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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE  
DEL PROPPASSAT 17 D'OCTUBRE DE 2012  
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ACTA NÚM. 5/12 
 
Núm.  de la sessió: 5/12 
Caràcter:  ordinària 
Data: disset d'octubre de dos mil dotze (17/10/2012) 
Horari:  de les vuit i cinc minuts a dos quarts de nou 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  
Gerard Darnés i Soms  
Roser Estañol i Torrent  
Jordi Fàbrega i Vilà  
Lluís Freixas i Vilardell  
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz 
Josep Perich i Pons  
Joaquim Roca i Ventura  
Alfons Soler i Pou  
Josep Miquel Terrádez i Valmaña 
Grup del PSC-PM: 
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:  
Jordi Corominas i Ribas  
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta del proppassat 18 de juliol 
de 2012. 
 
Els consellers i conselleres presents a la sessió aproven per unanimitat, 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 24 de juliol es va portar a terme una taula de reflexió sobre 
els serveis d'ensenyament. El dia 11 de setembre es va participar en l'acte institucional de 
la diada nacional de Catalunya conjuntament amb la Diputació de Girona, la Generalitat 
de Catalunya i l'Ajuntament de Girona. El dia 13 de setembre es van reunir amb la 
Secretària general de Benestar Social i Família, la Sra. Maria Dolors Rusinés i Bonet, ell 
mateix, el Sr.  Mateu Parera-Nieto, la Sra. Cari Castillo i el Sr. Carles Mulero. El dia 29 es 
va participar en els premis literaris Prudenci Bertrana. El dia 28 de setembre es va portar 
a terme un Consell d'Alcaldes amb la presència del Conseller d'empresa i ocupació, el Sr.  
F. Xavier Mena. El dia 5 d'octubre es van reunir els 8 presidents dels consells comarcals 
de la demarcació de Girona amb el Sr. Enric Colet Secretari general d'empresa i ocupació 
per tractar temes de promoció econòmica. El dia 6 d'octubre es va participar en la 
inauguració del camp de futbol de Sarrià de Ter. La direcció d'aquesta obra s'ha portat a 
terme per part dels serveis tècnics del Consell Comarcal del Gironès.    
 
El Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 174/2012 al 240/2012 que s’han posat 
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Entre aquests hi ha l'adjudicació de 
la gestió de la deixalleria de Sarrià de Ter a l'empresa Tirgi i la gestió de l'Escola de 
Teatre a l'Associació gironina de Teatre, El Galliner. Es va portar a terme la Comissió 
Informativa d'Hisenda en la que es van concedir els ajuts de menjador. S'ha portat a terme 
la licitació pel subministrament elèctric pels ajuntaments que havien signat el conveni amb 
el Consell Comarcal.  
 
3. Aprovació amb caràcter provisional de la modific ació de taxes per a l'exercici de 
2013. 
 
El Sr. Baulida manifesta que tal i com van comentar a la comissió informativa porten a 
aprovació les taxes. Indica que la rellevància dels ingressos que obté el Consell en 
concepte de taxes i preus públics és mínima. S'ha produït una actualització dels cursos de 
Les Bernardes i dels preus dels menjadors escolars que gestiona el Consell. S'ha creat un 
preu públic per fer front al pagament de part del cost del transport no obligatori. Pel que fa 
a les taxes s'ha modificat la que regula l'entrada als Banys Àrabs per beneficiar els grups.  
 
Vist l’informe tècnic i econòmic, de data 3 d’octubre de 2012, de l'interventor de fons del 
Consell Comarcal del Gironès; 
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Vist l’informe de Secretaria, de data 3 d’octubre del 2012, 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: 
 
Primer.  Aprovar amb caràcter provisional la modificació de les taxes que es 

relacionen: 
- Taxa corresponent a l’entrada als Banys Àrabs de Girona 
“Art. 3. Quantia 
Per la visita dels Banys Àrabs 2,00 € per cada entrada. 
Per l’ús de l’edifici 100,00 € per dia més 16,00 € per cada hora que passi de 
la concedida. 
En el cas de visites guiades per a grups escolars, organitzades pel Consell 
Comarcal del Gironès, la taxa pel servei de guia serà de 30,00 € addicionals 
al preu d'entrada. 
 
Art. 4. Exempcions 
Respecte l'entrada s'aplicaran exempcions als professionals que en la seva 
tasca col·laborin en la difusió pública del monument i que prèviament ho 
hagin sol·licitat al Consell Comarcal el qual en comunicarà la conformitat. 
Els grups d'estudiants dels centres educatius de la comarca del Gironès 
acompanyats pels seus professors. 
Respecte l'ús de l'edifici estaran exemptes les entitats sense finalitat de lucre 
per a la realització d'activitats d'interès cultural o social per a la comarca i 
que prèviament ho hagin sol·licitat al Consell Comarcal el qual en 
comunicarà la conformitat. 
 
Art. 5. Bonificacions 
a) Fer les visites en grups organitzats de 15 persones o més, la taxa serà 
d'1,00 € per cada entrada. 
b) Pels grups d'estudiants acompanyats pels seus professors, la taxa serà 
d'1,00 € per cada entrada fins a 30 euros per grup com a màxim. 
c) Pels estudiants, els aturats, els majors de 65 anys, els menors de 16 anys, 
els disminuïts i els membres de famílies nombroses la taxa serà d'1,00 € per 
cada entrada. 
d) El règim d'entrada única a tots els museus i monuments de Girona 
acordat amb les diferents institucions propietàries o gestores de museus i 
monuments es regularà pel conveni de col:laboració signat a tal efecte.” 

 
 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, tauler 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 



 5

termini d'exposició pública, els acords s'entendran aprovats amb caràcter 
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. 

 
4. Ratificació i aprovació del decret de la presidè ncia del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 13 de setembre de 2012, mitjançant  el qual s’aprova l'addenda al 
conveni de col·laboració entre el Consorci Administ ració Oberta Electrònica de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès en la p restació de serveis d’assistència 
tècnica a les administracions locals de la comarca per a la millora de les 
prestacions dels serveis públics mitjançant la util ització de les TIC.  
 
El president manifesta que es tracta d'aprovar l'addenda del conveni amb el Consorci 
Administració Oberta Electrònica de Catalunya que regula la prestació dels serveis 
d’assistència tècnica a les administracions locals.   
 
Atès que en data 5 d’octubre de 2006 es va signar conveni de col·laboració entre el 
Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès 
per a la prestació de serveis d’assistència tècnica per a la promoció i el desenvolupament 
de la societat de la informació a les administracions locals de la comarca; 
 
Vist que d’acord amb el que regula el pacte quart del conveni s’estableix una vigència d’un 
any que es prorrogarà automàticament per períodes successius del mateix termini; 
 
Atès que per a les pròrrogues automàtiques cal actualitzar la dotació econòmica prevista 
inicialment en aquell conveni i es fa necessària la signatura d’una addenda on s’estableixi 
aquesta dotació econòmica com també la concreció de les actuacions i activitats que ha 
de portar a terme el Consell Comarcal i que han de ser justificades davant el Consorci 
AOC; 
 
Atès que el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya va trametre 
l’addenda d’actualització econòmica al conveni entre el Consorci Administració Oberta 
Electrònica de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès anteriorment citat; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer .  Ratificar el decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 13 de setembre de 2012, i aprovar l'addenda al conveni de 
col·laboració entre el Consorci Administració Oberta Electrònica de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès en la prestació de serveis 
d’assistència tècnica a les administracions locals de la comarca per a la 
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millora de les prestacions dels serveis públics mitjançant la utilització de les 
TIC. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord al Consorci per a l’Administració Oberta de 

Catalunya. 
 
5. Ratificació i aprovació del decret de la presidè ncia del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 29 d'agost de 2012, mitjançant el qual s’aprova el contingut del 
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci 
Administració Oberta per a la utilització dels serv eis de seu i tauler electrònics.  
 
El president explica que es tracta d'aprovar el conveni amb el Consorci Administració 
Oberta per a la implantació de les notificacions electròniques.  
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Gironès de data 15 de febrer de 2012 va aprovar 
la creació i establiment de la seu administrativa electrònica del Consell Comarcal del 
Gironès i també el Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica del Consell 
Comarcal del Gironès; 
 
Vist que el Consorci AOC és l’instrument a través del qual les administracions catalanes 
col·laboren i cooperen de manera ordinària i voluntària en l’impuls i el 
desenvolupament de l’ús dels mitjans electrònics, la coordinació d’estratègies i 
actuacions i, la definició i execució d’estratègies en els àmbits de la creació i prestació de 
serveis comuns d’administració electrònica per a les entitats que integren el sector públic 
de Catalunya, i la reutilització de les aplicacions i els serveis que es desenvolupin, entre 
d’altres; 
 
Atès que al Consell Comarcal del Gironès li interessa col·laborar amb el Consorci 
Administració Oberta per a la utilització dels serveis de seu i tauler electrònics; 
 
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 29 d'agost de 2012, i aprovar el contingut del conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci Administració Oberta per 
a la utilització dels serveis de seu i tauler electrònics. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord al Consorci per a l’Administració Oberta de 

Catalunya. 
6. Aprovació de la baixa de diferents obligacions d els exercicis de 2004, 2005 i 2006 
i anul·lació de diferents drets liquidats dels exer cicis de 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005 i 2006. 
 
El Sr. Baulida comenta que es tracta de donar de baixa diversos drets i obligacions. El 
gruix més important correspon a obres de PUOiSC. Aquestes obres no es van realitzar i 
per tant el Consell no percebrà l'ingrés corresponent a aquestes ni tampoc haurà de 
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trametre'ls a l'Ajuntament. També hi ha alguns casos de subvencions que no es van 
percebre. En la informació que els han tramès hi consten.   
 
Atès que és necessari que els estats de comptes del Consell Comarcal del Gironès 
reflexin la correcta situació econòmica i permetin oferir una adequada transparència pel 
que fa al tancament d’acord amb la doctrina consolidada de la Intervenció General de 
l’Estat; 
 
Vist l’informe de l’interventor del Consell Comarcal del Gironès de data 18 de setembre 
d’enguany; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Donar de baixa les obligacions reconegudes que es relacionen, referides als 

exercicis 2004, 2005 i 2006: 
 

Partida  Operació  Import  Concepte  
2004/01/151/622 2004003082 133.000,00 Obra no realitzada 
2004/01/151/762 2004001705 24.922,53 Obra no realitzada 
2004/01/151/762 2004002648 37.473,74 Obra no realitzada 
2004/01/151/762 2004002948 49,72 Menys import 

factura 
2005/01/151/762 2005002268 0,46 Menys import 

factura 
2005/01/151/762 2005003143 30.602,64 Obra no realitzada 
2005/01/151/762 2005003151 186.295,96 Obra no realitzada 
2006/01/151/762 2006002016 97.331,50 Obra no realitzada 
2006/01/151/162 2006003372 0,10 Menys import 

factura 
 
Segon. Anul·lar els drets prèviament liquidats referits als exercicis 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005 i 2006: 
 

Partida  Operació  Import  Concepte  
2001/01/75 2001003541 14.640,55 Excés previsió obra 
2002/01/75 2002002574 12.042,81 Subv. no rebuda 
2003/01/75 2003000194 66.111,33 PUOSC transf. 

ajuntament 
2003/01/75 2003003451 795,22 Excés previsió obra 
2003/01/75 2003003453 96,33 Excés previsió obra 
2003/01/75 2003003130 144.018,94 PUOSC transf. 

ajuntament 
2003/01/75 2003001976 122.590,24 PUOSC transf. 

ajuntament 
2004/01/45 2004000496 12.743,61 Factura errònea 
2004/01/46 2004002572 0,75 Excés previsió factura 
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2004/01/46 2004000182 0,01 Excés previsió factura 
2004/01/46 2004001458 500,47 Factura errònea 
2004/01/46 2004002347 1,12 Excés previsió factura 
2004/01/47 2004002112 240,00 Excés previsió  
2004/01/75 2004002947 37.474,73 Obra no realitzada 
2005/01/45 2005001767 27.772,50 Part subv. no rebuda 
2005/01/45 2005001649 13.686,12 Part subv. no rebuda 
2005/01/45 2005001647 5.430,77 Part subv. no rebuda 
2005/01/45 2005001606 4.842,00 Part subv. no rebuda 
2005/01/45 2005001204 146,00 Part subv. no rebuda 
2005/01/45 2005001104 1.995,20 Factura errònea 
2005/01/75 2005003161 30.000,00 Obra no realitzada 
2006/01/75 2006003487 90.000,00 Obra no realitzada 

 
Tercer.  Facultar àmpliament a la Presidència del Consell per a la resolució de 

qualsevol qüestió que es pugui plantejar en relació amb aquest acord. 
 
7. Aprovació de la creació d'un fitxer nou amb dade s de caràcter personal de 
titularitat del Consell Comarcal del Gironès i d'ac tualització del document de 
seguretat.  
 
El president explica que es tracta de crear un nou fitxer amb dades de caràcter personal 
d'acord amb la normativa de la Llei de protecció de dades de caràcter personal. Aquest 
recollirà les dades dels joves interessats a participar en activitats de la Zona Jove Llera 
del Ter.   
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès disposa de diferents fitxers de dades de 
caràcter personal creats amb anterioritat i degudament inscrits al Registre de fitxers 
públics de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Aquests fitxers, i les mesures de 
seguretat que s’hi apliquen, figuren detallats en el Document de Seguretat del Consell; 
 
Vist que la creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal de 
les administracions públiques té la seva regulació a l’article 20 de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i en els 
articles 52 a 54 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de l’esmentada Llei Orgànica (RLOPD). Aquestes 
normes indiquen que la creació, modificació o supressió dels fitxers s’ha d’efectuar per 
mitjà de disposició de caràcter general o acord que s’ha de publicar en el diari oficial 
corresponent. A partir de la seva aprovació definitiva, la informació bàsica dels fitxers s’ha 
de notificar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, d’acord amb l’art. 11.2.a de la 
Llei 32/2010, d‘1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per a la seva 
inscripció al Registre de fitxers públics; 
 
Atès que es fa necessari la creació d’un fitxer, per a la gestió i organització d’activitats per 
a joves de la zona de la Llera del Ter; 
 
Atès que el Consell Comarcal disposa del preceptiu Document de Seguretat dels fitxers 
que és d’aplicació a tots els fitxers i tractaments de dades responsabilitat de la 
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Corporació, Document que ha de ser actualitzat regularment en compliment de l’article 
88.7 del RLOPD. Correspon actualitzar aquest Document, que en la darrera versió porta 
la data de gener de 2009, per tal de recollir els canvis en els sistemes d’informació i en els 
fitxers del Consell; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar amb caràcter inicial la creació del fitxer amb dades de caràcter 

personal de titularitat d'aquesta Corporació amb la denominació Usuaris 
Zona Jove Llera del Ter, quines referències bàsiques són les següents: 

 
1.- Nom del fitxer: Usuaris Zona Jove Llera del Ter  
2.- Finalitat i usos:  Organització d’activitats adreçades a joves dels municipis 
de la llera del Ter 
3.- Persones o col·lectius afectats: Joves interessats a participar a activitats 
de la Zona Jove Llera del Ter i els seus representants legals 
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant 
legal 
5.- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis 
6.- Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI/NIF, núm. 
targeta sanitària, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura; data de 
naixement, dades familiars 
7.- Sistema de tractament: Manual i automatitzat 
8.- Cessions: No es preveuen 
9.- Transferències internacionals: No es preveuen 
10.- Unitat responsable: Joventut 
11.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, 
rectificació, oposició i cancel·lació: Consell Comarcal del Gironès 
12.- Nivell de seguretat: Bàsic 

 
Segon.  Els fitxers que s’indiquen a l’annex I es regiran per la normativa vigent en 

matèria de protecció de dades, la llei de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú, lesgislació de règim local, així 
com per la Llei 10/2001 d’arxius i documents i la resta de normes legals i 
reglamentàries que els siguin aplicables. 

 
Tercer.  El responsable del fitxer serà el Consell Comarcal del Gironès, el qual 

adoptarà les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per 
tal de garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així 
com l’exercici efectiu dels seus drets per part de les persones afectades. Les 
mesures de seguretat exigides per la normativa s’aplicaran en funció del 
nivell de seguretat bàsic i resulten principalment de l’adopció a nivell intern 
de les mesures previstes en el títol VIII del Reglament de desenvolupament 
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, aprovat pel Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre. El detall d’aquestes mesures i la seva 
aplicació concreta figura al Document de Seguretat dels fitxers del Consell. 
Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i 
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cancel·lació els interessats o afectats podran adreçar-se al Consell Comarcal 
del Gironès. En els cas que el fitxer sigui objecte de tractament per part d’un 
concessionari a qui el Consell hagi adjudicat un servei, aquests drets es 
podran exercir igualment davant l’empresa o entitat adjudicatària, sempre 
que així s’hagi establert a l’acord d’adjudicació. 

 
Quart.  Aprovar l’actualització del Document de Seguretat que consta com a Annex 

1. 
  
Cinquè.  De conformitat amb el que regula l'article 49.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

l’expedient s'exposarà al públic pel termini de 30 dies hàbils als efectes de 
què els interessats puguin formular reclamacions o suggeriments. En el 
supòsit de què no es presentin reclamacions durant el termini d'exposició 
pública, els acords adoptats amb caràcter inicial s'entendran aprovats 
definitivament de conformitat amb el que regula l'article 49.c de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril. 

 
Sisè. Un cop definitiu l'acord d'aprovació, procedir a la seva publicació al Butlletí 

Oficial de la Província de Girona i al tauler d'anuncis i comunicar a l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades els esmentats canvis per a l’actualització de 
la informació dels fitxers del Consell al Registre de fitxers d’aquesta Agència. 

 
 
8. Aprovació de l’expedient de licitació del servei  públic de recollida i tractament 
dels residus de poda o restes vegetals dels municip is de la comarca del Gironès.  
 
El Sr. Freixas comenta que porten a aprovació l'expedient de licitació del tractament dels 
residus de la poda o i restes vegetals dels municipis de la comarca del Gironès que han 
delegat aquest servei al Consell. Als existents fins ara s'hi ha d'afegir el municipi de Cervià 
de Ter. Es prestarà servei als municipis d'Aiguaviva, Bescanó, Campllong, Canet, Flaçà, 
Madremanya, Sant Gregori, Sarrià de Ter, Vilablareix i Cervià de Ter. La plica s'ha deixat 
oberta per si hi ha nous municipis que s'hi vulguin adherir amb els paràmetres regulats. 
Els preus són molt semblants al cost actual. Ara mateix es presta de forma separada. Per 
una banda la recollida, per l'altra el tractament i també els fan pagar el cost dels impropis 
trobats en els contenidors. A partir d'ara es farà conjuntament. L'empresa que porti a 
terme la recollida en realitzarà el tractament i si hi ha impropis els haurà d'assumir.  
 
El Sr. Mascort pregunta quan finalitza el conveni signat per la delegació d'aquest servei.  
 
El Sr. Freixas respon que ara mateix se'ls ha tramès el nou conveni per la delegació 
d'aquest servei. Aquest conveni es va aprovar en el darrer Ple. Fins ara el servei es 
prestava sense tenir els convenis signats.  
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès vol licitar el servei públic de recollida i 
tractament dels residus de poda o restes vegetals dels municipis de la comarca del 
Gironès que han signat (o puguin signar) a aquest efecte el conveni de delegació 
corresponent amb el Consell Comarcal del Gironès; 
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Vist que els ajuntaments de Bescanó, Aiguaviva, Canet d'Adri, Flaçà, Campllong, 
Madremanya, Vilablareix, Sant Gregori i Sarrià de Ter han delegat la gestió d'aquest 
servei al Consell Comarcal, per tal de prestar-lo mancomunadament; 
 
Atès que aquesta licitació té per objecte la gestió indirecta, en règim de concessió 
administrativa, del servei públic de recollida i tractament dels residus de poda o restes 
vegetals dels municipis de la comarca del Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar, de conformitat amb l’article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes 
del sector públic, l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, 
corresponent a la licitació del servei públic de recollida i tractament dels 
residus de poda o restes vegetals dels municipis de la comarca del Gironès 
que s’hi han volgut adherir. 

 
Segon.  Aprovar el plec de clàusules econòmiques i administratives particulars que 

han de regir l’esmentada contractació i el plec de clàusules tècniques. 
 
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, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant. 

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

Consell Comarcal del Gironès per a la tramitació i execució d’aquest acord, 
incloses la resolució de les al·legacions que es puguin presentar i 
l'adjudicació de la contractació, ambdues previ informe favorable de la 
Comissió Informativa de Cooperació Municipal, i facultar a la Presidència del 
Consell Comarcal del Gironès per resoldre les qüestions que es puguin 
produir durant la vigència del contracte inclosa la seva resolució. 

 
 
9. Aprovació del text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i  
l'Ajuntament de Flaçà per a la prestació del servei  de transport i tractament del 
rebuig.  
10. Aprovació del text del conveni entre el Consell  Comarcal del Gironès i 
l'Ajuntament de Cervià de Ter de delegació del serv ei de transport i tractament del 
rebuig i de la fracció orgànica de residus municipa ls.  
 
El Sr. Freixas explica que es tracta d'aprovar els respectius convenis amb els ajuntaments 
de Flaçà pel servei de transport i tractament del rebuig i amb el municipi de Cervià de Ter 
pel servei de transport i tractament del rebuig i de la fracció orgànica de residus 
municipals. En el cas de Flaçà el servei es començarà a prestar el dia 1 de gener i en el 
cas de Cervià de Ter a partir del dia 1 de novembre.  
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El president manifesta que aquest és un dels punts de referència del Consell, l'objectiu del 
nostre ens és mancomunar els serveis. Aquí en tenen dos exemples. Els municipis tenen 
la voluntat de reduir despeses i s'afegeixen a aquesta prestació dels serveis 
mancomunada.  
 
Atès que d’acord amb el Programa d’actuació comarcal (PAC), el Consell Comarcal podrà 
exercir les competències, els serveis, i les activitats que li deleguin els municipis de la 
comarca de forma voluntària i per via de conveni, sempre que la competència a exercitar, 
el servei a prestar o l’activitat a realitzar estiguin incloses de manera expressa en el 
Programa d'actuació comarcal; 
 
Vist que el PAC preveu la possibilitat de prestar el servei de recollida i tractament del 
rebuig dels ajuntaments de la comarca; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès és una entitat supramunicipal idònia per prestar 
el servei de recollida del rebuig en els municipis que li deleguin el servei; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer .  Aprovar el text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i 

l'Ajuntament de Flaçà per a la prestació del servei de transport i tractament 
del rebuig. 

  
Segon.  Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Flaçà. 
 
 
 
Atès que d’acord amb el Programa d’actuació comarcal (PAC), el Consell Comarcal podrà 
exercir les competències, els serveis, i les activitats que li deleguin els municipis de la 
comarca de forma voluntària i per via de conveni, sempre que la competència a exercitar, 
el servei a prestar o l’activitat a realitzar estiguin incloses de manera expressa en el 
Programa d'actuació comarcal; 
 
Vist que el PAC preveu la possibilitat de prestar el servei de transport i tractament del 
rebuig i de la fracció orgànica dels ajuntaments de la comarca; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès és una entitat supramunicipal idònia per prestar 
el servei de transport i tractament del rebuig i de la fracció orgànica dels ajuntaments en 
els municipis que li deleguin el servei; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Primer .  Aprovar el text del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l'Ajuntament de Cervià per a la prestació del servei de transport i tractament 
del rebuig i de la fracció orgànica dels residus municipals de Cervià de Ter. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Cervià de Ter. 
 
11. 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.  
 
El Sr. Freixas explica que es porta a aprovació del ple, el plec de clàusules econòmiques 
administraves i tècniques per la licitació mitjançant un procediment obert del contracte per 
la venda del paper i cartró que prové del servei de recollida selectiva de la comarca del 
Gironès. Aquest servei es licita per l'any 2013 amb possibilitat de pròrroga d'un any. El 
preu del paper està condicionat al que marca Aspapel. Actualment el Consell té unes de 
davallades importants, el preu s'ha reduït un 30% i els desapareix una part important del 
paper i el cartró dels contenidors. En aquests moments es paguen 14 euros per tona i 
creuen que amb la licitació d'aquest servei es pot aconseguir una reducció important. 
S'haurà d'implementar alguna altra mesura i posa l'exemple de no recollir els contenidors 
fins que estiguin ben plens. Si es redueixen les freqüències es podrà aconseguir un preu 
més econòmic. Comenta que serà complicat però s'ha de negociar amb la concessionària 
per buscar formules que permetin obtenir un estalvi. Els ajuntaments els diuen que no 
volen pagar més i el Consell ha de buscar formules per reduir-ne el cost. En la clàusula 12 
del contracte s'hi ha estipulat que el Consell es reserva el dret d'adjudicar el concurs a dos 
licitadors en funció del lloc de descarrega del paper i cartró que es proposi de tal manera 
que el servei resulti més eficient.  
 
El Sr. Cornellà comenta que si no ho té mal entès en la darrera licitació es va establir una 
clàusula que afavoria les empreses del tercer sector i els centres especials de treball. Ara 
s'ha eliminat aquesta clàusula. El seu grup no donarà suport a l'aprovació d'aquest punt 
de l'ordre del dia perquè creuen que els centres especials de treball del tercer sector ja 
han patit unes retallades importants. S'ha de tenir en compte la seva finalitat social i els 
beneficis que comporta per la societat.  
 
La Sra. Plana manifesta que el seu grup pensa el mateix que el grup de la CUP-PA. En 
aquests moments és clau preservar el tercer sector i dotar en tot el que es pugui aquests 
centres de treball. Troben molt malament eliminar les clàusules socials dels contractes i 
per tant no hi donaran suport.  
 
El Sr. Mascort manifesta que pensen el mateix. Exposa que el seu grup no hi donarà 
suport.  
 
El Sr. Freixas manifesta que no està d'acord en el que s'ha exposat però entén que és 
una posició política adequada. Comenta que a la plica no s'exclouen els centres 
especials, aquests s'hi poden presentar i evidentment poden ser els adjudicataris d'aquest 
servei. A través de la clàusula que els ha llegit donen moltes opcions perquè puguin 
seguir prestant una part del servei. Personalment es veu obligat a buscar el millor preu 
perquè els ajuntaments li demanen. No sap què s'hi podrà guanyar i en el cas que aquest 
no sigui gaire important el proper any ho poden tornar a canviar. Indica que l'àrea de Medi 
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Ambient té una sensibilitat elevada cap aquest sector, l'any passat se'ls hi va adjudicar el 
servei d'orgànica i la gestió de les deixalleries de la comarca.  
 
El Sr. Mascort pregunta si porten a aprovació només la venda del paper o també s'hi 
inclou la recollida.  
 
El Sr. Freixas respon que la recollida la porta a terme l'empresa Urbaser.  
 
El Sr. Mascort pregunta si només inclou la compra del paper.  
 
El Sr. Freixas respon que sí. La compra i gestió del paper té un cost de 14 euros. És un 
cost elevat. Ell faria una mala gestió si permet que els ajuntaments paguin aquest import 
per tona. Es veu obligat a licitar-lo amb aquestes condicions. Aquests centres hi poden 
participar.   
 
El Sr. Cornellà manifesta que el seu grup comparteix l'opinió que el preu és massa elevat 
però aquesta no és la discussió. Si es licita incloent la clàusula que demanen també es 
pot aconseguir un bon preu. Pensa que es barregen els conceptes. Si es treu a licitació 
amb aquesta clàusula s'hi poden presentar empreses del tercer sector i rebaixar aquest 
cost. El que és evident és que les empreses del tercer sector no poden competir amb 
grans empreses. Aquest centres tenen treballant entre un 70 i un 80 % de persones amb 
discapacitat. Aquestes estan patint moltes retallades i de moment estan aguantant però a 
la llarga no podran. Recorda que en aquestes empreses hi treballen persones de tots els 
municipis de la comarca. Creu que està bé que es liciti aquest servei i està bé que es 
busqui el millor preu però pensa que es pot fer incloent-hi la clàusula social. Aquestes 
empreses estant patint retallades importants. Aquestes poden acabar desapareixent o 
havent de reduir les seves plantilles amb el problema que comportarà per tots els 
municipis. El seu grup creu que no costa res posar aquesta clàusula alhora que es lluita 
per obtenir un preu més competiu.  
 
El president manifesta que la defensa que ha fet el Sr. Freixas, com a responsable de 
l'àrea de Medi Ambient, és correcta. No els exclouen. Molts dels serveis que es gestionen 
des l'àrea de Medi Ambient estan portats a terme per part d'aquesta mena de centres. Ara 
han de treballar pels ajuntaments vetllant per la seva situació econòmica. Hi poden seguir 
participant, no se'ls exclou i si presenten una bona oferta econòmica se'ls hi adjudicarà. 
La proposta que presenten és per aconseguir un bon preu pels ajuntaments sense 
excloure ningú. Hi ha diferents punts de vista però reitera que tenen sensibilitat pel tercer 
sector però en aquest moment i en aquest cas concret preval el tema econòmic.  
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès vol licitar la venda del paper i el cartró procedent 
del servei de recollida selectiva de la comarca del Gironès amb destinació al seu 
reciclatge; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU i del PPC, 
l'abstenció d’ICV-EUiA-E i i els vots en contra del PSC-PM, d’ERC-AM i de la CUP-PA.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Primer.  Aprovar, de conformitat amb l’article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refòs de la Llei de contractes 
del sector públic, l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, 
corresponent a la licitació del contracte per a la venda del paper i el cartró 
procedent del servei de recollida selectiva de la comarca del Gironès, 
atenent a un únic criteri de valoració de les ofertes. 

 
Segon.  Aprovar el plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques 

particulars per a la licitació, mitjançant procediment obert, del contracte per a 
la venda del paper i el cartró procedent del servei de recollida selectiva de la 
comarca del Gironès, atenent a un únic criteri de valoració de les ofertes. 

 
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, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant. 

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

Consell Comarcal del Gironès per a la tramitació i execució d’aquest acord, 
incloses la resolució de les al·legacions que es puguin presentar i 
l'adjudicació de la contractació, ambdues previ informe favorable de la 
Comissió Informativa de Cooperació Municipal, i facultar a la Presidència del 
Consell Comarcal del Gironès per resoldre les qüestions que es puguin 
produir durant la vigència del contracte inclosa la seva resolució. 

 
 
12. Ratificació i aprovació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 9 d'octubre de 2012, mitjançant el  qual s’aprova la sol·licitud de 
subvenció al Ministerio de Empleo y Seguridad Socia l del Programa integral 
d'acollida comarcal promogut pel Consell Comarcal d el Gironès.  
 
El Sr. Bagué comenta que es tracta de ratificar la sol·licitud de subvenció al Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social per la realització del Programa integral d'acollida. Ara mateix 
el nombre de població immigrada no és tant elevat però en determinats llocs de la 
comarca aquesta tasca s'ha de seguir portant a terme. Aquesta subvenció està destinada 
en gran part al municipi de Salt i a determinades actuacions en els pobles on sigui 
necessari. Té un import econòmic de 100.000 euros, els fons propis del Consell són del 
25% però aquest s'aportaran a través de dos professionals. La duració serà d'un any en el 
cas que se'ls concedeixi.  
 
Vistes les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social a entitats locals pel desenvolupament de programes innovadors a 
favor de la integració d’immigrants, publicades mitjançant l’Ordre ESS/1744/2012, de 2 
d’agost, i publicades al BOE núm. 187, de 6 d’agost de 2012; 
 
Vista la Resolució de 13 de setembre de 2012, de la Dirección General de Migraciones del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, per la que es convoca la concessió de 
subvencions a municipis, mancomunitats de municipis i comarques pel desenvolupament 
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de programes innovadors a favor de la integració d’immigrants, cofinançada pel Fons 
Europeu per a la Integració de Nacionals de Tercers Països, publicada en el BOE núm. 
227, de 20 de setembre de 2012; 
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès ha elaborat el Programa integral d'acollida 
comarcal, amb l’objectiu general de potenciar l’acollida de la població immigrant, informant 
i fomentant l’adquisició dels coneixements suficients de la nostra societat, posant especial 
èmfasi en l’orientació cívica i la conciliació entre la vida laboral i familiar; 
 
Vist que es interès del Consell Comarcal del Gironès presentar-se a l’esmentada 
convocatòria; 
 
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 9 d'octubre de 2012, i aprovar la sol·licitud de subvenció al Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, pel Programa integral d'acollida comarcal 
promogut pel Consell Comarcal del Gironès. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 
13. Ratificació i aprovació del decret de la presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 23 de juliol de 2012, mitjançant e l qual s’aprova el contingut del 
conveni específic de col·laboració entre la Fundaci ó Universitat de Girona: 
Innovació i Formació i el Consell Comarcal del Giro nès mitjançant la Casa de 
Cultura de Les Bernardes de Salt, per a la realitza ció d'activitats de formació 
continuada.  
 
El Sr. Bagué explica que es tracta d'un dels nous cursos oferts per part de Les Bernardes. 
Per tal de portar-lo a terme es va signar un conveni amb la Fundació Universitat de 
Girona. Aquest s'iniciarà aquest curs. Es tracta d'un curs econòmicament autosuficient. 
S'han matriculat 16 alumnes, pensa que és una bona xifra al tractar-se d'un curs tant 
específic.  
 
Atès que la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, per encàrrec de la 
Universitat de Girona, d’acord amb el conveni signat per ambdues parts, en data 15 de 
febrer de 2002, desenvolupa les tasques de formació continuada d’aquesta Universitat; 
 
Atès que la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt vol dur a terme un curs d'escriptura 
creativa en narrativa; 
 
Vist que ambdues institucions tenen interès a concretar la seva col·laboració pel: Curs 
d'Especialització en Escriptura Creativa. Narrativa. (124097), i obrir d’aquesta manera un 
procés de cooperació en matèria d’activitat formativa; 
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Vist el text del conveni específic de col·laboració entre la Fundació Universitat de Girona: 
Innovació i Formació i el Consell Comarcal del Gironès mitjançant la Casa de Cultura de 
Les Bernardes de Salt, per a la realització d'activitats de formació continuada; 
 
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 23 de juliol de 2012, i aprovar el contingut del conveni específic de 
col·laboració entre la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació i 
el Consell Comarcal del Gironès mitjançant la Casa de Cultura de Les 
Bernardes de Salt, per a la realització d'activitats de formació continuada. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a la Fundació Universitat de Girona: Innovació i 

Formació. 
 
14. Dictàmens i mocions d’urgència  
 
El president informa que el grup del PSC-PM aquest migdia ha presentat una moció al 
Registre d'Entrades del Consell en la que es defensa el cabal del Ter. Aquesta prové del 
Consorci Alba Ter i té la voluntat de demanar que es garanteixi el cabal del riu Ter en el 
marc del procés de licitació de la gestió del servei d'abastament. Creu que aquesta moció 
té prou interès com per aprovar-la conjuntament. No han tingut temps d'estudiar-la la ni de 
consensuar-la i s'ha concretat que es portarà en el proper Ple. Es deixa sobre la taula 
amb el compromís de portar-la al proper Ple de forma conjunta per part de tots els grups.  
 
15. Renúncia al càrrec de conseller comarcal formul ada pel Sr. Mateu Parera-Nieto i 
Perich.  
 
El Sr. Parera-Nieto manifesta que per coherència per motius personals s'ha vist obligat a 
renunciar al càrrec de conseller comarcal, cosa que ho va comunicar el dia 17 de 
setembre al president. No donarà compte de la feina feta en els serveis socials perquè 
considera que ho ha fet reiteradament en cada comissió informativa, cada reunió, trobada 
amb alcaldes i regidors, en els consells de presidència i en els Plens dels darrers cinc 
anys. Va agafar els serveis socials de la mà del Sr. Bagué a l'any 2007 i ara els hi retorna. 
Serà ell el que jutjarà com ho ha trobat. Fa un agraïment als consellers i conselleres 
comarcals de l'anterior legislatura i d'aquesta. Dóna les gràcies a tots els professionals de 
la casa. En primer lloc a en Xevi i l'Anna que a banda de la feina feta en les sessions del 
Ple sempre l'han ajudat molt i han estat al seu costat. Evidentment dóna les gràcies al Sr. 
Mollera, al secretari i al gerent per la gran tasca desenvolupada. Dóna les gràcies al Sr. 
Busquets per la confiança que li ha donat durant aquesta legislatura en l'àrea de serveis 
socials i com a portaveu del grup. Un agraïment a tots els portaveus dels grups polítics de 
la casa i en darrer lloc un agraïment molt especial al Sr. Freixas perquè va ser gràcies a 
ell que va adquirir responsabilitats en el Consell. Manifesta que el trobaran a l'Ajuntament 
de Fornells de la Selva pel que necessitin, es posa a la seva disposició.   
 
El Sr. Busquets manifesta que el dia que el Sr. Parera-Nieto li va dir que plegava va tenir 
un disgust. Quan va accedir al càrrec de president necessitava un home de confiança i va 
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ser ell. Li agraeix la tasca desenvolupada en el càrrec de portaveu i portant una de les 
àrees complicades com és Serveis Socials.  
 
16. Precs, preguntes i interpel·lacions.  
 
El Sr. Navarro vol fer un prec referent al seu municipi de Girona. Manifesta que hi ha força 
inquietud pel que fa als centres escolars i concretament pel que fa al pagament de les 
beques de menjador escolar. Hi ha algunes escoles que tenen grans problemes per poder 
prestar el servei de menjador. Estan acumulant un deute bastant important que 
compromet la viabilitat d'alguns menjadors. Demana dades relatives a aquest tema i 
quines són les expectatives realistes de desencallar aquest problema.  
 
El Sr. Cornellà, en la mateixa línia, vol saber com està l'economia del Consell. Tenen 
constància que hi ha empreses que presten serveis als municipis a les que el Consell els 
hi té deutes importants. Algunes d'aquestes poden patir per la seva viabilitat. Pregunta en 
quin termini creuen que es podrà resoldre i manifesta que no entén perquè aquestes 
empreses que presten serveis als municipis no cobren si els municipis fan front al 
pagament d'aquest serveis. Pregunta si hi ha algun desfasament.  
 
El Sr. Álvarez vol formular un prec reiteratiu. Aquest ja es va sol·licitar en un Ple anterior. 
Fa referència a la tramesa d'informació als consellers i conselleres sobre les activitats que 
es portaven a terme a Les Bernardes. Aquest matí ha llegit al diari que aquest diumenge 
es porta a terme una obra de teatre. Ho troben molt bé però els consellers no en tenien 
coneixement. Ell és del municipi de Salt i se n'assabenta però creu que s'hauria d'informar 
a tots els membres d'aquest plenari.  
 
El Sr. Busquets comenta el canvi de cartipàs que es produirà. El Sr. Parera-Nieto deixa el 
seu càrrec de conseller comarcal. El Sr. Bagué passarà a ser el responsable de l'àrea de 
Serveis Socials i l'àrea de Cultura la passarà a gestionar la Sra. Estañol. Afegeix que 
agafa el compromís de trametre als consellers i conselleres les activitats que es portin a 
terme a Les Bernardes, ho traslladarà al director d'aquest centre perquè ho portin a terme.  
 
El Sr. Baulida contesta que a les comissions informatives ha donat informació al respecte 
però en el plenari no. Aquest retard en el pagament de les beques i les gratuïtats està 
afectant les Ampes que gestionen els menjadors directament. El darrer curs ja va ser 
força complicat i aquest curs s'ha agreujat. El juliol van fer una reunió amb les Ampes de 
Girona per cercar solucions però la principal solució està a la tresoreria de la Generalitat 
de Catalunya. Aquesta situació complica molt la gestió per part de les Ampes. S'ha parlat 
de mitigar aquesta situació a través de l'avançament del pagament de les beques o les  
gratuïtats per part dels pares per tal de no col·lapsar els menjadors. Aquesta solució no és 
optima i no s'ha desenvolupat. Recentment es va fer una reunió amb els transportistes 
que són l'altra branca afectada per aquesta manca de pagament. El mateix dia de la 
reunió es va rebre un pagament de la Generalitat de Catalunya que els va permetre 
actualitzar els pagaments fins al mes de març dels transportistes i fins a febrer de les 
Ampes. Encara els queden pendents de pagar alguns mesos del curs passat. La situació 
és complicada. Respon al Sr. Cornellà que la situació de la tresoreria del Consell és molt 
complicada perquè depenen de les transferències que es perceben de la Generalitat de 
Catalunya. El Consell, a diferència dels ajuntaments, el 80% de la seva tresoreria depèn 
de la Generalitat i concretament les àrees més dependents són Ensenyament i Serveis 
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Socials. No es pot fer gaire més del que s'ha fet. S'ha treballat i s'està fent en aquest 
tema. La manca de finançament és una cadena que comença a les Ampes, va al Consell i 
cap a la Generalitat alhora aquesta depèn de l'Estat. El tema és greu. Una possible 
solució seria avançar les gratuïtats per part dels pares i al juny actualitzar la situació. Les 
amples de Girona no són les més afectades pel tema de les gratuïtats. Indica que és molt 
difícil exigir un avançament en el pagament de les beques però en els casos de les 
gratuïtats potser seria més fàcil perquè la majoria de casos són per un tema geogràfic.  
 
El president hi afegeix que la situació del Consell es força dramàtica però la insistència 
cap a la Generalitat ha estat reiterativa. S'ha demanat el pagament en serveis socials, en 
el pla d'obres... les peticions per part del Consell han estat continues. La situació de la 
Generalitat és la que és. El Consell està a la primera línia de cares als transportistes i a 
les Ampes. La situació és desagradable i complicada. El dia que es van reunir amb els 
transportistes va ser dur. Per altra banda vol comentar que hi ha alguns ajuntaments que 
compleixen amb els seus deures tal i com toca però n'hi ha algun altre que es cobreix de 
gloria. Manifesta que és necessari que tots ens posem les piles. El Consell hi està a 
sobre. S'està estudiant l'adopció de mesures al respecte. Tothom ha de ser conscient de 
la situació actual. Els ajuntaments pateixen dificultats i tenen necessitats però s'ha de ser 
coneixedor de la complicada situació existent i que la corda no es pot tensar més.  
 
El Sr. Cornellà ho comparteix i entén que la situació de la tresoreria és complicada en 
aquests moments. Però manifesta que no se li ha acabat de respondre sobre la pregunta 
si els ajuntaments paguen perquè les empreses no cobren.  
 
El Sr. Busquets respon que hi ha ajuntaments que no paguen.  
 
El Sr. Cornella reitera que n'hi ha que sí que paguen i pregunta com es paga a aquestes 
empreses.  
 
El Sr. Freixas exposa que el primer que es paga són les nomines.  
 
El Sr. Cornellà comenta que si hi ha una empresa que ofereix un servei a un ajuntament i 
l'ajuntament paga el cost d'aquest servei s'estan utilitzant aquests diners no per pagar 
l'empresa sinó per pagar altres necessitats.  
 
El Sr. Freixas respon que la setmana que ve es portarà a terme un Consell d'Alcaldes. 
Exposa que hi ha un deute important en el servei de recollida selectiva i en les obres. 
Aquest fet comporta que el Consell no té capacitat per ajudar al Consorci de Benestar 
Social Gironès - Salt. Ho han de fer entendre a tots els alcaldes. Aquesta situació no es 
pot arreglar fàcilment, és complexa. Necessiten que la Generalitat de Catalunya faci 
efectiu el pagament del que els deu.  
 
El Sr. Busquets manifesta que el Consell, en les grans àrees, fa d'intermediari.  
 
El Sr. Cornellà manifesta que potser que algun dels ajuntaments no pagui a temps però hi 
ha empreses que a través del Consell presten un servei als municipis i la majoria 
d'ajuntaments fan front al pagament del cost del servei. Posteriorment ens assabentem 
que aquestes empreses no cobren. Entenen les tensions de tresoreria però s'ha de tenir 
present que els ajuntaments paguen al Consell per un determinat servei. Els diners que 
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paguen els ajuntaments per aquests serveis provisionalment es poden utilitzar per altres 
finalitats però creu que s'ha de pagar l'empresa que el presta. Reitera que entenen les 
dificultats existents.  
 
El Sr. Parera-Nieto comenta que la situació és la que ha manifestat el Sr. Cornellà. 
Exposa, pel que fa als serveis socials, que la Generalitat de Catalunya té un 
endarreriment en el pagament del finançament de 13 mesos. Evidentment això fa que el 
Consell hagi hagut d'avançar aquests 13 mesos. El Consell ha fet mans i mànigues 
perquè se segueixin prestant els serveis. Aquesta és la situació. Manifesta que el darrer 
que es deixarà de pagar són les nòmines dels treballadors. Abans de deixar de pagar una 
sola nòmina a un treballador del Consell o del Consorci de Benestar Social Gironès Salt 
els primers que hauran de deixar de cobrar seran els polítics. Aquesta situació es dóna en 
moltes administracions i creu que és molt positiu que tots ho entenguin. És cert que en 
alguns casos alguns ajuntaments paguen els serveis però en el cas dels serveis socials 
no els cobreix la totalitat del cost del servei. Hi ha un forat demolidor de la Generalitat de 
Catalunya. Si percebessin aquestes quantitats de la Generalitat de Catalunya és podria 
fer front al pagament de les beques, dels serveis socials, dels transportistes i de la 
recollida selectiva.  
 
El Sr. Mascort vol tenir un record i creu que estaria bé que el Consell fes arribar a la 
família el condol per la mort del Sr. Joan Carles Vilalta. Va ser director general de Turisme 
l'anterior legislatura i va fer molt pel Consell amb diverses actuacions a la comarca 
lligades amb el Consell. Un patriota, erudit, culte i sobretot coherent i ferm en les seves 
conviccions. Vol tenir un record per la seva persona. Com a pregunta manifesta que els 
ha arribat informació referent al transport escolar de l'institut de Celrà. Aquest recull la 
mainada que no és del municipi de Celrà i a alguns d'ells els recull pràcticament una hora 
abans de començar les classes però moltes vegades arriben entre 10 i 15 minuts tard al 
centre. S'hauria de buscar la informació i mirar quin és el problema. En darrer lloc volen 
fer palès al grup de CIU que donada la situació del país i el gir que ha fet el seu grup des 
del darrer Ple fins avui i tenint en compte els atacs constants per part del grup que 
governa amb ells es posen a la seva disposició. La seva voluntat és ajudar-los perquè una 
força residual a la comarca com és el PP desaparegui de l'equip de govern. Per la gent 
que creu que la independència és l'únic futur que tenim per sobreviure. Exposa que en el 
proper Ple entraran una moció per declarar la comarca del Gironès territori lliure i sobirà 
com ja han fet alguns municipis i algun consell comarcal.  
 
El Sr. Busquets comenta pel que fa al Sr. Joan Carles Vilalta que faran arribar el condol a 
la família tal i com pertoca. Ell no se n'havia assabentat. Pel que fa al transport escolar 
tampoc no en té cap noticia al respecte.  
 
El Sr. Baulida Comenta que hi ha una incidència en el transport d'aquest municipi que fa 
que s'estigui pendent de realitzar un altre autobús. S'està negociant amb la Generalitat de 
Catalunya la disposició de fons per fer front al pagament d'aquest nou autobús. Li consta 
que el subdelegat hi està treballant. No tenen constància d'aquests retards potser es 
deuen a que s'han hagut d'efectuar determinats retocs en les rutes. Ho estudiarà i el 
proper Ple li contestarà.  
 
El Sr. Busquets pel que fa a l'oferiment del Sr. Mascort torna a dir com ja va fer que es va 
realitzar un pacte de gestió per tal de buscar l'estabilitat en el Ple. El grup polític que 



 21 

vulgui formar part del govern del Consell ha de ser responsable, treballador i coherent no 
només en el Ple del Consell sinó també a la resta de la comarca. Estan disposats a posar 
les cartes sobre la taula i a parlar-ne si estan disposats a col·laborar.  
 
La Sra. Mascort respon que li han encantat les paraules del Sr. Mascort però no considera 
que el partit popular sigui un partit residual perquè hi ha 50.000 persones que el voten. 
Tots els partits necessiten el mateix respecte. Ella sempre ha donat exemple de respecte.  
 
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 

 
 


