada 
laboral. Aquest conveni els hi suposa una entrada d’ingressos, de la qual ara mateix no 
sap el número exacte, però que els compensa tramitar-ho. En aquests moments no es 
realitza la mediació en els municipis de Girona i Salt si aquests hi estan interessats també 
els hi poden gestionar.  
 
La Sra. Pineda manifesta que a la Junta de Portaveus ha preguntat quin import els 
suposa la signatura d’aquest conveni i se li ha contestat 52.000 euros fixes anuals. Creu 
que aquest import és suficient per desenvolupar aquesta tasca. A banda també es percep 
un import variable que s’abona d’acord amb la quantitat de mediacions realitzades. Entén 
que durant aquest any s’han inscrit tres pisos però aquesta oficina ja té un rodatge i deu 
tenir altres pisos. Pregunta quantes mediacions efectives s’han pogut fer.  
 
El Sr. Freixas contesta que aquesta oficina no es limita a la mediació del lloguer. També 
tramita les ajudes permanents al lloguer.  
 
Atès que el Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012, 
dedica el capítol 5 a les oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació per al 
lloguer social, i preveu la subscripció de convenis per a constituir o mantenir oficines 
locals d’habitatge i borses de mediació amb les administracions locals que tinguin 
desplegament territorial; 
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès disposa d'una oficina i del personal tècnic i 
administratiu suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, així com d’una 
persona responsable per coordinar les actuacions amb les direccions de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya competents en la matèria, de conformitat amb allò establert en 
l'article 97, apartat b, del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge 
2009-2012; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès disposa d’un Pla local d’habitatge, segons el 
que preveu l’article 14 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, o de 
la memòria social amb el contingut que preveu l’article 20 de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a l’oficina d’habitatge i/o 
la borsa de mediació per al lloguer social situades al Gironès 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
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8. Aprovació de l'acceptació de la delegació feta p er l'Ajuntament de Cervià de Ter 
per a l'ús de la minideixalleria de Sant Jordi Desv alls i aprovació del conveni de 
delegació entre l’Ajuntament de Cervià de Ter i el Consell Comarcal del Gironès del 
servei de la minideixalleria.  
 
El Sr. Freixas explica que el Consell gestiona les deixalleries dels municipis de Cassà de 
la Selva, Celrà, Sant Gregori, Salt i Sarrià de Ter, també gestiona dues deixalleries mòbils 
i les minideixalleries dels municipis de Sant Martí de Llémena, Madremanya i Sant Jordi 
Desvalls. El cas que porten a aprovació per part del Ple és la petició que ha realitzat 
l’Ajuntament de Cervià de Ter per tal de poder utilitzar, per proximitat, la minideixalleria 
del municipi de Sant Jordi Desvalls. 
  
Atès que actualment el Consell Comarcal del Gironès gestiona les deixalleries de Cassà de 
la Selva, Celrà, Sant Gregori, Salt i Sarrià de Ter, així com dues deixalleries mòbils i les 
mini-deixalleries de Sant Martí de Llémena, Madremanya i Sant Jordi Desvalls; 
 
Vist que, amb data 2 de novembre de 2009, es va signar el conveni de delegació entre 
l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls i el Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del 
servei d’explotació de la minideixalleria a Sant Jordi Desvalls; 
 
Atès que l’Ajuntament de Cervià de Ter ha manifestat el seu interès per participar en la 
minideixalleria de Sant Jordi Desvalls, donada la proximitat d’aquesta instal·lació, per tal que 
els seus ciutadans hi puguin aportar selectivament els seus residus; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Acceptar la delegació feta per l’Ajuntament de Cervià de Ter en favor del 

Consell Comarcal del Gironès per a l'ús de la minideixalleria a Sant Jordi 
Desvalls 

 
Segon.  Aprovar el text del conveni de delegació entre el Consell Comarcal del 

Gironès i l’Ajuntament de Cervià de Ter per a l'ús de la minideixalleria a Sant 
Jordi Desvalls 

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

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

 
 
9. Aprovació de l’expedient de licitació correspone nt al servei de recollida selectiva 
de la fracció orgànica de residus municipals a la c omarca del Gironès.  
 
El Sr. Freixas explica que es tracta d’aprovar l’expedient de contractació del servei de 
recollida selectiva de la fracció orgànica de residus. Aquest es realitzarà  mitjançant un 
procediment obert atenent a diversos criteris de valoració. Aquest contracte es reserva 
per a centres especials de treball. Explica que es licita la prestació d’aquest servei a 10 
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municipis de la comarca: Salt, Campllong, Llambilles, Fornells de la Selva, Quart, Flaçà, 
Bordils, Celrà, Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis. En aquests moments el servei el 
presta Tirgi SL. S’aposta per ajustar al màxim el cost del servei. La seva durada serà de 
quatre anys i d’aquesta forma s’allargarà la vida al material existent actualment i 
s’acabarà d’amortitzar reduint els costos. Es consolidarà la reducció de la freqüència de 
recollida durant els mesos d’hivern de tres a dos vegades per setmana. Es renovaran tots 
els contenidors per millorar la imatge del servei i atendre les necessitats dels usuaris. Es 
redueix la freqüència de neteja dels contenidors i el nombre de contenidors amb la 
instal·lació de contenidors de més capacitat. Aquests ajustos comportaran un estalvi 
d’uns 33.000 euros anuals els quals repercutiran en benefici dels ajuntaments. El preu de 
la licitació és de 228.234,10 Iva no inclòs. El cost actual és de 279.192 euros. Pel que fa 
als criteris d’ajudicació es valoraran diversos components del servei entre els quals hi ha 
la millora en la neteja dels contenidors, les millores en el parc de contenidors, en els 
sistemes de control de qualitat, en les campanyes de sensibilització, en el grau de 
concreció de la proposta... Dels 34 punts totals que es poden obtenir 24 corresponen al 
compliment d’objectius valorables amb les xifres o percentatges i per una possible baixa 
econòmica i 10 punts es valoraran a través de criteris subjectes a judici de valor.  
 
El president remarca d’aquesta licitació que es treu per un període curt de quatre anys, 
l’experiència els ha demostrat que és positiu. Es reserva la prestació d’aquest servei a 
centres especials de treball que donen ocupació a una part de la ciutadania amb perill 
d’exclusió social.  
 
La Sra. Pineda els felicita perquè han tingut en compte que hi participin exclusivament 
centres especials de treball. Aquests, en moments de crisi, tenen moltes dificultats per 
adjudicar-se contractes. 
 
El Sr. Mascort manifesta que no tenia previst formular cap pregunta però l’ha espantat 
una mica l’explicació realitzada per part del Sr. Freixas. Pregunta si aquesta reducció del 
cost és a canvi de reduccions en el servei. S’ha comentat que es netejaran amb menys 
freqüència els contenidors i tots saben la pudor que fan a l’estiu. Es reduirà la freqüència 
de recollida i es reduirà el nombre de contenidors. Si un menor cost ha de significar 
aquests canvis el seu grup es plantejarà el sentit del vot.  
 
El Sr. Freixas respon que no és ben bé així. Pel que fa a la reducció de contenidors es 
substituiran els petits per contenidors més grans. Allà on n’hi hagi dos s’intentarà posar-
n’hi un amb una capacitat superior. Pel que fa a la freqüència en les neteges es farà les 
mateixes que es porten a terme a la ruta de Vilablareix. Les que es modificaran seran 
unes altres.  
 
El Sr. Mascort contesta que li sembla bé com es desenvolupa el servei al seu municipi. 
Ho ha volgut comentar perquè tots són conscients dels problemes que comporta la 
reducció en les neteges i en les recollides de contenidors. Reduir les freqüències que es 
porten a terme al seu municipi és complicat.  
 
El Sr. Freixas manifesta que avui en dia tots els ajuntaments es queixen del cost dels 
serveis. S’ha de buscar un millor preu i un estalvi. Aquest és el primer contracte que 
treuen a licitació i pensen que s’ha de buscar una reducció en el cost.  
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El president manifesta que el Consell té l’experiència d’haver prestat aquest servei en els 
darrers anys i que saben molt bé el funcionament d’aquest.  
 
El Sr. Freixas manifesta que en la darrera legislatura han adquirit molta experiència en la 
prestació d’aquest servei.  
 
La Sra. Pineda pregunta si les freqüències només es reduiran a l’hivern.  
 
El Sr. Freixas respon que sí, que les freqüències a l’estiu seran les mateixes que fins ara.   
 
Atès que es vol licitar mitjançant procediment obert el servei públic de gestió de residus 
de la comarca del Gironès; 
 
Vist el que estableix la disposició addicional 7a de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, amb relació als contractes reservats i l’art. 35 de la Llei 
31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives; 
 
Atès que és interès d’aquest Consell Comarcal reservar l’execució d’alguns contractes a 
centres especials de treball; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar, de conformitat amb l’article 94 de la Llei 30/2007, de contractes del 

sector públic, l’expedient de contractació corresponent a la licitació per a la 
recollida de la fracció orgànica del Consell Comarcal del Gironès, mitjançant 
procediment obert atenent a varis criteris de valoració de les ofertes i 
pronunciar-se expressament sobre la reserva d’aquest contracte a centres 
especials de treball 

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

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

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

 
Quart.  Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a la Presidència del 

Consell Comarcal del Gironès per a la tramitació i execució del present 
acord, inclosa l’adjudicació definitiva de la contractació i les qüestions que 
es puguin produir durant la vigència del contracte inclosa la seva resolució 

 
 
10. Aprovació de l’expedient de licitació correspon ent a la venda del paper i cartró 
procedent del servei de recollida selectiva de la c omarca del Gironès.  
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El Sr. Freixas explica que en la licitació d’aquest servei també es va a buscar la millor 
oferta econòmica. Aquest també es reserva a centres especials de treball. La durada del 
contracte serà d’un any prorrogable per un altre. El preu mensual de venda del paper i 
cartró haurà d’estar referenciat respecte el preu d'aquell mateix mes de l’Estadística de 
preus del paper recuperat a Espanya de l’associació ASPAPEL. El cost de gestió actual 
és de 14 euros per tona. La previsió d’ingressos per 160 tones mensuals realitzant una 
mitjana de 60 euros la tona suposaria un import de 115.200 euros anuals. El preu 
estipulat per Aspapel és molt variable. En aquests moments el preu pagat és elevat.  
 
Atès que es vol licitar mitjançant procediment obert el servei públic de gestió de residus 
de la comarca del Gironès; 
 
Vist que d’acord amb el plec de clàusules administratives del servei públic de gestió de 
residus, s’estableix que el benefici de la venda del paper i cartró és per al Consell 
Comarcal del Gironès; 
 
Vist el que estableix la disposició addicional 7a de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, amb relació als contractes reservats i l’art. 35 de la Llei 
31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives; 
 
Atès que és interès d’aquest Consell Comarcal reservar l’execució d’alguns contractes a 
centres especials de treball; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar, de conformitat amb l’article 94 de la Llei 30/2007, de contractes del 

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

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

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

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

 
Quart.  Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a la Presidència del 

Consell Comarcal del Gironès per a la tramitació i execució del present 
acord, inclosa l’adjudicació definitiva de la contractació i les qüestions que 
es puguin produir durant la vigència del contracte inclosa la seva resolució 
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11. Aprovació i ratificació de les actuacions dutes  a terme per la presidència del 
Consell Comarcal del Gironès, mitjançant resolució de data 26 de setembre de 
2011, d’acceptació de la delegació per a l’exercici  de les competències per a la 
contractació de l’obra titulada «Reforma distribuci ó magatzem municipal» 
formulada per l’Ajuntament de Campllong.  
 
 
El Sr. Freixas explica que l’Ajuntament de Campllong ha delegat l’exercici de les 
competències per a la contractació de l’obra de reforma distribució magatzem municipal. 
El Consell ha d’acceptar aquesta delegació. Els tècnics del Consell fa quatre anys van 
realitzar l’altra part d’aquestes obres i per tant coneixen perfectament l’edifici, se’ls ha 
encarregat les funcions tècniques i de licitació de l’obra.  
 
Vista la petició de data 23 de setembre de 2011 de l’Ajuntament de Campllong formulada 
al Consell Comarcal del Gironès per tal de que realitzi els tràmits de contractació, direcció 
i control de l’obra titulada “Reforma distribució magatzem municipal”; 
 
Vist el certificat de l’Ajuntament de Campllong que mitjançant acord del Ple de data 22 de 
setembre de 2011, es delega l’exercici de les competències de contractació, direcció i 
control de l’obra titulada “Reforma distribució magatzem municipal”; 
 
Vist el decret de la presidència de 26 de setembre de 2011 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar i ratificar les actuacions dutes a terme per la presidència del Consell 

Comarcal del Gironès, mitjançant resolució de data 26 de setembre de 2011, 
d’acceptació de la delegació per a l’exercici de les competències per a la 
contractació de l’obra titulada «Reforma distribució magatzem municipal» 
formulada per l’Ajuntament de Campllong 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Campllong 
 
 
12. Aprovació de la modificació dels estatuts de l' organisme autònom local Escola 
de Música del Gironès.  
 
El president informa que en els estatuts de l’Escola de Música del Gironès s’hi 
contemplava la figura del Gerent la qual no s’ha arribat a ocupar mai. Tenint en compte 
que no està ocupada i la situació de crisi que ens acompanya s’ha cregut convenient 
recuperar la figura del conseller delegat responsable de l’Escola de Música i fer 
desaparèixer la figura del gerent.  
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Atès que la Junta de Govern de l'organisme autònom local "Escola de Música del 
Gironès" del proppassat 5 d’octubre 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 
realitza pels mateixos tràmits que exigeix 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 

 
 
13. Aprovació del text del conveni de col·laboració  entre l’Agència Catalana del 
Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès per a la 
coordinació de les actuacions en matèria de consum.  
 
La Sra. Veray explica que aquest és un conveni que regula l’oficina comarcal d’informació 
al consumidor. Es tracta d’un conveni important pel Consell. Quan aquesta oficina va 
començar a caminar funcionava a través d’una subvenció. Poder signar aquest conveni 
és una bona noticia no només per la seguretat que comporta sinó també per les 
responsabilitats i les competències que els transmet. Permet realitzar inspeccions als 
comerços i treballar en temes d’arbitratge. Es tracta d’un conveni basat en la consecució 
d’objectius. A dia d’avui se n’han complert més del 75 %. No hi haurà cap problema per 
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complir el 100% d’aquets abans de final d’any. Aquesta oficina és important per la 
comarca. Dóna la possibilitat als usuaris i consumidors que vehiculin les seves queixes 
molt més a prop. Aquest conveni els suposa una aportació econòmica de 59.588,59 euros 
els quals es destinen a la realització de les actuacions detallades en el conveni. Aquesta 
oficina es va crear en l’anterior legislatura. Ara han actualitzat el conveni que la regula i de 
cares al proper any esperen poden subscriure’n un altre ja que els resultats de l’oficina 
són bons.  
 
Atès l’interès de l’Agència Catalana del Consum i del Consell Comarcal del Gironès en 
impulsar i participar en els mecanismes legalment establerts per a la informació als 
consumidors i usuaris, per a la resolució de conflictes en matèria de consum i per a la 
inspecció i control dels productes, béns i serveis; 
 
Vist que mitjançant acord del Govern, de data 23 de novembre de 2010, es va aprovar la 
delegació de competències en matèria de resolució de conflictes de consum, tasques 
inspectores i campanyes de control a diversos consells comarcals; 
 
Atès que l’acord del Govern, de data 23 de novembre de 2010, preveu que la concreció 
del procediment, tasques i mitjans per a l’exercici de les funcions delegades i el 
finançament corresponent, s’ha de dur a terme mitjançant la signatura d’un conveni, i 
també ha de fer-se a través de conveni la pròrroga anual de la delegació de  
competències; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana del 

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

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

de Catalunya 
 
 
14. Aprovació i ratificació de les actuacions dutes  a terme per la presidència del 
Consell Comarcal del Gironès, mitjançant resolució de data 29 de juliol de 2011, 
d’aprovació del Contracte Programa 2011 per a la co ordinació, cooperació i 
col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Gironès, 
en matèria de serveis d’informació i atenció a les dones.  
 
El Sr. Parera – Nieto explica que es tracta d’un conveni que se signa entre l’Institut Català 
de les Dones i el Consell Comarcal del Gironès per la realització del programa 
d’informació i atenció a les dones. Aquest projecte es va iniciar l’any 2009 i es gestiona 
des del Consorci de Benestar Social Gironès – Salt. A final de l’any 2010 s’havien atès a 
240 persones, d’aquestes 43 provenien dels serveis socials afectades per temes de 
violència de gènere. Aquest petit apunt l’ha fet per demostrar la necessitat de prestació 
d’aquesta mena de serveis i més, per desgracia, quan es constata amb fets viscuts a la 
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ciutat de Girona amb l’assassinat d’una dona. Aquests serveis són molt més que 
necessaris i s’han de potenciar. Aquest conveni té un import 17.250 euros.  
 
Atès que el contracte programa 2011 per a la coordinació i col·laboració entre l’Institut 
Català de les Dones i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis d’informació 
i atenció a les dones té per objecte articular els mecanismes de coordinació, cooperació i 
col·laboració interadministratius entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal 
del Gironès per tal d’establir els eixos estratègics i els objectius generals, les actuacions, 
els mecanismes d’avaluació i el sistema de finançament que permetin obtenir una millor 
eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis d’informació i atenció a les dones per l’any 
2011; 
 
Vist el contingut del contracte programa 2011 per a la coordinació i col·laboració entre 
l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis 
d’informació i atenció a les dones i que és necessari signar-lo amb la major celeritat 
possible; 
 
Vist el decret de la presidència de 29 de juliol de 2011 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar i ratificar les actuacions dutes a terme per la presidència del Consell 

Comarcal del Gironès, mitjançant resolució de data 29 de juliol de 2011, 
d’aprovació del contracte programa 2011 per a la coordinació i col·laboració 
entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Gironès en 
matèria de serveis d’informació i atenció a les dones 

 
Segon. Actualitzar el traspàs de l’exercici de les competències al Consorci de 

Benestar Social Gironès Salt per a l’execució del contracte programa 2011 
per a la coordinació i col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i el 
Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis d’informació i atenció a 
les dones. 

 
Tercer. Aprovar que el Consorci de Benestar Social Gironès Salt porti a terme la 

gestió dels serveis que figuren al contracte programa 2011 per a la 
coordinació i col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i el Consell 
Comarcal del Gironès en matèria de serveis d’informació i atenció a les 
dones. 

 
Quart. Requerir al Consorci de Benestar Social Gironès Salt perquè una vegada 

finalitzats els projectes trameti una memòria justificativa del compliment per 
tal que el Consell Comarcal del Gironès els pugui justificar, d’acord amb els 
termes fixats en el seu clausulat. 

 
Cinquè. Retribuir al Consorci de Benestar Social Gironès Salt d’acord amb els 

imports que disposa el contracte programa 2011 per a la coordinació i 
col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del 
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Gironès en matèria de serveis d’informació i atenció a les dones minorats 
amb l’import que es liquidarà a final d’any 2011, referent a les despeses 
generals finançades pel Consell Comarcal del Gironès. 

 
Sisè. Comunicar aquesta resolució al Consorci de Benestar Social Gironès Salt i 

remetre-li una còpia del contracte programa 2011 per a la coordinació i 
col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del 
Gironès en matèria de serveis d’informació i atenció a les dones. 

 
Setè. Comunicar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família. 
 
15. Aprovació i ratificació de les actuacions dutes  a terme per la presidència del 
Consell Comarcal del Gironès, mitjançant resolució de data 27 de juliol de 2011, 
d’aprovació del protocol addicional de concreció pe r al 2011 del Contracte 
Programa per a la coordinació, cooperació i col·lab oració entre el Departament de 
Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del  Gironès en matèria de serveis 
socials i altres programes relatius al benestar soc ial, subscrit l’any 2008.  
 
El Sr. Parera – Nieto explica que en aquest cas es tracta del finançament rebut per part 
del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya cap al 
Consell Comarcal del Gironès per la prestació dels serveis socials bàsics i altres 
programes relatius al benestar social. L’Ajuntament de Salt també signa un conveni 
similar i tots dos reverteixen l’aportació econòmica al Consorci perquè en pugui 
desenvolupar les accions. Comenta que l’import del contracte programa per a l’any 2011 
és sensiblement superior al de l’any 2010. Té un import de 1.595.270 euros.    
 
Atès que el protocol addicional de concreció per al 2011 del Contracte Programa per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i 
el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis socials i altres programes relatius 
al benestar social, subscrit l’any 2008 té per objecte establir les condicions que han de 
regir la coordinació, cooperació i col·laboració interadministrativa entre el Departament de 
Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès per tal d’establir els eixos 
estratègics, les accions d’aquests i el sistema de finançament, per obtenir una millor 
eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis socials i altres programes en matèria de 
benestar social durant l’exercici de 2011, d’acord amb el Contracte Programa subscrit per 
les parts en data 28 de juliol de 2008; 
 
Vist el contingut del protocol addicional de concreció per al 2011 del Contracte Programa 
per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i 
Família i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social, subscrit l’any 2008 i que és necessari signar-lo amb la major 
celeritat possible; 
 
Vist el decret de la presidència de 27 de juliol de 2011 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, d’ERC-AM, 
del PSC-PM, del PPC i d’ICV-EUiA-E i l’abstenció de la CUP-PA.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Primer. Aprovar i ratificar les actuacions dutes a terme per la presidència del Consell 

Comarcal del Gironès, mitjançant resolució de data 27 de juliol de 2011, 
d’aprovació del protocol addicional de concreció per al 2011 del Contracte 
Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès 
en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, 
subscrit l’any 2008 

 
Segon. Actualitzar el traspàs de l’exercici de les competències al Consorci de 

Benestar Social Gironès Salt per a l’execució del protocol addicional de 
concreció per al 2011 del Contracte Programa per a la coordinació, 
cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família 
i el Consell Comarcal del Gironès en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social, subscrit l’any 2008. 

 
Tercer. Aprovar que el Consorci de Benestar Social Gironès Salt porti a terme la 

gestió dels serveis que figuren al contracte programa i al protocol addicional 
de concreció i els seus annexos especificats a l’apartat anterior. 

 
Quart. Requerir al Consorci de Benestar Social Gironès Salt perquè una vegada 

finalitzats els projectes trameti una memòria justificativa del compliment per 
tal que el Consell Comarcal del Gironès els pugui justificar, d’acord amb els 
termes fixats en el seu clausulat. 

 
Cinquè. Retribuir al Consorci de Benestar Social Gironès Salt d’acord amb els 

imports que disposa el protocol addicional de concreció per al 2011 del 
Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès 
en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, 
subscrit l’any 2008 minorats amb l’import que es liquidarà a final d’any 2010, 
referent a les despeses generals finançades pel Consell Comarcal del 
Gironès. 

 
Sisè.  Comunicar aquesta resolució al Consorci de Benestar Social Gironès Salt i 

remetre-li una còpia del protocol addicional de concreció per al 2011 del 
Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Gironès 
en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, 
subscrit l’any 2008. 

 
Setè. Comunicar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família 
 
 
16. Aprovació de la creació del Registre d’instal·l acions destinades a activitats de 
lleure amb infants i joves del Consell Comarcal del  Gironès i aprovació de les 
normes bàsiques reguladores de funcionament del reg istre d’instal·lacions juvenils 
de la comarca del Gironès.  
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La Sra. Estañol informa que s’ha redactat una nova normativa. La Generalitat de 
Catalunya pretén unificar el nou sistema de registre d’instal·lacions juvenils. Aquest inclou 
albergs de joventut, campaments, cases de colònies, aules de natura, granges escola... 
Actualment a la comarca del gironès n’hi ha 10 de registrades i obertes al públic.  
 
Vist que les modificacions introduïdes en la Llei 38/1991, de 30 de setembre, 
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves pel Decret legislatiu 3/2010, de 
5 d’octubre, per l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del 
Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat 
interior, des de la Secretaria de Joventut es recomana als Consells comarcals que 
inscriguin la posada en funcionament de les instal·lacions destinades a activitats de lleure 
amb infants i joves situades en el seu àmbit territorial en els seus Registres 
d’instal·lacions corresponents; 
 
Atès que l’article 3 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, estableix que el funcionament 
de les instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves requereix la 
comunicació prèvia a l’administració competent, acompanyada amb una declaració 
responsable que es manifesti sobre el compliment dels requisits que la normativa 
estableix i que l’administració competent, un cop rebuda la comunicació, ha d’inscriure 
d’ofici la instal·lació en el Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i 
joves corresponent; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar la creació del Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb 

infants i joves de la comarca del Gironès 
 
Segon.  Aprovar les normes bàsiques reguladores del funcionament del Registre 

d’instal·lacions juvenils de la comarca del Gironès 
 
Tercer.  Comunicar aquest acord a la Secretaria General de Joventut 
 
 
17. Aprovació i ratificació de les actuacions dutes  a terme per la presidència del 
Consell Comarcal del Gironès, mitjançant resolució de data 13 de juliol de 2011, 
d’aprovació de la realització dels projectes de des envolupament local següents: 
“Campanya de dinamització turística del Gironès, te rra de passeig”, “Pla estratègic 
de promoció econòmica del Gironès”, “AODL Impuls de l turisme i Noves 
Tecnologies”, “AODL compartit al Gironès” i “AODL D esenvolupament estratègic al 
Gironès”.  
 
La Sra. Veray explica que aquests són els programes de desenvolupament local que es 
van sol·licitar just abans d’acabar la legislatura anterior. A dia d’avui seguim pendents de 
rebre’n les resolucions. Li hagués agradat poder donar aquesta informació però no en 
disposa. Explica que es tracta de 5 programes. En primer lloc la Campanya de 
dinamització turística del Gironès terra de passeig. Aquesta, com ja es va comentar a la 
Comissió Informativa, s’haurà de reorientar dins de les possibilitats existents per ampliar-
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la. El Pla estratègic del gironès que és el que els ha de situar i marcar les línies de treball 
en temes de promoció econòmica. En darrer lloc la contractació de tres AODL. El primer 
per l’impuls del turisme i Noves Tecnologies. El segon compartit entre quatre municipis: 
Bescanó, Campllong, Fornells de la Selva i Quart i tercer pel Desenvolupament estratègic 
al Gironès. La informació s’ha fet arribar a tots els portaveus. Explica que per la 
campanya de dinamització turística del Gironès terra de passeig s’ha sol·licitat el 70 % del 
cost total 12.020 euros. Pel Pla estratègic de promoció econòmica també s’ha sol·licitat el 
70 % del cost que correspon a 7.260 euros. Per a la contractació dels tres AODL s’ha 
demanat el 80 % del seu cost que suposa 26.692,63 euros per cadascun.  
 
El Sr. Gómez comenta que en aquest punt no hi està d’acord i s’abstindrà en la votació.  
 
Vista la resolució EMO/1467/2011 de 8 de juny per la qual s’obre la convocatòria per a 
l’any 2011 per a la presentació de sol·licituds de subvencions per als programes de 
desenvolupament local; 
 
Vistos els projectes de desenvolupament local següents: “Campanya de dinamització 
turística Gironès, terra de passeig”, “Pla estratègic de promoció econòmica del Gironès”, 
“AODL Impuls del Turisme i Noves Tecnologies”, “AODL compartit al Gironès” i “AODL 
Desenvolupament estratègic al Gironès”; 
 
Vist el decret de la presidència de 13 de juliol de 2011; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, d’ERC-AM, 
del PSC-PM, del PPC i de la CUP-PA i l’abstenció d’ICV-EUiA-E.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar i ratificar les actuacions dutes a terme per la presidència del Consell 

Comarcal del Gironès, mitjançant resolució de data 13 de juliol de 2011, 
d’aprovació i de sol·licitud al Servei d’Ocupació de Catalunya de la 
subvenció per import de 99.358,67 euros per a la realització dels projectes 
de desenvolupament local següents: “Campanya de dinamització turística 
del Gironès, terra de passeig”, “Pla estratègic de promoció econòmica del 
Gironès”, “AODL Impuls del turisme i Noves Tecnologies”, “AODL compartit 
al Gironès” i “AODL Desenvolupament estratègic al Gironès” 

 
Segon. Comunicar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya 
 
 
18. Aprovació del text del conveni de col·laboració  entre el Consell Comarcal del 
Gironès i el Consell Esportiu del Gironès en matèri a esportiva i de cessió d’espai 
per a seu administrativa.  
 
La Sra. Estañol explica que aquesta és una modificació del conveni existent. Es modifica 
l’aportació econòmica i concretament el punt 13 estipula que: el Consell Comarcal del 
Gironès subvencionarà la contractació temporal de tècnics esportius per programes 
esportius i comuns amb la quantitat de 4.500 euros en l’any 2011.  
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Atès que el Consell Esportiu del Gironès i el Consell Comarcal del Gironès han col·laborat 
en matèria esportiva mitjançant la signatura de diferents convenis i addendes de 
col·laboració en dates 1 de juliol de 1998, 11 d’octubre de 2004 i 18 d’octubre de 2006; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès també vol cedir al Consell Esportiu del Gironès 
un espai dins la mateixa seu del Consell Comarcal perquè el pugui utilitzar com a seu 
permanent per al desenvolupament de les seves activitats; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Gironès i el Consell Esportiu del Gironès en matèria esportiva i de cessió 
d’espai per a seu administrativa 

 
Segon. Comunicar aquest acord al Consell Esportiu del Gironès 
 
 
19. Moció en suport a l’escola catalana.  
 
El president manifesta que aquesta és una proposta presentada per tots els grups a 
excepció del Partit Popular. Una moció de la qual tots en deuen tenir coneixement. En la 
gran majoria dels nostres ajuntaments ha estat aprovada.  
 
El secretari dóna lectura a la part dispositiva de la proposta presentada.  
 
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha emes l’auto del 28 de juliol que insta a la 
Generalitat a que en el termini de dos mesos s’adoptin mesures per adaptar el sistema 
d’ensenyament a la nova situació creada per les sentències del Tribunal Suprem 
espanyol contra el model lingüístic en l’escola catalana. 
 
Les sentències del Tribunal Suprem espanyol ha dictat qüestionen el paper del català 
com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya. Aquest fet atempta clarament 
contra l’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 20 anys, 
basat en la no separació dels infants i joves per raó de la llengua i gràcies al qual la 
nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i cohesió social. 
 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular ha donat força 
i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses 
institucions europees i internacionals i ha estat avalat per l’informe PISA 2009 de l’OCDE, 
en el qual es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a 
Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat 
espanyol. 
 
Aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri que 
viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents àmbits 
socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i l’arrelament dels infants i 
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joves de les darreres onades immigratòries, tot contribuint a mantenir la cohesió social del 
país. 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, d’ERC-AM, 
del PSC-PM, de la CUP-PA i d’ICV-EUiA-E i el vot en contra del PPC. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer:  manifestar el rebuig a l’auto del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i a les 
sentències del Tribunal Suprem espanyol, que posen en perill el sistema d’immersió 
lingüística als centres educatius de Catalunya. 
 
Segon:  manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a 
tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense atendre 
aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir. 
 
Tercer:  instar el parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes 
sentències i instar el Govern català a complir el que diu la Llei d’Educació de Catalunya 
pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. 
 
Quart:  fer arribar aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, als governs català i 
espanyol i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i 
el Senat espanyol. 
 
 
20. Moció en relació amb les obres i expropiacions per a la construcció de l’autovia 
A2. 
 
El president manifesta que és necessària l’aprovació d’aquesta moció per la trista imatge 
que els han deixat a la nostra comarca.  
 
El secretari dóna lectura a la part dispositiva de la proposta presentada.  
 
El projecte de l’autovia A2 és una infraestructura cabdal i bàsica per al desenvolupament 
econòmic del nostre territori i la seva posada en marxa una necessitat i un deure 
indefugible que s’ha d’assumir amb la màxima diligència. 
 
Així doncs, aquesta infraestructura es va presentar sota l’empara de la Llei d’expropiació 
forçosa i des de l’any 2006 en què es van iniciar les actes d’ocupació, els pagesos i els 
propietari afectats no han pogut veure resolt el procés tot i haver estat declarat 
d’urgència. 
 
La lentíssima execució de l’autovia A2 ha afectat el desenvolupament personal i 
professional de totes les persones expropiades, perquè se senten desemparades i 
víctimes d’una situació abusiva per part de l’Administració, ja que han perdut les terres i 
els ingressos que els proporcionaven. 
 
L’abandonament de les obres al llarg del recorregut està ocasionant nombroses dificultats 
als pagesos i propietari afectats, perquè a més d’haver perdut part del seu patrimoni i els 
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ingressos que n’obtenien, aquesta paralització ha comportat un trinxament de les finques 
agreuja encara més la gestió de les explotacions de la zona. Tampoc cal oblidar la 
incertesa en què viuen els afectats en no saber ni com ni quan els seran reposats els 
seus béns. 
 
Com a cas particular, en el cas del tram Medinyà-Orriols, sembla ser que l’Administració 
ha decidit no executar-lo i això provoca un greu perjudici als afectats ja que queden 
totalment indefensos davant d’una Administració que els ha destrossat les finques, que no 
els ha deixat explotar-les durant un llarg temps, que no els ha pagat la indemnització 
corresponent i que ara els les vol retornar. 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 

1. Instar al Govern de l’Estat: 
- A pagar les indemnitzacions pendents i els interessos de demora que l’Estat hagi 

contret amb cada persona expropiada per les obres de l’autovia A2, pel fet de no 
haver efectuat el pagament dins del termini legal, i a liquidar el tràmit de mutus 
acords amb els propietaris en els trams de l’autovia on restin pendents. 

- A donar continuïtat immediata a les obres de l’autovia A2 i amb això reparar els 
danys físics produïts a les finques (en els sistemes de reg, en els camins que les 
obres hagin destruït o obstrueixin encara, en les obres de drenatge...), com també 
adequar els talusos que les obres han creat en alguns trams perquè en cas de 
pluges poden provocar inundacions en terrenys agrícoles o propietats habitades. 

- Tenir en compte la demanda dels propietaris de finques ocupades temporalment, 
no expropiades, que reclamen tenir la garantia que recuperaran la finca tal i com 
estava abans de l’ocupació. 

 
2. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya: 
- A vetllar perquè es faci un acurat seguiment d’aquest procés expropiatori. 
 
3. Comunicar l’aprovació d’aquest acord a: 
– Gobierno Español. Excm. Sr. Presidente, Jose Luís Rodríguez Zapatero. La 

Moncloa. Av. Puerta de Hierro, s/n. 28071 Madrid. 
– Ministerio de Fomento. Sr. Ministro, José Blanco López. Paseo de la Castellana 

(Nuevos Ministerios) 28071 Madrid. 
– Generalitat de Catalunya. Molt Hble. President Sr. Artur Mas i Gavarró. Plaça Sant 

Jaume,4. 08002 Barcelona. 
– Unió de Pagesos de Catalunya. Sr. Joan Caball i Subirana. Av. Francesc 

Cambó,14,3r A. 08003 Barcelona. 
 
 
21. Moció per a la derogació de les bonificacions e n l’IBI urbà previstes en la Llei 
8/1972, d’autopistes.  
 
El president creu que també es necessària que es procedeixi a actualitzar les lleis de l’any 
1972.  
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El Sr. Mascort agraeix a la resta de grups que s’hagin afegit a les propostes presentades 
per part del seu grup, excepte el vot en contra que ha formulat el PPC. 
 
El secretari dóna lectura a la part dispositiva de la proposta presentada.  
 
La llei estatal 8/1972 d’autopistes va establir, en el seu article 12.a), una bonificació del 
95% sobre la base imposable de la Contribució Urbana , posteriorment Impost Sobre 
Bens Immobles de Naturalesa Urbana, per a les concessionàries d’autopistes. 
 
Això ha permès a les empreses concessionàries un estalvi milionari en un tribut que 
hauria de beneficiar directament els municipis afectats pels traçats d’aquesta xarxa viària 
de gran impacte. 
 
Podem estimar que la bonificació va suposar en el seu moment un incentiu o un ajut per 
als inversions privats que executaven les noves infraestructures, però queda clar que 
transcorreguts tots aquests anys aquelles inversions estan més que recuperades i que 
generen quantiosos beneficis als concessionaris. 
 
Per contra els municipis i els seus ajuntaments, responsables d’atendre serveis i 
necessitats de la ciutadania, es veuen privats d’una part dels seus ingressos en haver 
mantingut la bonificació fixada per l’Estat. 
 
Durant anys aquests ajuntaments han plantejat contenciosos basats en la inexistència de 
bonificacions per a les autopistes en l’IBI Urbana que va entrar en vigor l’any 1990, com 
també en l’articulat de la nova Llei d’Hisendes Locals que preveu compensacions als ens 
locals en el supòsit que l’Estat fixi bonificacions o reduccions en els impostos locals. 
 
Producte d’aquests contenciosos han estat diferents sentències que han donat la raó als 
ajuntaments, amb la qual cosa s’obria la possibilitat d’acabar definitivament amb un 
greuge històric. Això no obstant el Tribunal Suprem ha emès una sentència que exonera 
l’Estat de la compensació als ajuntaments afectats i manté la validesa de la Llei 
d’Autopistes i la bonificació als concessionaris. 
 
Així doncs, amb el Tribunal Suprem enterrant les possibilitats de fer justícia amb els 
nostres ajuntaments i esgotant la via judicial, empeny a la necessitat de fer un pas decidit 
que no pot ser altre que la modificació de la llei d’autopistes de 1972. 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Demanar la derogació de l’article 12.a) de la Llei 8/1972, de 10 de maig, de 

construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió. 
 
Segon.  Donar trasllat d’aquest acord a tots els partits polítics representats en el 

Congrés i el Senat. 
 
 
22. Dictàmens i mocions d’urgència  
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No n’hi ha.  
 
 
23. Precs, preguntes i interpel·lacions  
 
El Sr. Cornellà comenta que el seu grup s’ha abstingut en la votació en el punt 15 perquè 
estan esperant que se’ls responguin una sèrie de preguntes que van formular en la 
comissió informativa.  
 
El Sr. Parera – Nieto comenta que s’han emplaçat, tal i com li ha dit abans d’iniciar la 
sessió del Ple, per realitzar una reunió i tractar en profunditat tots aquests temes.  
 
La Presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 
 

Vist i plau, 
El president 

 
El secretari general 

 
 
 
 
 
 

Jaume Busquets i Arnau 
 

 
 
 
 
 
 

Jordi Batllori i Nouvilas 
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