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ACTA NÚM. 3/12 
 
Núm.  de la sessió: 3/12 
Caràcter:  ordinària 
Data: vint de juny de dos mil dotze (20/6/2012) 
Horari:  de les vuit i cinc minuts a un quart i cinc minuts de deu 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 
Sergi Baulida i Saiz 
Enric Bagué i Vilà  
Estefania Carabellido i Bruns  
Jordi Corominas i Ribas.  
Gerard Darnés i Soms  
Roser Estañol i Torrent  
Jordi Fàbrega i Vilà  
Lluís Freixas i Vilardell  
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz 
Josep Perich i Pons  
Joaquim Roca i Ventura  
Josep Miquel Terrádez i Valmaña 
Grup del PSC-PM: 
Glòria Plana i Yanes  
Domingo Álvarez i Álvarez  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Miquel Àngel Chamorro i Mediano 
Albert Martí i Olivet 
Albert Peracaula i Boschsacoma  
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: 
Cuca María Antonia Mascort i Boixeda  
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 
 
Excusa la seva absència: 
Alfons Soler i Pou  
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta del proppassat 18 d'abril de 
2012. 
 
La Sra. Plana manifesta que a la línia 21 de la pagina 11 on diu: "molt més reduïda que un 
ajuntament però tot i així coincidir en les polítiques socials hagués estat bé" ha de dir:  
"molt més reduïda que un ajuntament però tot i així incidir en les polítiques socials hagués 
estat bé". 
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, amb la 
modificació esmentada, l’esborrany de l’acta el qual ha estat cursat amb anterioritat a la 
sessió a tots els consellers i conselleres. 
 
2. Qüestions de Presidència i Gerència.  
 
El president informa que el dia 21 d'abril es va inaugurar la Fira de la locomoció i 
l'artesania a Fornells de la Selva, el dia 27 d'abril es va participar en l'acte que organitza el 
Consorci de Normalització Lingüística conjuntament amb l'Ajuntament de Llagostera: 
Poemes del món i tastets d'aquí i d'allà. El dissabte dia 28 d'abril es va celebrar un 
Consell d'Alcaldes acompanyats del president Mas. El dissabte 5 de maig es va participar 
en la inauguració de la 22ena Fira del mercat de la terrissa catalana. El dijous dia 31 de 
maig el Sr. Freixas com a vicepresident va assistir al Comitè executiu de l'ATM, el mateix 
dia es va portar a terme una reunió amb els vuits presidents dels consells comarcals de la 
província de Girona acompanyats del Director general d'administració local, el Sr. Cañada. 
El dissabte 2 de juny es va participar a la festa de la gent gran al municipi de Sarrià de Ter 
i a la inauguració del polivalent. El dia 3 de juny es va participar a la finalització del curs de 
Teatre del Consell a la Sitja de Fornells de la Selva, va ser tot un èxit. El dia 6 de juny es 
va fer la cloenda del cicle de cinema de la gent gran que es porta a terme cada mes als 
cinemes Oscars. El dia 8 de juny es va procedir a la signatura del Contracte Programa 
amb el Conseller El Sr. Cleries. El dia 14 de maig juntament amb el Sr. Mulero van assistir 
a una reunió amb director general de l'ACA el Sr. Carcolé. El dissabte 16 de juny es va 
portar a terme el festival de final de curs de l'Escola de Música del Gironès, aprofita per 
felicitar al Sr. Aliu perquè va ser un acte amb la categoria que pertoca i agraeix a 
l'Ajuntament de Girona la cessió de l'espai de l'Auditori per dut a terme aquest festival.  
 
El Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 76/2012 al 147/2012 que s’han posat 
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Destaca que s'ha acceptat la 
cessió del restaurant del Centre de Visitants de l'empresa Joan Blanco a l'empresa 
Terramar. Es va adjudicar la contractació del Pla d'ordenació urbanística municipal de 
l'Ajuntament de Sant Andreu Salou. S'ha adjudicat el servei de neteja viària als 
ajuntaments del Gironès a la UTE Urbaser Ecoserveis Geli.   
 



 4

3. Aprovació de la ratificació del nomenament dels representants de la corporació 
en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple  
 
El president explica que es tracta d'aprovar el canvi de les competències que tenia 
atorgades la Sra. Veray i traspassar-les a la Sra. Mascort.  
 
El secretari dóna lectura a la part dispositiva.  
 
Atès que l’article 39 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, de 28 de novembre de 1986, estableix que en sessions següents a la de la 
constitució de la corporació s’adoptaran pel Ple els acords corresponents a nomenament 
de representants de la corporació en les diferents entitats, institucions i organismes en les 
quals, d’acord amb els seus estatuts o reglaments, es requereix la presència corporativa; 
 
Vista la resolució de la presidència de 25 d'abril de 2012, mitjançant la qual es nomena la 
consellera comarcal Sra. Cuca M. Antònia Mascort i Boixeda com a representant del 
Consell Comarcal del Gironès a la Junta de Govern del Consorci de Benestar Social 
Gironès Salt, al Patronat de l’Escola Politècnica i com a suplent del representant del 
Consell Comarcal del Gironès al Consell d’Administració del Consorci del Transport Públic 
de l’Àrea de Girona; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
d’ERC-AM i del PPC i els vots en contra de la CUP-PA i d’ICV-EUiA-E.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
 Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 25 d'abril de 2012, i nomenar la consellera comarcal Sra. Cuca M. 
Antònia Mascort i Boixeda com a representant del Consell Comarcal del 
Gironès a la Junta de Govern del Consorci de Benestar Social Gironès Salt, 
al Patronat de l’Escola Politècnica i com a suplent del representant del 
Consell Comarcal del Gironès al Consell d’Administració del Consorci del 
Transport Públic de l’Àrea de Girona, en substitució de la Sra. Concepció 
Veray i Cama. 

 
4. Ratificació i aprovació del decret de la presidè ncia del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 14 de maig de 2012, 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 2011-2012, proposada pel Departament d ’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
El Sr. Baulida explica que es tracta d'aprovar la renovació anual de la proposta econòmica 
que regula la relació entre el Departament d'Ensenyament i el Consell pel que fa al 
transport escolar obligatori i no obligatori i la gestió de les ajudes de menjador. Tal i com 
va explicar a la Comissió Informativa el més transcendent és el moment en què s'aprova. 
Porten a aprovació l'addenda econòmica del curs 2011 - 2012. Anteriorment aquesta 
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addenda s'aprovava a la tardor. Aquest any el Departament ha hagut de fer esforços 
importants per tal de quadrar aquestes partides. Finalment les retallades presentades 
inicialment han estat menors del que es preveia en les propostes que els van fer arribar 
l'estiu passat. S'ha aprovat tard perquè s'han realitzat retocs per no haver d'aplicar les 
retallades previstes. Comenta, respecte l'any anterior, que hi ha una diferencia important 
deguda en gran mesura a la desaparició de la sisena hora. Pel que fa al transport escolar  
no obligatori, si s'observa amb detall l'addenda, es veu la deducció econòmica aplicada 
que aquest any l'ha aportada la Diputació de Girona. Per l'addenda del proper exercici se 
seguirà amb la mateixa línia. El proper curs els alumnes que utilitzin el transport no 
obligatori hauran de pagar un euro i mig.  
 
El Sr. Chamorro indica que el seu grup s'abstindrà en aquesta votació, volen fer tres 
matisacions. La primera és que amb la seva abstenció no es mostren en contra de la 
gestió que es realitza per part del Consell Comarcal. La segona és mostrar el desacord 
amb una retallada que suposarà una afectació per les famílies que hagin de pagar aquest 
servei, plou sobre mullat, l'economia de les famílies és la que és i si han de suportar el 
pagament del transport s'agreujarà més aquesta situació. La tercera és que no estan gens 
d'acord amb la indefinició de la modificació de la clàusula segona de l'addenda, en concret 
quan fa referència a la transferència dels recursos, on diu que la transferència que es 
realitzarà al mes de setembre dependrà dels recursos que el Departament d'Ensenyament 
tingui en aquell moment. Amb aquest redactat no es compromet a cap percentatge ni a 
cap mínim. Aquest fet suposa un greuge important i farà que es comenci un curs escolar 
de forma caòtica i amb un elevada indefinició. Tal i com ha dit el conseller Baulida s'està 
aprovant una addenda econòmica la setmana que el curs s'acaba.  
 
El Sr. Mascort pregunta si es va tard o aviat en aquesta aprovació.  
 
El Sr. Baulida respon que històricament s'aprovava a la tardor, acabat de començar el 
curs escolar. El més normal hagués estat aprovar aquesta addenda a la tardor del 2011. 
Anteriorment la proposta d'addenda els arribava a finals d'estiu i aquesta s'aprovava en el 
primer Ple que es portava a terme. Aquest any s'aprova tard.  
 
El Sr. Mascort comenta que està molt bé que el Departament d'Ensenyament faci molts 
esforços però també estaria bé que els fes respecte d'altres administracions locals pels 
quals no en fa tants. Si el conseller de l'àrea remarca els esforços realitzats per part del 
Departament d'Ensenyament pel Consell ell vol remarcar els esforços que no fa per altres 
administracions locals. Vol fer també una puntualització respecte a que s'ha equivocat al 
parlar. Ha dit que el Consell va aconseguir no repercutir el transport no obligatori, ell creu 
que el que va fer el Consell és decidir no repercutir el transport no obligatori. Manifesta 
que el seu vot serà favorable.  
 
El Sr Baulida manifesta que ha utilitzat la paraula aconseguir en el sentit de que a base 
d'ajustos i estalvis en partides els va permetre prendre la decisió de no repercutir el 
transport no obligatori. Pel que fa a la proposta inicial la del transport no obligatori era 
pitjor del que s'ha aconseguit finalment. No vol dir que sigui la panacea, s'aprova tard però 
la part positiva és que les retallades han estat inferiors a les inicials pel que fa al transport 
no obligatori. L'any que ve serà més dur evidentment.  
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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 amb els vots a favor de CiU, d’ERC-AM i 
del PPC i l'abstenció del PSC-PM, de la CUP-PA i d’ICV-EUiA-E.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer .  Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès de 

data 14 de maig de 2012, i aprovar l’addenda al conveni de col·laboració 
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 
2011-2012 proposada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Atenció a la Família i 

Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament. 
  
5. Aprovació del text del conveni de col·laboració entre l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès per a l a tramesa d'informació 
associada a la xarxa de camins.  
 
El Sr. Freixas explica que l'Institut Cartogràfic de Catalunya està elaborant el mapa 
1:25.000 de la comarca. El Consell li ha facilitat informació actualitzada pel que fa a la 
xarxa de camins, xarxa viària, rutes turístiques, elements d'interès... Ha supervisat la 
informació que han elaborat. A canvi d'aquest suport l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
aportarà al Consell una compensació econòmica de 4.354,20 euros i els entregarà 100 
unitats d'aquest plànol.  
 
Atès que l’Institut Cartogràfic de Catalunya elabora i publica la segona versió del mapa 
topogràfic de Catalunya 1:25 000 (MTC25), que parteix de la base cartogràfica de 
Catalunya 1:25 000, convenientment actualitzada; 
 
Vist que la representació del territori a escala 1:25 000 ofereix una visió amb prou detall 
com per a tractar de manera acurada el tema de l’accessibilitat, des de diferents punts de 
vista: l’ordenació, les activitats que s’hi desenvolupen, el medi natural i els llocs d’interès, 
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tots ells de gran interès econòmic i social per al desenvolupament i creixement sostenible 
del territori; 
 
Vist que els professionals que usen la cartografia i públic general tenen una necessitat 
creixent de poder disposar d’informació sobre la caracterització dels camins (amplada, 
ferm, restriccions de pas, categorització...) i que bona part d’aquesta informació no es pot 
obtenir per mitjà de la fotointerpretació; 
 
Atès que l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès tenen un 
interès comú en l’establiment d’una col·laboració per tal d’integrar tota la informació 
qualitativa associada a la xarxa de camins i la turística d’interès en la cartografia oficial i 
així garantir i difondre una informació del territori més rica i precisa i adequada a les 
necessitats de cada Consell Comarcal i, per tant, als gestors del territori i als visitants de 
la comarca; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni entre l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el 

Consell Comarcal del Gironès per a la tramesa d'informació associada a la 
xarxa de camins. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 
Tercer.  Facultar àmpliament la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura 

del conveni i de quants documents siguin necessaris per a la formalització 
d'aquest acord. 

 
 
6. Aprovació de la declaració com a bé cultural d’i nterès local del conjunt de la 
Fàbrica Pagans del municipi de Celrà.  
 
El Sr. Freixas explica que es tracta de tres edificacions del municipi de Celrà. Els tècnics 
del Consell hi han emès informe favorable, el qual és perceptiu.  
 
El Sr. Cornellà comenta que el municipi de Celrà presenta la fàbrica com element 
arquitectònic important pel municipi doncs es tracta d'un reflex del modernisme industrial 
català de finals del segle XIX i principis del segle XX. És el nucli cultural del municipi i pels 
ciutadans del municipi és molt important perquè hi ha ubicada la biblioteca, l'Escola de 
Música del Gironès, l'Escola d'art...  
 
Vist que l’Ajuntament de Celrà ha formulat una sol·licitud per tal que es declari l'edifici de 
l'ateneu de Celrà com a bé cultural d’interès local; 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
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atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès pel secretari general del Consell Comarcal del Gironès, de data 4 de 
juny de 2012; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 4 de 
juny de 2012; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Declarar el conjunt de la fàbrica Pagans, situat al municipi de Celrà, com a 

bé cultural d’interès local. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural 
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Celrà. 
 
7. Aprovació de la declaració com a bé cultural d’i nterès local de l'església 
parroquial de Sant Feliu del municipi de Celrà.  
 
El Sr. Cornellà indica que l'església parroquial de Sant Feliu és una altra edificació que 
evidentment ha de ser declarada bé cultural d'interès local.   
 
Vist que l’Ajuntament de Celrà ha formulat una sol·licitud per tal que es declari l'església 
de Sant Feliu de Celrà com a bé cultural d’interès local; 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès pel secretari general del Consell Comarcal del Gironès, de data 4 de 
juny de 2012; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 4 de 
juny de 2012; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Declarar l'església de Sant Feliu, situada al municipi de Celrà, com a bé 
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cultural d’interès local. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural 
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Celrà. 
 
8. Aprovació de la declaració com a bé cultural d’i nterès local de l'edifici de l'Ateneu 
del municipi de Celrà.  
 
El Sr. Cornellà manifesta que l'edifici de l'Ateneu té una història important va servir des del 
temps de la guerra civil per reparar els avions del bàndol republicà. S'ha rehabilitat i ara té 
una funció cultural important.  
 
El Sr. Parera-Nieto manifesta que darrerament s'havien acostumat a descatalogar alguns 
béns d'interès local i per tant felicita l'Ajuntament de Celrà perquè fa aquesta defensa del 
patrimoni. El seu vot evidentment serà favorable.  
 
Vist que l’Ajuntament de Celrà ha formulat una sol·licitud per tal que es declari l'edifici de 
l'ateneu de Celrà com a bé cultural d’interès local; 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.807, d’11 d’octubre de 1993) que 
determina que la catalogació dels bens immobles s’efectuarà mitjançant llur declaració 
com a bens culturals d’interès local i que la competència per a la declaració queda 
atribuïda al Ple del Consell Comarcal quan el municipi tingui una població de menys de 
5.000 habitants; 
 
Vist l’informe emès pel secretari general del Consell Comarcal del Gironès, de data 4 de 
juny de 2012; 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte del Consell Comarcal del Gironès, de data 4 de 
juny de 2012; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Declarar l'edifici de l'ateneu, situat al municipi de Celrà, com a bé cultural 

d’interès local. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural 
Català. 

 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Celrà. 
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9. Aprovació de l’adhesió del Consell Comarcal del Gironès a l’Acord Marc per a la 
gestió dels residus especials en petites quantitats  recollits a les deixalleries.  
 
El Sr. Freixas explica que es tracta d'adherir-se al conveni marc per la gestió dels residus 
especials municipals procedents de les deixalleries. Fins ara el tractament dels residus 
especials de les deixalleries era assumit per part de la Generalitat de Catalunya. Enguany 
ha canviat al marc normatiu i serà cadascuna de les deixalleries les que hauran de 
contactar amb el gestor corresponent i assumir les despeses de la recollida i el tractament 
dels residus especials. Per tal de que totes les deixalleries de Catalunya rebin el mateix 
tracte, l'Agència de Residus de Catalunya va convocar un concurs i va homologar vuit 
empreses a Catalunya perquè fessin la recollida i el tractament d'aquest residus especials 
a uns preus homologats. El Consell s’adhereix a aquest acord marc per tal de beneficiar-
nos d’aquests preus en el tractament dels residus especials. Informa que aquests costos 
seran retornats als ens locals a l'any següent a la tramitació del retorn del cànon sempre 
que s’hagin justificat totes les despeses assumides. Aquesta justificació la realitzarà el 
Consell.  
 
Vist el contingut del conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya, la 
Federació de Municipis de Catalunya i l'Assocació Catalana de Municipis per a 
l'establiment d'un acord marc en la prestació del servei de gestió dels residus especials 
municipals que es recullen a les deixalleries; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès té interès en adherir-se a l'acord marc per a la 
gestió dels residus especials en petites quantitats recollits a les deixalleries; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar l'adhesió del Consell Comarcal del Gironès a l'acord marc per a la 

gestió dels residus especials en petites quantitats recollits a les deixalleries. 
 
Segon.  Comunicar aquest acord a l'Agència de Residus de Catalunya. 
 
Tercer.  Facultar àmpliament la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura 

del conveni i de quants documents siguin necessaris per a la formalització 
d'aquest acord. 

 
10. Aprovació de l'acceptació de la delegació efect uada per l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva per a la gestió de la deixalleria de Ca ssà de la Selva i aprovació del text 
del conveni de delegació.  
 
El Sr. Freixas explica que l'Ajuntament de Cassà de la Selva els va sol·licitar ajustar el 
cost de l'actual gestió del servei d'explotació de la deixalleria. Es vol adequar aquest cost 
a la partida econòmica de la es disposa aquest any. Consensuat amb el concessionari 
s'ha acordat que a partir del mes de juliol es reduirà l’horari d’obertura. El nou horari serà 
de dilluns a divendres de 15 hores a 19 hores i el dissabte al matí de 10 hores a 14 hores i 
a la tarda de 15 hores a 17 hores. S'ha redactat un nou conveni entre l'Ajuntament de 
Cassà i el Consell en el que s’hi estipula el nou horari i el cost per aquest any.  
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El Sr. Bagué manifesta que va ser una petició de l'Ajuntament de Cassà de la Selva per 
tal de reduir la despesa. Aquesta serà d’uns 45.000 euros anuals. Manifesta que el nou 
horari és correcte i no afectarà als ciutadans.  
 
El Sr. Freixas explica que comunicaran aquest nou horari a tots els pobles que utilitzen 
aquesta deixalleria.  
 
Atès que el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, estableix en l’article 52 que, els municipis de més cinc mil habitants, 
independentment o associadament i, si s’escau, els consells comarcals han d’establir el 
servei de deixalleria; 
 
Vist que el Programa d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Gironès preveu la 
possibilitat de prestar el servei de deixalleria; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès presta el servei de deixalleria en els municipis que 
li deleguin i que, actualment, gestiona per delegació les deixalleries de Sarrià de Ter, Salt, 
Celrà, Sant Gregori, Sant Jordi Desvalls, Madremanya, Sant Martí de Llémena i la deixalleria 
mòbil; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni de delegació entre l'Ajuntament de Cassà de la 

Selva i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei 
d'explotació de la deixalleria de Cassà de la Selva. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Cassà de la Selva. 
 
Tercer.  Facultar àmpliament la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura 

del conveni i de quants documents siguin necessaris per a la formalització 
d'aquest acord. 

 
11.1 Aprovació del conveni de col·laboració entre e l Consell Comarcal del Gironès i 
Nestlé España, SA per al reciclatge de les càpsules  de cafè que provenen de les 
deixalleries de la comarca del Gironès.  
 
El Sr. Freixas explica que se signarà un conveni amb la l’empresa Nestlé Espanya SA per 
tal de facilitar el reciclatge de les capsules de cafè a través de les deixalleries de la 
comarca. Els ciutadans podran portar aquestes capsules a les deixalleries on l’empresa hi 
ha ubicat uns contenidors. El Consell només cedeix l'espai pel seu emmagatzematge. 
L'empresa s'encarrega de recollir-les i gestionar-les. Seguint les aportacions realitzades a 
la Comissió Informativa explica que s'han posat en contacte amb l'empresa i avui s'ha 
publicat una nota de premsa al respecte. S'ha concretat que se'n farà el màxim de 
publicitat possible. D'aquí a pocs dies els comunicaran quan es portarà a terme la 
presentació oficial de servei que es durà a terme a la deixalleria de Sarrià de Ter. Esperen 
que l'empresa sufragui el cost d’alguna campanya publicitària.  
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El Sr. Gómez fa referència al principi de qui contamina paga i creu que l'empresa Nestlé 
España, SA ja fa temps que hauria d'hauria d'haver començat a portar a terme aquest 
reciclatge. No veu clar que s'utilitzi un espai públic per una gestió privada. Aquest fet pot 
fer que altres empreses els demanin la cessió d'un espai per als seus productes. Creu que 
per utilitzar les instal·lacions del Consell hauria de pagar. Exposa que el 98% d'aquest 
producte és contaminació pura i dura. La població no les porta en aquests containers i ho 
llença a les escombraries normals amb tota la contaminació que representa. Es tracta d'un 
mal producte, energèticament molt car i creu que és dolent utilitzar-lo. Aquest producte va 
en contra del planeta.  
 
El Sr. Cornella manifesta, tal i com ho va fer a la comissió informativa, que valoren 
positivament que una empresa com Nestlé España, SA faci una aposta pel reciclatge. No 
poden valorar positivament el fet que una gran empresa com aquesta i moltes d’altres 
elaborin productes que són lesius pel territori i que després aquests els hagin de gestionar 
els municipis, consells comarcals o institucions supracomarcals. S’abstindran en la votació 
perquè creuen que és l'opció més sensata. Pel que fa al que ha comentat el Sr. Gómez, 
pensa que potser sí que s'hauria de negociar amb aquesta empresa o d’altres que vulguin 
realitzar operacions similars la qüestió del pagament. Estan d'acord en què és un pas en 
la bona direcció encara que ni molt menys es resol el problema. Creu que els municipis 
estan legitimats per exigir a aquestes empreses que els facin efectives compensacions 
per tal d'evitar els efectes lesius que ocasiona en el medi.  
 
El Sr. Álvarez manifesta que el seu grup votarà a favor d’aquest punt de l’ordre del dia. Els 
hi sembla molt bé el que ha comentat el Sr. Freixas de que es porti a terme una 
campanya publicitària. Creuen que, sense desvalorar el que han comentat els companys 
que l’han precedit, s’ha de tenir en compte que una empresa com Nestlé España, SA, 
hagi apostat per Girona i s’hi hagi ubicat. En moments de crisis com l’actual i amb la 
precarietat laboral existent s’ha de tenir en compte que són molts llocs de treball que 
directament depenen d’aquestes capsules de cafè. Creu que és positiu que optin pel 
reciclatge i també es positiu que en el seu moment optessin per ubicar les seves 
instal·lacions a les comarques gironines i en concret al Gironès.  
El Sr. Mascort comenta que s'hauria de trametre informació als veïns de la comarca per 
explicar la signatura d’aquest conveni. En aquest es diu que li correspon al Consell 
promocionar les campanyes pròpies. Espera que aquesta empresa en porti a terme i en 
sufragui el cost i que no hagin de ser suportades per part dels municipis.  
 
El Sr. Freixas vol afegir que l’empresa Nestlé España, SA amb aquesta campanya sap 
que també haurà de recollir i reciclar les càpsules d’altres marques que s'assemblin a les 
seves. L'aposta de l'empresa és seriosa. Tenen ganes de fer-ho bé. Recull el que ha 
comentat el company socialista respecte a que s’ha de valorar que hi ha una empresa 
molt seriosa ubicada a Girona. Aquest fet no vol que dir que se li deixi fer tot el que vulgui 
però creu que hauríem d’aplaudir que agafi el bon camí en el tema del reciclatge.  
 
El Sr. Parera-Nieto vol puntualitzar que també es recullen iogurts de l’empresa Danone, el 
paquets de detergent de l’empresa Dixan, en resum productes de totes les marques i són 
gestionats pel Consell amb els nostres contenidors. Una de les tasques del Consell és 
aconseguir que la població separi aquestes capsules. Tal i com ha dit el Sr. Mascort s'han 
de portar a terme campanyes de sensibilització. A partir d'ara aquestes capsules es 
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podran deixar a les deixalleries del Consell. Indica que es pot ser més o menys crítics en 
si han de pagar o no. En poden parlar i s'han recollit les propostes formulades però creu 
que davant d'un producte d'aquestes característiques és important que hi hagi un lloc on 
dipositar-les. Evidentment hi ha altres productes tant o més nocius i posa l’exemple de les 
bateries de cotxes, les piles de botó que s'estan recollint i pel fet de que siguin nocives la 
població no deixa de utilitzar-les. El que s'ha de fer és posar al servei de la població un 
lloc on poder-les dipositar. L'aposta de l'Àrea de Medi Ambient és més que correcte.  
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès presta el servei de gestió dels residus 
municipals de la majoria dels municipis de la comarca; 
 
Atès que entre aquests serveis hi ha els de deixalleria fixa i mòbil, que funcionen com a 
instal·lacions de recepció i emmagatzematge de residus municipals per part de la 
ciutadania; 
 
Vist que Nestlé España, SA ofereix la possibilitat de recollir en aquestes instal·lacions les 
càpsules de cafè monodosi de la seva marca comercial Dolce Gusto Nespresso; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
d’ERC-AM i del PPC i l'abstenció de la CUP-PA i d’ICV-EUiA-E.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Gironès i Nestlé España, SA, per al reciclatge de les càpsules de cafè que 
provenen de les deixalleries de la comarca del Gironès. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a Nestlé España, SA. 
 
Tercer.  Facultar àmpliament la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura 

del conveni i de quants documents siguin necessaris per a la formalització 
d'aquest acord. 

 
11.2 Aprovació del conveni de col·laboració entre e l Consell Comarcal del Gironès i 
Productors del Cafè, SA per al reciclatge de les cà psules de cafè que provenen de 
les deixalleries de la comarca del Gironès.  
 
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès presta el servei de gestió dels residus 
municipals de la majoria dels municipis de la comarca; 
 
Atès que entre aquests serveis hi ha els de deixalleria fixa i mòbil, que funcionen com a 
instal·lacions de recepció i emmagatzematge de residus municipals per part de la 
ciutadania; 
 
Vist que Nestlé España, SA ofereix la possibilitat de recollir en aquestes instal·lacions les 
càpsules de cafè monodosi de la seva marca comercial Nespresso; 
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Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
d’ERC-AM i del PPC i l'abstenció de la CUP-PA i d’ICV-EUiA-E.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Gironès i Productos del Café, SA, per al reciclatge de les càpsules de cafè 
que provenen de les deixalleries de la comarca del Gironès. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a Productos del Café, SA. 
 
Tercer.  Facultar àmpliament la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura 

del conveni i de quants documents siguin necessaris per a la formalització 
d'aquest acord. 

 
12. Aprovació de l’annex al conveni de delegació en tre l’Ajuntament de Girona i el 
Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del  servei d’explotació de la 
deixalleria comarcal a Sarrià de Ter i per a la ges tió de l’atenció a l’usuari de les 
deixalleries mòbils de la ciutat de Girona.  
 
El Sr. Freixas explica que el conveni actual amb la deixalleria de Sarrià de Ter s'hi van un 
afegits per incloure-hi la gestió de les deixalleries mòbils de Girona. El preu de licitació és 
de 28.162,08 euros. Es conservaran les mateixes freqüències. Dues persones de les que 
actualment estan contractades per portar a terme aquest servei se les subrogarà 
l'empresa que presti aquest servei.  
 
El Sr. Gómez si es mantenen els llocs de treball li sembla correcte.  
 
El Sr. Mascort comenta que a la comissió informativa es van abstenir en la votació 
d’aquest punt. Van demanar que se’ls trametés més informació i se'ls ha facilitat. No es 
disminueixen les freqüències ni l'atenció als veïns dels barris per tant els hi sembla 
correcte.  
 
Atès que el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, estableix en l’article 52 que, els municipis de més cinc mil habitants, 
independentment o associadament i, si s’escau, els consells comarcals han d’establir el 
servei de deixalleria; 
 
Vist que el Conveni de delegació entre l'Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del 
Gironès per a la prestació del Servei d'explotació de la deixalleria comarcal a Sarrià de Ter 
preveu l'atenció a l'usuari de les deixalleries mòbils de la ciutat de Girona; 
 
Atès que l'Ajuntament de Girona té dues deixalleries mòbils i és voluntat de l'Ajuntament, 
que el Consell Comarcal del Gironès gestioni l'atenció a l'usuari d'aquestes deixalleries; 
 
Atès que mitjançant el servei de deixalleria mòbil es facilita la recollida de residus especials 
d'origen domèstic, tòxics i perillosos i d'aquells residus que no es generen habitualment i que 
a vegades no disposen d'un contenidor específic al carrer; 
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Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
d’ERC-AM i del PPC i l'abstenció de la CUP-PA i d’ICV-EUiA-E.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar l’annex al conveni de delegació entre l’Ajuntament de Girona i el 

Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei d’explotació de la 
deixalleria comarcal a Sarrià de Ter i per a la gestió de l’atenció a l’usuari de 
les deixalleries mòbils de la ciutat de Girona. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Girona. 
 
Tercer.  Facultar àmpliament la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura 

de l'annex al conveni i de quants documents siguin necessaris per a la 
formalització d'aquest acord. 

 
13. Aprovació del conveni marc de col·laboració ent re els ajuntaments de la 
comarca i el Consell Comarcal del Gironès per a la dinamització dels parcs de salut 
i la xarxa d’itineraris saludables.  
 
El Sr. Freixas explica que Dipsalut ha delegat al Consell la dinamització dels parcs de 
salut. Hi ha ajuntaments de la comarca que han manifestat les ganes i que tenen personal 
propi per dur a terme aquesta dinamització. Es tracta dels ajuntaments de Vilablareix, 
Llagostera, Fornells de la Selva, Salt, Llambilles i Campllong. Amb la signatura d'aquest 
conveni se'ls atorgarà una compensació econòmica de 600 euros anuals per fer-ho ells 
mateixos. A la resta d'ajuntaments la realitzarà el Consell.  
 
Vist que el Ple del Consell Comarcal del Gironès del proppassat 18 d'abril de 2012 va 
aprovar el conveni d’encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal del Gironès 
per la dinamització dels parcs urbans de salut i les xarxes d’itineraris saludables, 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès s'encarregarà de l'execució de les tasques de 
dinamització dels Parcs Urbans de Salut de la comarca i de les Xarxes d'Itineraris 
Saludables; 
 
Atès que els ajuntaments de Llambilles, Campllong, Salt, Llagostera, Vilablareix i Fornells 
de la Selva han manifestat la voluntat de gestionar-ho amb els seus mitjans; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Aprovar el text del conveni marc de col·laboració entre els ajuntaments de la 

comarca i el Consell Comarcal del Gironès per a la dinamització dels parcs 
de salut i la xarxa d’itineraris saludables. 

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

la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest 
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acord i, en especial, per a la signatura dels convenis i annexos 
corresponents. 

 
Tercer.  Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca. 
 
14. Ratificació i aprovació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 11 de maig de 2012, mitjançant el qual s’aprova el conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i el Con sell Comarcal del Gironès per a la 
implantació del Sistema d'Orientació i Intermediaci ó Laboral del Servei d'Ocupació 
de Catalunya.  
 
La Sra. Carabellido explica que mitjançant la signatura d'aquest conveni que ha engegat 
la Diputació de Girona tots els ens locals i el Consell tindrem accés a les eines amb les 
que treballa el SOC per tal de millorar l'ocupabilitat en temes d'orientació i d'intermediació 
de les persones que estan buscant feina. Tindrem accés al portal de feina activa. Tots 
treballarem amb les mateixes eines i serem més eficients. El portal de feina activa 
intermedia entre ofertes de treball i gent que busca feina. Pel tema de l'orientació tindran 
accés a un sistema anomenat Galileo on hi consta tot l'historial de polítiques actives que 
la persona ha rebut en el seu procés de recerca de feina. Disposaran de tot l'historial de la 
població que busca feina per detectar millor les seves necessitats.  
 
La Sra. Plana en primer lloc felicita al Consell per adherir-se a aquest conveni i signar-lo 
amb la Diputació de Girona. Aquests dos programes: Galileu i el portal de feina activa van 
iniciar-se fa un parell d'anys per part de la Generalitat de Catalunya a través del SOC. Fa 
un any i mig es va signar amb la Diputació de Girona el conveni i per diversos motius 
aquests programes potser ha arribat una mica tard. Creu que en moments com els actuals 
tant complicats i amb una taxa d'atur tant elevada són programes que poden servir molt. 
Disposar d’una bona orientació per part de les administracions publiques és molt 
important. És bo poder oferir un bon servei a tots els ciutadans. El seu vot serà favorable.  
 
El Sr. Mascort celebra que en alguna de les qüestions que afecten als nostres ciutadans 
totes les administracions vagin conjuntament. Esperen que anar conjuntament 
l’administració local, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya doni fruits. Fa 
temps que es prova, que s'intenta des dels ajuntaments i des del Consell. Fins ara no els 
ha hi anat gaire bé. Esperen, gràcies a aquestes eines, que funcioni aquesta vegada. El 
seu vot serà favorable i celebren que el Consell s'hi hagi adherit. Espera que s’hi posin 
tots els esforços que calgui perquè funcioni a nivell comarcal. Exposa que l'àrea de 
Promoció Econòmica del Consell que actualment no té massa feina si la comparem amb 
els anys anteriors se li pugui donar un impuls.  
 
La Sra. Cuca comenta que li agrada aquest conveni i li agrada perquè és finalista i perquè 
reverteix en les persones directament que és el més important.  
 
Atès que el passat 23 de desembre de 2010 la Diputació de Girona i el Servei d'Ocupació 
de Catalunya van signar el conveni marc per a la creació del Servei d'Orientació i 
Intermediació Laboral que té per objectiu principal posar a l'abast dels ciutadans, i 
especialment de les persones desocupades, ofertes de feina amb un criteri ampli que 
inclogui tant el sector privat com el públic; 
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Vist l'acord del Ple de la Diputació de Girona, de 17 d'abril de 2012, mitjançant el qual 
s'aprovava el conveni de col·laboració per a la implantació del sistema d'orientació i 
intermediació laboral del Servei d'Ocupació de Catalunya; 
 
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 11 de maig de 2012, i aprovar el conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la implantació 
del sistema d'orientació i intermediació laboral del Servei d'Ocupació de 
Catalunya. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 
 
15. Aprovació del Contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació 
i la col·laboració entre el Departament de Benestar  Social i Família i el Consell 
Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials , altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat.  
 
El Sr. Parera-Nieto en primer lloc vol fer un aclariment d'una dada que es va donar a la 
Comissió informativa. Es va parlar de 104.000 euros de retallades quan realment són 
97.000 euros. Ens tornem a trobar una situació de finançament finalista i tal i com es va 
comentar a la Comissió Informativa es tracta d'una situació que al Consell no els agrada. 
Els agradaria que fos totalment diferent però és la que els ha acabat posant el 
departament de Benestar Social a sobre de la taula. Es tracta d'un Contracte programa 
amb una aportació pel 2012 de 1.570.532,74 euros, és una xifra molt enganyosa perquè 
hi ha un increment d'un 16,78 % pel que fa al servei d'atenció a la dependència però 
aquest servei s'ha de justificar a final d'any i només es percebrà el còmput d'hores 
realitzades i justificades. Realment hi ha una reducció d'un 3% pel que fa als 
professionals: treballadors i educadors socials, un altre 3% en els referents comunitaris i 
un altre 3% als equips d'atenció a la infància i l'adolescència. Suposa una disminució de 
9.957 euros. S'ha aplicat una retallada d'un 50% a la fitxa d'acollida i integració a 
persones estrangeres i immigrades, suposa 24.187 euros menys. Una reducció d'un 12% 
en els programes d'inclusió social que significa 7.235 euros menys. Es deixen d'ingressar 
2.150 euros de les accions formatives que és el 100% de la partida existent anteriorment. 
També es perd el programa de suport a famílies en situació de vulnerabilitat que tenia un 
import amb 14.150 euros. S'incorpora al Contracte Programa el servei d'informació i 
atenció a la dona. Les xifres del Contracte Programa se'ls van trametre al mes de juny, 
més aviat que l'any anterior que el van rebre al novembre, però té tot un seguit 
d'afectacions en el finançament. Globalment hi ha una retallada d'un sis per cent menys 
dels dos contractes programes del Consorci de Benestar Social Gironès - Salt i de 
l'Ajuntament de Salt. El cop més fort ve en els anys 2013, 2014 i 2015. Hi ha prevista una 
retallada en el Contracte programa del Consorci de 341.994 euros. Aquest any es 
percebran aproximadament 1.570.000 euros. L'any que rebran una aportació de 
1.228.000 euros. Si a aquesta reducció se li suma la que s'efectua al municipi de Salt hi 
ha una disminució superior als 700.000 euros. Com ja van dir a la Comissió informativa no 
es poden permetre el luxe que aquest numero es confirmi començat l'any 2013. La xifra 
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concreta l'han de tenir sobre la taula abans de finalitzar l'any. Exposa que el mateix 
Contracte programa, i avui li ho ha confirmat la secretaria general, preveu que totes les 
partides que no tenen assignació pressupostària és tractin anualment amb el Departament 
i en funció de la disponibilitat es percebrà finançament. S'ha signat el Contracte programa 
amb aquestes partides en blanc. Des del dia en què van rebre aquestes dades es van 
posar en contacte amb el Departament i van mostrar el seu desacord. Van començar a 
treballar pel finançament de l'any 2013, volen saber aquestes xifres amb la màxima 
celeritat possible. El dia 12 de juliol està prevista una reunió, el dimarts vinent tenen una 
altra reunió amb el Secretari general de politiques d'immigració. Manifesta que porten a 
aprovació un Contracte programa que no els agrada però és el que es va signar el dia 8 
de juny juntament amb la resta de consells de la província del Gironès.  
 
El Sr. Gómez manifesta que ell hauria signat aquest Contracte Programa per un any. Creu 
que hipotecar els anys 2013, 1014, i 2015 sense saber les xifres, encara que aquestes es 
puguin negociar, és perillós. Manifesta que atenent la situació econòmica cada any es 
patirà més. 
 
El Sr. Cornellà comenta que el seu grup s'abstindrà en la votació d'aquest punt. No hi 
votaran en contra perquè entenen que el govern del Consell no té cap culpa d'aquestes 
retallades. És important i signar aquest Contracte programa per tant anys i amb tantes 
partides en blanc no és correcte. Pensen que hauria estat molt millor signar-ho anualment. 
Han signat xecs en blanc i no saben què passarà el proper any. Evidentment que no és 
culpa dels que governen al Consell però creu que potser s'hauria d'haver estat més valent 
i només signar el que tenen consignat per aquest any. No es pot signar un document en el 
que algú decidirà si se'ns atorga finançament o no i més tenint en compte que hi ha 
partides bastant significatives que afectaran al conjunt de la població. Posa l'exemple dels 
programes d'acollida a l'immigrant, o les ajudes d'urgència que desapareixen i que l'any 
anterior tenien una consignació de més de 40.000 euros. Aquestes partides són finalistes i 
van destinades a la gent més necessitada. El seu grup no ho pot entendre i per això 
pensen que no s'havia d'haver signat. El seu vot serà l'abstenció per respecte a que el 
govern del Consell no pot gaire res més que signar.  
 
El Sr. Álvarez comenta que el seu grup coincideix en pràcticament tot el que ha comentat 
el seu company de la CUP-PA. Si es llegeixen el Contracte programa segurament hi 
votarien en contra, no pot ser que s'apliquin aquestes retallades i menys les que afecten 
l'escala social més baixa de la ciutadania. Moltes d'aquestes petites ajudes o serveis que 
es prestaven afectaran a un elevat nombre de la població més necessitada. No es poden 
admetre ni per aquest any ni pels propers. Aquest any el Consorci ja ha hagut d'assumir 
unes despeses durant la primer semestre per les quals no es percebran els recursos. 
Aquestes tenen una afectació que no s'havia valorat i que si s'hagués disposat de les 
dades a finals de l'any passat les coses haguessin anat diferent. El seu grup s'abstindrà i 
agraeix l'esforç que s'està fent per part  del Consell per intentar gestionar i aconseguir el 
nombre màxim de recursos. No hi poden votar a favor perquè creuen que aquest 
Contracte programa no és de rebut. Exposa, de nou, el que ja van comentar a la Comissió 
Informativa i s'ofereixen per col·laborar en tot el que es pugui, en els moments actuals que 
no arriben els recursos potser ha d'arribar la imaginació. Entre tots han de buscar 
solucions imaginatives per intentar que aquestes retallades siguin menors i afectin el 
mínim els ciutadans. Potser en aquests moments no veuen cap solució però entre tots 
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alguna solució poden trobar. S'ofereixen per col·laborar perquè els nostres ciutadans no 
hagin de patir una cosa que no és culpa seva.  
 
El Sr. Mascort en primer lloc vol comentar un aspecte tècnic. Pregunta si ara s'aprova el 
Contracte programa per quatre anys amb una sèrie de partides que estan en blanc i 
aquestes d'aquí a un temps es modifiquen s'hauran de tornar a aprovar en el plenari.  
 
El Secretari respon que hauria de consultar el document per contestar en ferm. 
 
El Sr. Mascort comenta que hi ha una sèrie de partides sense assignació si aquestes es 
modifiquen pensa que o s'han d'aprovar a posteriori o bé ratificar.  
 
El Secretari comenta que es pot veure des de dos punts de vista diferents. Aquestes 
estan en blanc i el Departament compleix amb l'acord si no hi posen cap xifra, tot el que hi 
posi és de més. Pensa que no s'hauria de portar a aprovació per part del Ple però sí que 
se n'ha d'informar a la Comissió Informativa. En funció del que es digui a la Comissió es 
podria portar a aprovació del Ple.  
 
El Sr. Mascort comenta que el seu grup hi votarà a favor entenent i demanant que 
qualsevol modificació que s'hi faci es sotmeti a informació dels grups ja sigui en la  
Comissió Informativa o en el Ple. Esperen que alguna d'aquestes partides rebin 
finançament. Respecte al primer any amb la reducció de 97.000 euros esperen parlar-ne i 
treballar-ho conjuntament perquè no afecti als serveis socials bàsics que es presten als 
ciutadans. Buscant solucions perquè els serveis que afectats siguin els mínims, Tal i com 
s'ha dit per part dels consellers que l'han precedit entenen que el Consell l'única cosa que 
pot fer és negociar i signar. La força la té el govern del país.  
 
El Sr. Parera-Nieto s'havia oblidat de comentar l'oferiment que es va fer per part del grup 
socialista al que entén que s'hi acull el grup d'esquerra- Espera trobar-hi la resta de forces 
polítiques. A través d'aquest grup de treball espera buscar finançament pels serveis 
socials. Indica que donaran compte en tot moment de com evolucionen les negociacions 
pel que fa als serveis socials. Tota la informació que els arribi els serà tramesa.  
 
Vista la nova regulació i ordenació del sistema de seveis socials, en especial del sistema 
públic d’aquests serveis, que s’ha produït amb l’entrada en vigor de la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre; 
 
Atès que la gestió del sistema públic de serveis socials i dels altres programes relatius al 
benestar social fa plausible arbitrar un instrument jurídic que permeti avançar en una 
millor coordinació, col·laboració i cooperació amb els ens locals responsables de les àrees 
bàsiques de serveis socials, no subjecte, com fins ara, al règim juridic de les subvencions; 
 
Vist que aquests convenis quadriennals de coordinació i cooperació interadministratives 
es volen instrumentar mitjançant la fórmula de contracte programa; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, d’ERC-AM i 
del PPC i l'abstenció del PSC-PM de la CUP-PA i el vot en contra d’ICV-EUiA-E.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Primer.  Aprovar el text del contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la 

cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i 
Família i el Consell Comarcal del Gironès, en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família. 
 
Tercer.  Facultar àmpliament la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura 

del contracte programa i de quants documents siguin necessaris per a la 
formalització d'aquest acord. 

 
16. Aprovació del conveni de col·laboració entre la  Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament de Benestar Social i Famí lia, i el Consell Comarcal del 
Gironès en matèria de polítiques de joventut.  
 
La Sra. Estañol explica que es tracta d'un conveni que té per finalitat garantir el 
funcionament del servei comarcal de joventut tant pel que fa a les activitats d'educació en 
el lleure, com en matèria d'instal·lacions juvenils. Aquest es signa des de l'any 2000.  
 
Atès que la Generalitat de Catalunya disposa de la competència exclusiva sobre joventut i 
ha impulsat el Pla nacional de joventut de Catalunya 2011-2020;  
 
Vist el contingut del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
el Departament de Benestar Social i Família, i el Consell Comarcal del Gironès, en 
matèria de polítiques de joventut; 
 
Atès que aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració i cooperació 
mútua entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament Benestar Social i 
Família, i el Consell Comarcal del Gironès, amb la finalitat de garantir el funcionament del 
Servei Comarcal de Joventut, de facilitar al Consell comarcal les accions de seguiment de 
les activitats subjectes al Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats 
d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, així com, finalment, de 
fer efectiva a favor del Consell Comarcal la delegació de les facultats executives en 
matèria d’instal·lacions juvenils competència de la Generalitat.  
 
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 la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, i el 
Consell Comarcal del Gironès, en matèria de polítiques de joventut. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família. 
 
17. Aprovació del conveni marc de col·laboració ent re el Consell Comarcal del 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per a l'org anització del Festival d'arts 
escèniques Emergent.  
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El Sr Bagué manifesta que la setmana passada es va portar a terme la presentqació 
d'aquest Festival. És el vuitè any que s'organitza. Aquest va començar com una 
experiència atrevida i modesta però original, segueix amb la mateixa filosofia però ara ja 
s'ha consolidat. Es porta a terme els dos primers caps de setmana del mes de juliol.  
Agraeix l'esforç suplementari que han realitzat els ajuntaments que hi participen perquè 
s'ha incrementat l'aportació que hi han de realitzar. Aquests són: Vilablareix, Quart, Sant 
Gregori, Sarrià de Ter, Campllong i Madremanya. Porten a terme l'aprovació del conveni 
que se signa cada any amb els municipis.  
 
El Sr. Mascort celebra que aquest Festival Emergent, una aposta significativa del seu grup 
quan estaven portant l'àrea de Cultura continuí endavant i que cada vegada siguin més 
pobles els que hi participen. Manifesta que ja no se n'hi poden afegir més perquè no hi ha 
més dies. Vol fer notar que l'aportació de la Diputació de Girona ha estat molt minça 2.500 
euros. Creu que hi podien haver aportat més. En segon lloc, ja ho ha dit el conseller, però 
ho vol remarcar, l'esforç que fan els ajuntaments en l'aportació econòmica que han de 
realitzar per poortar les arts escèniques als municipis petits.  
 
El Sr. Parera-Nieto agafa les paraules del Sr. Mascort i manifesta que aquest Festival es 
manté per fer arribar les arts escèniques als petits municipis i també perquè funciona. 
Indica que no hi ha res més trist que mantenir alguna cosa que no funciona. Mentre 
funcioni i es pugui es seguirà portant a terme. Felicita l'àrea de Cultura del Consell per 
aquesta iniciativa.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès vol continuar promocionant a la comarca del 
Gironès espectacles culturals de petit format, mitjançant un festival anual; 
 
Atès que aquest festival ha d’oferir una plataforma de difusió per a artistes que presentin 
un treball de qualitat en música, dansa, entre d’altres especialitats de tal manera que el 
públic de la comarca pugui gaudir d’una oferta cultural novedosa; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès, rere aquesta iniciativa, vol potenciar 
l’arrelament d’aquesta proposta a la comarca amb la col·laboració i suport dels 
ajuntaments i fer realitat aquesta activitat als municipis; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Aprovar el text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 

del Gironès i els ajuntaments de la comarca per a l'organització del Festival 
d'arts escèniques Emergent. 

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

la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució d'aquest 
acord i, en especial, per a la signatura dels convenis i annexos 
corresponents. 
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Tercer.  Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca. 
 
18. Moció presentada per la CUP-PA per a la retalla da de les retribucions i 
indemnitzacions dels consellers comarcals.  
 
El contingut de la moció que presenta la CUP-PA té el següent contingut:  
 
Atès que les polítiques neoliberals impulsades per les principals institucions internacionals 
(LFMI i el Banc Mundial) i avales per les institucions europees, basades en el que 
s'anomena polítiques d'austeritat, estan tenint un efecte demolidor per a la qualitat de vida 
i que en aquest sentit, l'exigència de reduir els dèficits públics a l'estat espanyol i els 
Països Catalans s'està traduint en agressives i lesives retallades en àmbits tant sensibles 
com la sanitat, l'educació i els serveis socials;  
 
Atès que aquestes polítiques tenen un impacte directe als nostres municipis i comarques 
ja que estan dinamitant l'estat de benestar i, consegüentment, escapçant una cohesió 
social que ja era prou precària abans d'iniciar-se la crisi econòmica;  
 
Atès que el darrer any tots els indicadors socioeconòmics assenyalen que la situació a la 
nostra comarca ha empitjorat sensiblement i que ho continuarà fent. Ho il·lustren dades 
com les de l'atur, que s'ha incrementat un 4,53% respecte el mateix període de l'any 
anterior i ja se situa en 14866 persones al conjunt de la comarca (dades de l'Observatori 
del Treball corresponents al mes d'abril). Factors que fan que l'índex de pobresa continuï 
augmentant i que el nombre d'unitats familiars que voregen el llindar de la pobresa va en 
augment als Països Catalans i a la nostra comarca;  
 
Atès que segons dades facilitades per aquest mateix Consell Comarcal, el Consorci de 
Benestar Gironès - Salt ha detectat un increment del 50% de persones ateses l'any 2011 
respecte l'any 2008 i que s'ha passat de realitzat 21048 intervencions el 2008 a 47619 
l'any 2011, en previsió que la xifra creixi durant aquest 2012;  
 
Atès que l'anunciada retallada d'un 50% pel que fa a l'acollida d'immigrants fa preveure 
moltes dificultats i un augment considerable d'episodis de crisi social, un escenari que es 
pot veure reforçat amb l'agreujament de la crisi econòmica i noves fases de retallades 
impulsades pels governs de l'estat i la Generalitat;  
 
Atès que l'escassetat de recursos obliga a reforçar la solidaritat envers els sectors més 
febles de la societat i a un necessari repartiment més just i equitatiu dels recursos públics;  
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès va aprovar a l'inici del mandat 2011-2015 un 
cartipàs que reparteix els recursos públics destinats a òrgans de govern i representació i 
que va ser publicat al BOP número 147 del 3 d'agost de 2011, i que es resumeix en el 
següent quadre:   
 
 

  Ple  C. Presidèn.  C. Inf.  J. Port.  Òrg. Col. TOTAL Mensual 
President 6 600 24 600   6 600 30 400 33.600 2.800 
Vicepresident 6 500 24 500 6 500   20 300 24.000 2.000 
Cap d’àrea 6 430 24 430 6 430   17 215 19.200 1.600 
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Delegació 
específica 

6 420   6 420   26 200 10.200 850 

Portaveu 6 400   6 400 6 400   7.200 600 
Conseller 6 250   6 250     3.000 250 
 
Acords:  
 
Primer.- Modificar l'acord del cartipàs a fi i efecte de rebaixar substancialment les 
retribucions adscrites als diferents càrrecs electes amb representació al Consell Comarcal 
del Gironès.  
 
Segon.- Que la rebaixa se situï en un 30% per aquells càrrecs que percebin retribucions 
superiors als 15.000 euros anuals en aquest Consell Comarcal, i d'un 15% per a la resta. 
 
Tercer.- Destinar l'estalvi en recursos fruit d'aquesta mesura al foment de polítiques 
d'ocupació i formació i el Consorci de Benestar Social.  
 
El Sr. Cornellà comenta que amb aquesta moció els proposen aplicar una retallada a les 
retribucions i indemnitzacions dels consellers i conselleres comarcals. En l'exposició de 
motius d'aquesta expliquen perfectament i de forma entenedora el que està passant i que 
tots saben. El que està portant aquesta crisi-estafa, el que els diuen les institucions 
europees pel que fa a l'austeritat i que el que fan és escanyar i retallar als països més 
febles o que han gestionat malament. Aquesta austeritat qui l'està pagant, com s'ha pogut 
observar en un punt anterior són els serveis socials prestats als ciutadans que són els que 
han aixecat el seu país amb el seu esforç i sacrifici. El dèficit públic que s'ha creat en els 
darrers anys no el poden pagar els mateixos de sempre els quals ja ho estan pagant amb 
la sanitat, l'educació, els serveis socials... Les mesures que s'estan adoptant tant per part 
de l'estat espanyol, el govern de la Generalitat de Catalunya, les impulsades per Europa i 
des d'altres organismes internacionals afecten a la ciutadania.  L'estat del benestar està 
totalment qüestionat i s'està trencant. El que durant molt anys els ciutadans han lluitat per 
aconseguir s'ha acabat. La cohesió social s'està trencant o ja s'ha trencat. Molts dels que 
estem aquí sabem que als nostres municipis ja hi ha pobresa extrema com ell no havia 
vist mai. Els indicadors socioeconòmics segueixen a la baixa i que no sembla a curt 
termini s'hagi de sortir d'aquest estat d'excepció. A la comarca constantment noves 
persones estan quedant a l'atur, les xifres són molt elevades. Al darrer mes l'atur va 
augmentar un 4,53 % respecte l'any anterior. L'índex de pobresa de la comarca va 
augmentant. Segons dades del Consorci Benestar social hi ha hagut un increment d'un 
50% de persones ateses respecte l'any 2008. Vol remarcar les retallades plantejades o 
imposades. Han signat un Contracte Programa amb diverses partides sense finançament 
pels propers anys. És per tot això que des del seu grup consideren que s'han de buscar 
solucions, potser no cal respostes imaginatives sinó realitats. Saben que quan el seu grup 
encara no formava part del Consell als consellers i conselleres comarcals ja se'ls van 
aplicar una retallada en els seus sous i indemnitzacions però pensen que tal i com estan 
evolucionant els esdeveniments seria un bon moment perquè els politics fessin gala de no 
ser el que diuen que som. Els proposen modificar el cartipàs per rebaixar substancialment 
les retribucions adscrites als diversos càrrecs electes amb representació al Consell 
Comarcal del Gironès. Un 30% pels càrrecs que percebin retribucions superiors als 
15.000 euros anuals i un 15% per la resta. Que l'estalvi que generi aquesta reducció es 
destini al Consorci de Benestar Social Gironès - Sat o a politiques d'ocupació i formació 
que tots els grups es queixaven que per les diverses retalles sofertes no s'hi dedicava 
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finançament. Pensen que el fet d'aprovar una moció d'aquesta mena pot ser un bri 
d'esperança pel país i per la resta d'ajuntaments, consells comarcals i diputacions. Que la 
ciutadania vegi que els que governen, sigui des d'on sigui, també estan disposats a 
apretar-se el cinturo. Manifesta que la majoria dels que estan aquí asseguts o tenen una 
altra feina, o son alcaldes o són alcaldes i tenen una feina. Suposa que hi ha situacions 
molt diverses. Estaria bé que la ciutadania veies que en aquest consell comarcal es fan 
les coses d'una forma diferent. 
 
El Sr. Gómez manifesta que està totalment d'acord en aquesta moció.  
 
La Sra. Plana manifesta que el seu grup va donar suport a l'aprovació del cartipàs. Un 
dels motius pels quals li van donar suport va ser perquè en aquells moments de crisi ja es 
va aplicar una retallada molt important als sous i les retribucions. Aquest exemple que s'ha 
de donar a la ciutadania ja es va donar. Està clar que estem vivint moments molt i molt 
complicats a nivell econòmic i social, que ens trobem en una crisi tant forta que no sabem 
on els portarà i per tant que cal austeritat. Hi estan totalment d'acord en què cal austeritat 
però a la vegada s'ha de tenir present que tots tenen dret a fer política. No només uns 
quants. La política no es fa de cap manera a base de demagògia, El seu grup fa política 
en majúscula i pensen que la feina que fan tots els polítics cal que sigui compensada 
d'alguna manera i que a la vegada cal austeritat. No sap de quina manera s'ha de 
compensar i en aquests moments no està a les seves mans decidir-ho. Creu que s'ha de 
portar a terme un debat intens de quines han de ser les retribucions o les compensacions 
dels polítics. No volen ser còmplices del discurs que realitza la dreta segons el qual 
només farien política els rics. Creuen que cal un equilibri entre l'austeritat i la dignitat 
alhora de fer política. El seu grup s'abstindrà en la votació d'aquest punt.  
 
El Sr. Mascort comenta que es podria estendre en el fons d'aquesta moció que presenta 
el grup de la CUP-PA però no ho farà, se centrarà en la forma. Quan en qualsevol 
institució l'equip de govern presenta una qüestió al Ple els grups de la oposició si no se'ls 
ha informat prèviament i no hi hagut participació i diàleg es queixen. Generalment hi voten 
en contra. Ell creu que un partit com la CUP-PA que fa bandera del diàleg i la participació 
no hauria d'haver portat una qüestió directament al Ple. Hauríem de ser capaços, tots 
plegats, de trobar-nos asseure'ns i de parlar-ne. Aquesta és una qüestió prou important 
com perquè algú altre en pugui fer demagògia. Com molt bé deia la Sra. Plana s'està 
estenen el discurs de que els polítics som determinades coses... Exposa que o la política 
la fem nosaltres o ens la faran. Aquest discurs va estenen una idea que al final farà que 
vingui algú que en sap molt i escombrarà a tots els que han sortit dels carrers per fer 
política perquè ells en sabran molt i nosaltres no ens en sortim. Aquest discurs va calant 
entre una part de l'electorat aprofitat per la dreta demagògica i per l'extrema esquerra 
encara més demagògica. Sinó tenim cura tots plegats aquest farà anar cap a un destí que 
ell no sap quin és. Creu que s'ha de fer política, ben feta, discutint les qüestions com 
persones que fem política amb raonament, amb diàleg, amb participació i amb 
transparència. No entrarà a discutir quin tant per cent s'han de retallar les retribucions. El 
seu grup en el Ple de pressupost que es va portar a terme van presentar una proposta de 
rebaixar un 15% els sous i les indemnitzacions. Aquest suposava un estalvi de 40.000 
euros els quals els volien destinar a l'àrea de Promoció Econòmica. Els portaveus dels 
grups s'han assabentat de la presentació d'aquesta moció quan han vist l'odre del dia. 
Aquesta no és la forma més adient de fer les coses. S'ofereix a trobar-se tots els 
portaveus per parlar-ne i portar-ho a Ple quan hi hagi un acord. El seu grup no hi votarà a 



 25 

favor per tot el que ha exposat però no votaran en contra perquè el titular fàcil és que el 
grup d'Esquerra hi ha votat en contra. El seu vot serà l'abstenció.  
 
El Sr. Gil comenta que no entenen perquè s'ha presentat aquesta moció i la forma com 
s'ha presentat. Si no és amb un caire totalment electoralista i per fer demagògia sobre la 
situació en la que estem. Estem en la situació actual per estirar més el braç que la 
màniga, per gastar més del que s'ingressava. Creu que les solucions que s'han d'adoptar 
a partir d'ara són buscar un consens per intentar aconseguir més ingressos que despeses. 
Han d'assumir que els moments actuals són molt difícils i que la situació actual exigeix 
molta austeritat. Tots i cadascun de nosaltres ens sentim molt identificats amb tots els que 
pateixen. Possiblement no gaire lluny d'on som nosaltres hi ha gent que està patint. 
Manifesta que ara no es pot fer demagògia o voler donar exemple amb un 15 o un 30 % 
de retallades en els sous que guanyen els polítics. Els polítics desenvolupen una funció 
social bastant important que és donar serveis als ciutadans. Molts dels que som aquí 
simplement cobrem una indemnització, no arribem ni a cobrar un sou. Van aprovar un 
cartipàs fa molts pocs mesos amb una situació que ja era traumàtica. Ara la situació és 
pitjor i possiblement d'aquí a temps encara ho sigui més. Fer demagògia en aquest tema 
creu que no els aporta arreglar moltes situacions. Creu que s'hauria de consensuar i el 
seu grup hi està d'acord en dialogar entre totes les forces polítiques per tal de buscar 
solucions. Enlloc d'estirar més el braç que la màniga que s'obtinguin més ingressos que 
no pas despeses. Que permetin tornar a fer politiques que afavoreixin el benestar social 
dels ciutadans. Emplacen al grup de la CUP-PA a que donin exemple en aquest tema i 
que ells siguin els primers que retornin el seu sou aquí i allà on siguin. Darrera d'ells ho 
pot fer qualsevol altre que ho vulgui.  
 
El Sr. Mateu sense ànims de tornar a un debat agre que no té massa sentit es limitarà a 
recollir un parell d'aportacions realitzades pels companys socialistes i d'esquerra. En 
primer lloc, tal i com ha dit la Sra. Plana, fa falta realitzar un debat intens, real i fort d'una 
vegada per totes a les instàncies superiors per establir el tema de les retribucions i sous 
dels càrrecs electes. Una de les primeres feines que va haver de fer com a alcalde va ser 
retallar-se el seu sou i els dels seus regidors. Tots els que han hagut de fer aquesta feina 
ho van fer en base  a la seva consciència. Has de posar en valor la feina que realitzaràs i 
obrar en conseqüència. És cert que hi ha unes recomanacions per part d'associacions i 
federacions però potser fa falta realitzar aquest debat intens a nivell superior i que d'una 
vegada per totes s'estableixin factors en funció dels quals estipular els sous. A ell no li 
pertoca, com a alcalde d'un poble de 2.300 habitants, decidir com s'ha d'articular, però 
algú ho ha de fer. Li diu al Sr. Mascort que ells també estan d'acord en asseures i 
dialogar-ho. S'ha de buscar el consens. Creu que a la moció de la CUP-PA li manquen 
criteris, raonament i explicacions en el percentatge de la retallada. S'ha de tenir present 
que es va fer una retallada d'un 17% en el canvi de legislatura. La gent que hi ha ara a 
l'equip de govern està fent la mateixa o més feina que la legislatura anterior, la situació és 
molt més complicada. Els obliga a abocar-hi moltes més hores de les que s'hi abocaven 
en l'anterior legislatura. La dedicació és molt més elevada tant al Consell com a la resta 
d'ajuntaments. Aquí ens trobem amb moltes disparitats, hi ha consellers que tenen 
dedicació exclusiva, n'hi ha que la tenen parcial... Hi ha alcaldes de poblacions molt grans 
que cobren xifres inferiors a regidors que estan a l'oposició. Aquestes situacions es 
donen. Si volen poden encetar el debat a nivell intern ho poden fer però creu que aquest 
s'ha de realitzar a instancies superiors. S'ha d'estipular què s'ha de cobrar quan un es vol 
dedicar, en majúscules, a fer política.  
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El Sr. Cornellà manifesta que la política l'han de fer els ciutadans del carrer. En els darrers 
anys no és el que ha passat sinó que la classe política s'ha professionalitzat i tots ho 
saben. Potser no en els municipis però si en les instàncies superiors. Ell és treballador i 
amb un sou normal i corrent en fa prou, no cal que a tot arreu on actua com a 
representant polític hagi de cobrar indemnitzacions. En cap moment no ha parlat de 
renunciar-hi, segurament el PPC no ho ha interpretat o no ha llegit bé la moció. Es tracta 
de reduir-los no de renunciar-hi. Potser no ho han explicat bé i potser ho havent d'haver 
debatut, hi estan d'acord, però el que està clar és que hi ha molts ciutadans que han 
perdut el sou o que s'han quedat sense l'atur. Els treballadors de l'administració pública 
que han perdut aproximadament un 30 % del que cobraven. És de la valoració de totes 
aquestes xifres d'on provenen aquests percentatges. La majoria de la població no ha 
perdut un 17% sinó que ha perdut un 100% o un 30% o coses en cara pitjors. No és una 
moció demagògica és una forma de fer política diferent, no professional, fomentant que la 
ciutadania pugui formar part de la política. Que no hi hagin escàndols com ara sous 
desorbitats, duplicitat de sous,.. Això no és ser demagògic és dir la realitat. Finalment vol 
dir que la paraula demagògia avui aquí s'ha pervertit molt en les intervencions de la resta 
de grups. Aquesta moció de demagògica no en té res és ben realista. Estan d'acord en 
què es podia debatre però aquesta ha estat redactada amb la bona fe del món i seguint el 
que fan en tots els ajuntaments on estan que el primer que han fet ha estat rebaixar-se el 
sou. Ho poden veure als quatre ajuntaments en els que hi són presents.   
 
La moció presentada per la CUP-PA per a la retallada de les retribucions i 
indemnitzacions dels consellers comarcals no prospera amb els vots a favor de CUP-PA i 
d’ICV-EUiA-E, l'abstenció d’ERC-AM i del PSC-PM i els vots en contra de CiU i del PPC. 
 
19. Dictàmens i mocions d’urgència  
 
No n'hi ha.  
 
20. Precs, preguntes i interpel·lacions.  
 
El Sr. Gómez, comenta sobre el punt anterior, que tot el que ha cobrat del Consell ho ha 
donat a metges sense frontera. Amb el seu sou en té prou i no li fan falta.  
 
La Sra. Plana dona les gràcies perquè els han tramès la plantilla i la relació de llocs de 
treball.  
 
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 

 


