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ACTA NÚM. 6/12 

 
Núm.  de la sessió: 6/12 
Caràcter:  ordinària 
Data: dinou de desembre de dos mil dotze (19/12/2012) 
Horari:  de les vuit i cinc minuts a dos quarts 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. S'incorpora en el punt 9. 
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. S'incorpora en el punt 9.  
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. S'incorpora en el punt 9.  
Felip Gil i Paradas  
Grup de la CUP-PA:  
Daniel Cornellà i Detrell  
Jordi Navarro i Morera. S'incorpora en el punt 9.  
Grup d’ICV-EUiA-E: 
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Santiago Gómez i Segura  
 
Carles Mulero i Punsí, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
Josep M. Mollera i Santaló, interventor 
 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta del proppassat 17 d'octubre 
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. Presa de possessió de la Sra. Sònia Gràcia i Xuc là com a consellera comarcal.  
 
La Sra. Sònia Gràcia i Xuclà per imperatiu legal promet per la seva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de consellera comarcal del Consell Comarcal 
del Gironès amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.  
 
3. Qüestions de Presidència i Gerència.  
 
El president informa que el dia 24 d'octubre es va portar a terme un Consell d'Alcaldes 
amb la presencia del Delegat d'interior que els va parlar dels plans de protecció. El dia 27 
d'octubre va assistir a la inauguració de la fira de mostres de Girona. El dia 30 de 
novembre es va mantenir una reunió amb tots els presidents i gerents de consells 
comarcals de la demarcació de Girona per tractar diversos temes. El dia 1 de desembre 
van assistir a l'entrega dels Premis Gavarres. El dia 14 de desembre va assistir a la 
presentació del llibre personatges il·lustres de la comarca del Gironès i la Selva.   
 
El Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 241/2012 al 305/2012 que s’han posat 
a la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Entre aquests hi ha l'adjudicació a 
l'empresa Aura Energia SL de l'energia elèctrica als ajuntaments que els ho varen delegar 
al Consell. 
 
4. 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 després de la renuncia del Sr. Parera-Nieto, el Sr. Bagué va 
assumir les responsabilitats del Consorci de Benestar Social Gironès - Salt. La Sra. 
Estañol va assumir les responsabilitats de l'àrea de Cultura. El Sr. Bagué representarà el 
Consell al Consorci del Govern Territorial de Salut del Gironès Pla de l'Estany i Selva 
interior i la Sra. Estañol passa a formar part del Consell Rector de l'Escola de Música del 
Gironès.  
 
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 
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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 18 d'octubre de 2012, mitjançant la qual es nomena 
el conseller comarcal Sr. Enric Bagué i Vilà com a representant del Consell Comarcal del 
Gironès a la Junta de Govern del Consorci de Benestar Social Gironès Salt i al Consorci 
del Govern Territorial de Salut del Gironès, Pla de l’Estany i Selva Interior, en substitució 
del Sr. Mateu Parera-Nieto i Perich; 
 
Vista la resolució de la presidència de 18 d'octubre de 2012, mitjançant la qual es nomena 
la consellera comarcal Sra. Roser Estañol i Torrent com a representant del Consell 
Comarcal del Gironès al Consell Rector de l'Escola de Música del Gironès, en substitució 
del Sr. Enric Bagué i Vilà; 
 
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 18 d'octubre de 2012, i nomenar el conseller comarcal Sr. Enric Bagué i 
Vilà com a representant del Consell Comarcal del Gironès a la Junta de 
Govern del Consorci de Benestar Social Gironès Salt i al Consorci del 
Govern Territorial de Salut del Gironès, Pla de l’Estany i Selva Interior, en 
substitució del Sr. Mateu Parera-Nieto i Perich. 

 
Segon.  Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 18 d'octubre de 2012, i nomenar la consellera comarcal Sra. Roser 
Estañol i Torrent com a representant del Consell Comarcal del Gironès al 
Consell Rector de l'Escola de Música del Gironès, en substitució del Sr. Enric 
Bagué i Vilà. 

 
5. Aprovació inicial del pressupost, bases d'execuc ió, plantilla de personal i relació 
de llocs de treball per a l'any 2013.  
 
El Sr. Baulida explica que aquest any la voluntat ha estat aprovar el pressupost abans de 
la finalització de l'exercici tal i com és prescriptiu. Recorda que l'any passat van aprovar el 
pressupost al mes d'abril. Es va fer d'aquesta manera per intentar afinar en els ingressos 
que es percebrien d'altres administracions i principalment les provinents de la Generalitat 
de Catalunya i de la Diputació de Girona. De l'experiència de l'any passat n'han extret que 
no els va servir de massa, per aquest motiu es va decidir que valia la pena aprovar el 
pressupost quan pertoca. Aquest és el segon pressupost de la legislatura. Segueix la línia 
de l'anterior de reducció dels ingressos que percep el Consell. La majoria de 
transferències que rep són finalistes i els acota bastant el marge de decisió. La disminució 
en els ingressos ha de recaure en una disminució de les despeses i per tant en ajustos en 
els serveis. Comenta, a nivell global, que la davallada és d'aproximadament un 10% del 
pressupost, uns 1.600.000 euros. Pel que fa als ingressos explica que la reducció ve 
fonamentada per la disminució en les aportacions de la Generalitat de Catalunya. A la 
partida de Benestar Social hi ha una davallada d'aproximadament 360.000 euros, s'ha 
aplicat una reducció en els programes. La davallada més important prové de l'àrea 
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d'Ensenyament amb una reducció de gairebé 1.000.000 d'euros. Aquesta reducció es deu 
bàsicament a quatre motius: el més important és el tema de les gratuïtats de menjador 
que es pagaven als instituts, aquests ara fan jornada continua i per tant les gratuïtats 
desapareixen. El segon motiu és el transport no obligatori en el que s'ha aplicat una 
reducció. La part més afectada de la comarca és Sarrià de Ter i la zona de Girona Est 
però s'han conservat. A Llagostera i Quart han desaparegut un elevat nombre de rutes. 
L'import aportat per les gratuïtats de l'escola concertada generalment era superior al que 
es gastava en aquest concepte i històricament aquest romanent els servia per finançar 
més ajudes. El marge del que disposava el Consell ha estat reduït. En darrer lloc el 
Consell percebia un 5% de l'import que gestionava, aquest any s'ha reduït aquest 
percentatge a un 3,5 %. Aquesta reducció suposa una disminució d'un 40% dels ingressos 
en aquest concepte. Abans es percebien uns 300.000 euros que es destinaven al 
funcionament propi de l'àrea d'Ensenyament i de part de l'estructura. Per part de la 
Generalitat de Catalunya també s'ha reduït la partida de l'Agència Catalana de Residus. 
Pel que fa a la Diputació de Girona hi ha una reducció d'aproximadament uns 60.000 
euros. Els ingressos que provenen dels ajuntaments i dels ciutadans estan força 
estabilitzats. La reducció principal d'ingressos prové de la reducció aplicada per part de la 
Generalitat de Catalunya i en menor mesura de la Diputació de Girona. Comenta, pel que 
fa a les despeses, que tenim una disminució aproximada d'un 5% a l'àrea d'òrgans de 
govern motivada per la dimissió del Sr. Parera-Nieto. Pel que fa a administració general 
s'ha fet un esforç important per ajustar les despeses en comunicacions, subministres i 
dietes. Hi és reflectida la jubilació d'una persona que treballa a les Bernardes. S'ha 
aconseguit una reducció en aquest àmbit d'uns 65.000 euros. En l'Acció Social s'ha 
produït una adaptació a la reducció aplicada per part de la Generalitat de Catalunya. S'ha 
realitzat un ajust en l'import que repercutia el Consell al Consorci per l´'ús de les 
infraestructures comunes. A l'àrea d'Ensenyament s'hi realitzarà una reducció de personal 
i aquesta rebrà reforç des de altres àrees en els moments de màxima feina. La voluntat és 
donar mobilitat als administratius per tal de reforçar les puntes de treball de les àrees. Pel 
que fa a Serveis Tècnics hi ha una continuïtat. Estan a l'expectativa del que els suposarà 
la convocatòria del PUOiSC el qual pot augmentar el volum de feina a l'àrea. Comenta 
que potser de cares a la tardor o al proper pressupost s'hi haurà d'aplicar algun ajust. Pel 
que fa a l'àrea de Medi Ambient hi ha algunes partides que pugen i altres que baixen. 
L'explicació d'aquets ajustos és perquè els ajuntaments demanen que es redueixin els 
costos dels serveis, posa l'exemple del servei de neteja viària. Per altra banda ha 
augmentat el nombre d'ajuntaments que els han delegat serveis. En General la tònica és 
ajustar els costos dels serveis. Pel que fa a les àrees d'Esports, Cultura i Joventut s'han 
produït petits ajustos en cadascuna d'elles. A Esports s'ha produït un ajust important en la 
partida d'entitats esportives. A Joventut un ajust en les partides del capítol dos i a Cultura 
s'ha produït un ajust a la partida de dinamització cultural. Els ajustos són petits en 
aquestes àrees perquè aquestes àrees també són petites. El seu finançament està limitat i 
s'hi ha hagut d'actuar perquè siguin sostenibles. Pel que fa a Promoció Econòmica en les 
darreres setmanes s'ha confirmat una subvenció de la Generalitat de Catalunya que els hi 
permetrà mantenir l'estructura de personal existent. Pel que fa a Turisme s'han adoptat 
mesures per ajustar l'espai del Centre de Visitants. La previsió és que puguem comptar 
amb la persona i mitja que és personal propi consolidat i que es pugui disposar d'un reforç 
el cap de setmana. En resum el Consell pel que fa als serveis que presta per delegació ha 
intentat aguantar l'envestida i minimitzar l'impacte que la reducció del pressupost pugui 
tenir sobre aquests. La resta d'àrees s'han intentat ajustar perquè tinguin una continuïtat 
ajustant-se als temps actuals.  
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El president demana un vot favorable i que siguin conscients de la delicada situació en la 
que es troba el país. Explica les dificultats que han tingut per quadrar aquest pressupost. 
Manifesta que hagués estat el que hagués estat el color polític que hagués manat en 
aquesta presidència aquest pressupost poques variacions tindria. Afegeix el compromís 
que tot l'estalvi que s'aconsegueixi en el pressupost de l'exercici 2013 es destinarà a 
partides de Serveis Socials o de Promoció Econòmica.  
 
La Sra. Plana manifesta que tot i les dificultats que ha manifestat el president el seu grup 
no pot donar el seu vot afirmatiu. Tal i com ja va comentar l'any passat en l'aprovació del 
pressupost de l'any 2012 es tracta d'un pressupost totalment continuista. Estan 
estructurats de la mateixa manera tant en època de bonança com en moments de 
dificultats com l'actual. Amb el marge de maniobra i la part discrecional de la que disposa 
el Consell hauria hagut d'incidir i donar més èmfasi en l'ajuda a les persones més 
desfavorides. S'ha produït una retallada important no tant com la dels exercicis  2011 i 
2012 però aquesta perjudica a les persones més desfavorides. Aquest no hagués estat el 
pressupost que el seu grup hagués elaborat i per tant hi votaran en contra.  
 
El Sr. Mascort vol fer un parell de puntualitzacions. Per una banda és un pressupost 
continuista però no és del tot cert que és un pressupost similar al de l'any passat. A les 
àrees que afecten a les persones que ho estan passant més malament és on s'hi destinen 
més recursos, i són les àrees d'Acció Social i Foment de l'Ocupació. El seu grup avui no 
volia votar en contra perquè saben la difícil situació que es troba el Consell víctima de les 
polítiques pressupostàries del govern de la Generalitat de Catalunya. La seva voluntat era 
abstenir-se però el fet que el president hagi dit que tot l'estalvi que es pugui generar es 
destinarà a aquestes dues àrees fa que el seu grup doni un vot de confiança i votin a 
favor.  
 
El Sr. Baulida comenta que comparteix la reflexió que s'ha fet de que s'hauria de destinar 
la major part de la discrecionalitat a aquests àmbits però puntualitza que el marge de 
discrecionalitat en el pressupost del Consell és molt diferent del que té un ajuntament. El 
marge és pràcticament inexistent. 
 
Vist el projecte de Pressupost General d'aquest Consell Comarcal del Gironès, per a 
l'exercici del 2013, i vist l'expedient instruït a l'efecte, acompanyat de les Bases 
d'Execució, l'import del qual consolida un estat de pressupostos total de quinze milions 
cinc-cents un mil dos-cents quinze euros amb vint-i-sis cèntims (15.501.215,26 €) dels 
quals corresponen catorze milions set-cents quatre mil cent tres euros amb trenta-cinc 
cèntims (14.704.103,35 €) al pressupost propi de la corporació i vuit-cents quaranta-dos 
mil cent cent onze euros amb noranta-un cèntims (842.111,91 €) a l'Escola de Música del 
Gironès, amb la distribució per capítols següent: 
 
PRESSUPOST PROPI 

DESPESES 
I    DESPESES DE PERSONAL 1.616.725,75 
II   BÉNS CORRENTS I SERVEIS 7.302.069,00 
III  DESPESES FINANCERES 14.500,00 
IV   TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.021.865,31 
VI   INVERSIONS REALS 1.609.443,29 
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VII  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 100.000,00 
VIII ACTIUS FINANCERS 300,00 
IX   PASSIUS FINANCERS 39.200,00 
TOTAL 14.704.103,35 

 
 INGRESSOS 

III  TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.409.537,33 
IV   TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.570.422,73 
V    INGRESSOS PATRIMONIALS 35.000,00 
VI   VENDA D'INVERSIONS REALS 100,00 
VII  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.687.943,29 
VIII ACTIUS FINANCERS 300,00 
IX   PASSIUS FINANCERS 800,00 
TOTAL 14.704.103,35 

 
PRESSUPOST EMG 

DESPESES 
I. DESPESES PERSONAL 706.564,27 
II. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 113.573,00 
III. DESPESES FINANCERES 1.000,00 
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 19.874,64 
VI. INVERSIONS REALS 1.100,00 
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 
VIII. ACTIUS FINANCERS 0,00 
IX. PASSIUS FINANCERS 0,00 
TOTAL  842.111,91 

 
 INGRESSOS 

III. TAXES I ALTRES INGRESSOS 618.786,91 
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 223.225,00 
V. INGRESSOS PATRIMONIALS 100,00 
VI. VENDA INVERSIONS REALS 0,00 

VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 
VIII. ACTIUS FINANCERS 0,00 
IX. PASSIUS FINANCERS 0,00 

TOTAL   842.111,91 
 
Vistos els documents annexos al Pressupost propi i al Pressupost de l'Escola de Música 
del Gironès que són: la Relació de Llocs de Treball integrada per la plantilla de funcionaris 
i pel quadre laboral de llocs de treball, junt amb les seves retribucions; 
 
Vist així mateix l'informe de l'interventor; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, d’ERC-AM i 
del PPC, l'abstenció d’ICV-EUiA-E i els vots en contra del PSC-PM, i de la CUP-PA.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost propi del Consell Comarcal del Gironès, 

per a l'exercici del 2013 i que ascendeix a un total de catorze milions set-
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cents quatre mil cent tres euros amb trenta-cinc cèntims (14.704.103,35 €), 
així com les Bases d'Execució. Aprovar inicialment el Pressupost de l'Escola 
de Música del Gironès per a l'exercici de 2013 i que ascendeix a un total de 
vuit-cents quaranta-dos mil cent cent onze euros amb noranta-un cèntims 
(842.111,91 €), així com les respectives Bases d'Execució. Aprovar l'estat de 
consolidació per import de quinze milions cinc-cents un mil dos-cents quinze 
euros amb vint-i-sis cèntims (15.501.215,26 €). 

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

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

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

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

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

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

  
6. Ratificació i aprovació del decret de la presidè ncia del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 11 d'octubre de 2012, mitjançant e l qual s'aproven les mesures 
complementàries per garantir l’estabilitat pressupo stària i de foment de la 
competitivitat, en els termes que estableix el Reia l decret legislatiu 20/2012, de 13 
de juliol, en relació amb les prestacions que perce brà el personal del Consell 
Comarcal del Gironès que es trobi en situació d’inc apacitat temporal.  
 
El president explica que degut al Reial decret legislatiu 20/2012 aprovat per part del 
govern central es proposa adoptar aquest acord mitjançant el qual el personal podrà 
percebre el màxim de prestacions possibles en els casos d'incapacitat temporal.  
 
El Sr. Álvarez manifesta que el seu grup vol deixar palès que està en contra de totes les 
retallades que s'estan establint per part del govern central i la gran majoria de les quals 
recauen sobre persones que no tenen cap culpa d'aquesta crisi però que en canvi se'ls hi 
fa pagar. Votaran a favor de l'aprovació d'aquest punt de l'ordre del dia i volen agrair 
l'esforç realitzat per part del Consell per intentar minorar aquestes retallades en vers els 
treballadors.  
 
El Sr. Mascort en el mateix sentit el seu grup posa de manifest que les polítiques que està 
duent a terme el govern de l'estat español sobre les classes populars i treballadores del 
nostre país fan que cada vegada sigui pitjor poder-hi viure. Agraeixen l'esforç que realitza 
el Consell com també han fet alguns ajuntaments de la comarca per intentar reduir al 
màxim aquesta pressió sobre els treballadors del nostre país.  
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El president manifesta que les aportacions que s'han realitzat per part de tots contra 
aquestes retallades i ajustos són molt positives però la situació els ha portat fins aquí i per 
responsabilitat els hi toca donar suport a aquest acord.  
 
Vist el Reial Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol, mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat (correcció d’errors al BOE de 19 de juliol de 
2012); 
 
Vist el seu article 9 on s’ha modificat el règim de la prestació econòmica de la situació 
d’incapacitat temporal del personal al servei de les administracions públiques, on 
s’estableixen els nous límits màxims de cobertura; 
 
Atès que la seva Disposició Transitòria 15a estableix que l’aplicació d’aquesta modificació 
entrarà en vigor a partir del 15 d’octubre de 2012; 
 
Atès que de la redacció de l’article 9 i de la Disposició Transitòria 15a del Reial Decret 
Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol es dedueix que a partir del pròxim 15 d’octubre de 2012, 
les Administracions Públiques no podran complementar les prestacions d’incapacitat 
temporal fixades per la Seguretat Social si no han adoptat expressament un acord que 
reguli novament els complements retributius que es poden concedir, respectant sempre 
els nous límits màxims fixats pel reial decret llei. Aquests acords, pactes i convenis de 
condicions de treball adoptats per les Administracions Públiques substituïran acords, 
pactes i convenis de condicions de treball que hagin estat suspesos d’eficàcia per haver 
fixat complements a les prestacions per incapacitat temporal superiors a les que ara 
permet la llei, com és el cas del Consell Comarcal del Gironès; 
 
Atès que l’aplicació d’aquesta modificació s’ha negociat amb els representants dels 
treballadors del Consell Comarcal del Gironès en la reunió portada a terme el dia 3 
d'octubre de 2012; 
 
Al mateix temps, l’article 9.5 del RDL diu que “Cada Administració pública podrà 
determinar, respecte al seu personal, els supòsits en què amb caràcter excepcional i 
degudament justificats es pugui establir un complement fins a cobrir, com a màxim, el 
100% de les retribucions que estiguessin gaudint en cada moment. A aquests efectes es 
consideraran en tot cas degudament justificats els supòsits d’hospitalització i intervenció 
quirúrgica”; 
 
Vist el decret d'aquesta presidència, de data 11 d'octubre de 2012, mitjançant el qual es 
complementen, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 20/2012, les prestacions que 
percebrà el personal del Consell Comarcal del Gironès que es trobi en situació 
d’incapacitat temporal, fins al límit màxim establert legalment. 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
d’ERC-AM, l'abstenció de la CUP-PA i d’ICV-EUiA-E i els vots en contra del PPC. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Primer . Ratificar i aprovar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 11 d'octubre de 2012, mitjançant el qual s’aprova 
complementar les prestacions que percebrà el personal del Consell 
Comarcal del Gironès que es trobi en situació d’incapacitat temporal, fins al 
límit màxim establert legalment. 

 
Segon. Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester a la presidència del 

Consell Comarcal del Gironès per a la signatura de quants documents siguin 
necessaris per a l'execució d’aquest acord. 

 
7. Aprovació de la immobilització per a l'exercici de 2012 dels crèdits previstos per a 
l'abonament de les pagues extraordinàries de desemb re del personal al servei del 
Consell Comarcal del Gironès.  
 
El president explica que també es tracta de ratificar el decret que no els permet fer el 
pagament de les pagues dobles. Suposa que tots els grups segueixen estant en contra 
d'aquests ajustos i tal com es va acordar a la Junta de Portaveus per tal de demostrar el 
rebuig s'abstindran. El grup popular no mostra la disconformitat contra les decisions del 
govern central i per tant no votaran en contra. Demana als dos vicepresidents, el Sr. 
Freixas i el Sr. Bagué que juntament amb ell votin a favor d'aquest punt de l'odre del dia.  
 
Atès el que disposa l'apartat 1r de l'article 2 del Reial Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de 
juliol, pel qual s'estableix l'obligació de reduir les retribucions del personal al servei del 
sector públic, en l'import corresponent a la paga extraordinària a percebre el mes de 
desembre; 
 
Atès el que disposa l'apartat 4t de l'article 2 del Reial Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de 
juliol, referent a la destinació que s'ha de donar a les quantitats derivades de la suspensió 
de la paga extraordinària de desembre; 
 
Atès el que disposa la Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor del Sr. Jaume 
Busquets, el Sr. Lluís Freixas i el Sr. Enric Bagué i l'abstenció de la resta dels membres 
de CiU, del PSC-PM, d’ERC-AM, de la CUP-PA i d’ICV-EUiA-E i els vots en contra del 
PPC. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 

Primer.  Posar de manifest la nostra disconformitat a la decisió del Govern central i 
sol·licitar a la Secretaria i a la Intervenció del Consell Comarcal que, dins de 
l’actual marc normatiu, i amb total respecte a la legalitat vigent, es busquin 
les fórmules, arribant als pactes necessaris amb els representants dels 
treballadors del Consell Comarcal, per minimitzar l’impacte de la supressió 
de la paga extraordinària. 

 
Segon.  Sol·licitar als serveis tècnics de la Diputació de Girona, la Federació de 

Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, que estudiïn, en 
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clau comarcal, la possibilitat de dur a terme la mateixa solució que la 
Comunitat Foral de Navarra. 

 
Tercer.  Requerir al Govern de la Generalitat de Catalunya que iniciï els tràmits 

legislatius necessaris per evitar les ingerències del Govern Central i les 
seves mateixes en l’exercici de la potestat d’autoorganització municipal o 
comarcal, o, en el seu cas, es garantitzi l’aplicació del principi d’equitat. 

 
Quart . Immobilitzar per a l'exercici de 2012 els crèdits previstos per a l'abonament 

de les pagues extraordinàries de desembre del personal al servei del Consell 
Comarcal del Gironès. 

  

Cinquè.   Afectar els crèdits esmentats al que legalment es disposi de conformitat amb 
la Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
Sisè. Notificar aquest acord als representants dels treballadors del Consell 

Comarcal del Gironès. 
 
8. Aprovació de les bases i de la convocatòria de s ubvencions destinades a ajuts 
individuals de desplaçament per al curs escolar 201 2-2013. 
 
El Sr. Baulida explica que aquestes bases són continuistes. S'aproven anualment. El gruix 
d'aquestes ajudes van destinades a alumnes d'educació especial que generalment 
provenen d'altres comarques. Només el 20% afecta a alumnes de primària o secundària 
del Gironès que viuen a més de tres quilometres del centre o de la parada d'autobús.  
 
Atès que el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, inclou entre les competències comarcals 
les que l’Administració de la Generalitat de Catalunya delegui a les comarques d’acord 
amb el que estableix la legislació de règim local; 
 
Atès que el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de 
transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, disposa 
en el seu article 3.1 “que els consells comarcals que tinguin assumida la delegació 
d’aquesta competència o el Departament d’Ensenyament establiran el servei de transport 
en la modalitat que preveu l’article 1”; 
 
Vist que en la disposició addicional primera de l’esmentat decret s’especifica que quan les 
necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin, i d’acord amb les 
consignacions pressupostàries existents, es podrà facilitar el servei escolar de transport o 
la concessió d’ajuts destinats a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil que 
hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència i, a l’alumnat d’educació 
obligatòria del  mateix municipi però distants del seu lloc de residència; 
 
Vist que el Ple del Consell Comarcal del Gironès, en la sessió del dia 26 de juliol de 1996 
va aprovar el conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
i el Consell Comarcal, en el qual es refereix explícitament en el seu capítol II, punt 7, als 
ajuts individuals de desplaçament; 
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Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar les bases i la convocatòria d’ajuts individuals de desplaçament per a 

l’alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès i pel curs 2012/2013. 
 
Segon.  Sotmetre a informació pública les bases pel termini de vint dies hàbils 

mitjançant Edicte que es publicarà en el BOP, DOGC (en estracte) i tauler 
d’anuncis als efectes de què si escau es puguin formular al·legacions. 

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

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

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

 
9. Aprovació de l’expedient de licitació del servei  públic de gestió de la deixalleria 
de Salt.  
 
10. Aprovació del text del conveni entre el Consell  Comarcal del Gironès i 
l'Ajuntament de Salt de delegació del servei de dei xalleria de Salt.  
 
El Sr. Freixas explica que al mes de juliol va finalitzar la vigència del conveni de delegació 
entre l'ajuntament de Salt i el Consell per l'explotació de la deixalleria de Salt. Presenten 
un nou conveni amb una durada de quatre anys. El preu de licitació és de 91.690 euros 
IVA exclòs. L'horari de la deixalleria serà de dilluns a divendres de 10:00 hores a 13:00 
hores i de 16:00 hores a 19:00 hores i els dissabtes de 9:00 hores a 14:00 hores. Realitza 
una explicació de la puntuació que s'atorga a les empreses per a realitzar-ne l'adjudicació.   
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès vol licitar el servei d'explotació de la deixalleria 
de Salt; 
 
Atès que la prestació d’aquest servei abastarà als 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; 
 
Atès que aquesta licitació té per objecte la gestió indirecta, en règim de concessió 
administrativa, del servei públic d'explotació de la deixalleria de Salt; 
 
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, 
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corresponent a la licitació del servei públic d'explotació de la deixalleria de 
Salt del Consell Comarcal del Gironès. 

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

tècniques particulars reguladores del contracte del servei públic d'explotació 
de la deixalleria de Salt del Consell Comarcal del Gironès que han de regir 
l’esmentada contractació. 

 
Tercer.  Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies hàbils el plec de 

clàusules, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província als efectes de possibles reclamacions. Simultàniament, anunciar la 
licitació per procediment obert, 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. 

 
 
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; 
 
Atès que el Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Gironès preveu la 
possibilitat de prestar el servei de deixalleria; 
 
Vist que es considera el Consell Comarcal del Gironès, entitat supramunicipal idònia per 
prestar el Servei de deixalleria en els municipis que li deleguin, alhora que actualment 
gestiona per delegació les deixalleries de Cassà de la Selva, Celrà, Sant Gregori, Sarrià de 
Ter, Sant Jordi Desvalls, Madremanya, Sant Martí de Llémena i la deixalleria mòbil, a banda, 
de la deixalleria de Salt; 
 
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 Salt i el 

Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei d'explotació de la 
deixalleria de Salt. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Salt. 
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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. Aprovació del text de l'adhesió al nou conveni marc de col·laboració entre 
l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats ge stores dels sistemes integrats de 
gestió dels residus d’aparells elèctrics i electròn ics (RAEE).  
 
El Sr. Freixas explica que es tracta d'adherir-se a aquest conveni marc entre l'Agència de 
Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats. Els RAEE són els 
residus d'aparells que per funcionar necessiten la corrent elèctrica o camps 
electromagnètics. Quan aquests aparells són residus cal portar-los a la deixalleria, o bé, si 
se n'adquireix un de nou es pot portar a l'establiment on es compra el nou aparell. Amb 
anterioritat a aquest conveni l'Agència de Residus ja havia signat un conveni amb les 
entitats gestores que va ser vigent fins al 2012. El Consell Comarcal com a ens gestor de 
les deixalleries a la comarca també hi estava adherit. Les entitats gestores són 
agrupacions de productors d'aquest aparells que per tal de donar compliment a la 
normativa existent es fan càrrec de la recollida, el transport i el seu tractament ambiental 
adequat. A Catalunya hi ha 9 entitats. Aquestes entitats proveeixen a les deixalleries de 
gàbies i contenidors necessaris per dipositar aquests residus, se n'encarreguen de la seva 
recollida i en fan el seu tractament adequat. Compensen als ens locals amb uns petits 
imports pel dipòsits d'aquests residus que són de 0,08 euros per quilogram. En aquests 
moments i degut als furts que pateixen les deixalleries tenim menys ingressos per aquest 
concepte. La previsió que tenim és percebre uns 5.000 euros anuals.    
 
El 10 de juliol de 2012 es va signar un nou Conveni marc de col·laboració entre l’Agència 
de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de 
residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) pel període 2013-2017; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès gestiona vuit deixalleries a la comarca on es 
recullen els residus d'aparells elèctrics i electrònics i que és del seu interès beneficiar-se 
de les condicions establertes en aquest conveni (recollida i gestió dels RAEE per part dels 
SIG sense cap cost per l’Ens Local) i de les compensacions econòmiques previstes; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Adherir-se al conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de 

Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de 
residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) pel període 2013-2017. 

 
Segon.  Traslladar el present acord a l'Agència de Residus de Catalunya. 
 
12.1. Ratificació i aprovació del decret de la Pres idència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 24 d'octubre de 2012, mitjançant e l qual s'aprova el text del del 
conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habit atge de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Gironès relatiu a l’oficina d’habitatg e situada al Gironès.  
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12.2  Ratificació i aprovació del decret de la Pres idència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 24 d'octubre de 2012, mitjançant e l qual s'aprova el conveni de 
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Cat alunya i el Consell Comarcal del 
Gironès relatiu a la borsa de mediació per al llogu er social situada al Gironès.  
 
El Sr. Freixas Explica que aquets dos punts es van aprovar a inici d'aquest any. La 
Generalitat de Catalunya els proposa signar una pròrroga amb una durada de sis mesos.   
 
Atès que en data 10 d'abril de 2012 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a l’oficina 
d’habitatge/borsa situada en aquesta comarca, que tenia per objecte establir els termes i 
les condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament en matèria 
d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en 
el marc del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012; 
 
Vist que en el pacte novè de l’esmentat conveni es preveia que: “El conveni tindrà 
vigència fins al dia 31 de desembre de 2012, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser 
prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts 
signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini 
inicial"; 
 
Atès que hi ha la previsió de prorrogar el decret que regula el Pla per al dret a l’Habitatge 
2009-2012, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de 
col·laboració relatiu a l’Oficina Local, amb la finalitat de mantenir el seu funcionament 
durant el primer semestre de 2013; 
 
Vist el contingut del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 24 
d'octubre de 2012, d'aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a l’oficina d’habitatge situada al 
Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 24 d'octubre de 2012, i aprovar del text del conveni de col·laboració 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Gironès relatiu a l’oficina d’habitatge situada al Gironès. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a l'Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
Vist que en data 23 de març de 2012 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu al 
Programa de Mediació per el lloguer social d’habitatges en aquest municipi/comarca, que 
tenia per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per 
impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la 
proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per al Dret a 
l’Habitatge 2009-2012; 
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Atès que en el pacte novè de l’esmentat conveni es preveia que: “El conveni tindrà 
vigència fins al dia 31 de desembre de 2012, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser 
prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts 
signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini 
inicial"; 
 
Atès que hi ha la previsió de prorrogar el decret que regula el Pla per al dret a l’Habitatge 
2009-2012, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de 
col·laboració relatiu al Programa de Mediació per el lloguer social mitjançant la Borsa de 
mediació, amb la finalitat de mantenir el seu funcionament durant el primer semestre de 
2013; 
 
Vist el contingut del decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 24 
d'octubre de 2012, d'aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu a la borsa de mediació per al 
lloguer social situada al Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 24 d'octubre de 2012, i aprovar del text del conveni de col·laboració 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Gironès relatiu a la borsa de mediació per al lloguer social situada al 
Gironès. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a l'Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
13. Ratificació i aprovació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 30 d'octubre de 2012, mitjançant e l qual s'aprova el text del 
conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana d el Consum de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès, per pr orrogar per al 2012 la 
coordinació de les actuacions en matèria de consum.  
 
La Sra. Carabellido explica que es tracta de ratificar el conveni que es signa anualment 
amb l'Agència Catalana de Consum. Destaca que aquest any els han concedit 40.540 
euros que suposen un 30 % menys que l'any passat però també els han reduït les tasques 
que han de portar a terme. Han de portar a terme menys sessions informatives i de 
sensibilització. Amb aquest import es pot mantenir el tècnic que porta a terme aquesta 
tasca. Facilita dades de l'any 2011: van rebre 293 reclamacions i 288 consultes. Aquest 
any, fins al dia 7 de novembre, han rebut 304 reclamacions i 324 consultes. Els principals 
temes d'aquestes consultes són referents a telefonia, internet, subministraments bàsics de 
llum i gas i reparacions de productes.  
 
Atès l’interès de l’Agència Catalana del Consum i del Consell Comarcal del Gironès en 
impulsar i participar en els mecanismes legalment establerts per a la informació als 
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consumidors i usuaris, per a la resolució de conflictes en matèria de consum i per a la 
inspecció i control dels productes, béns i serveis; 
 
Vist que mitjançant acord del Govern de la Generalitat, de data 23 de novembre de 2010, 
es va aprovar la delegació de competències en matèria de resolució de conflictes de 
consum, tasques inspectores i campanyes de control a diversos consells comarcals; 
 
Atès que l’acord del Govern de la Generalitat, de data 23 de novembre de 2010, preveu 
que la concreció del procediment, tasques i mitjans per a l’exercici de les funcions 
delegades i el finançament corresponent, s’ha de dur a terme mitjançant la signatura d’un 
conveni, i també ha de fer-se a través de conveni la pròrroga anual de la delegació de  
competències; 
 
Vist el contingut del conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana del Consum de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès, per a la coordinació de les 
actuacions en matèria de consum, aprovat per acord del Ple del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 19 d'octubre de 2011, i signat en data 15 de desembre de 2011; 
 
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 30 d'octubre de 2012, i aprovar el text del conveni de col·laboració entre 
l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Gironès, per prorrogar per al 2012 la coordinació de les 
actuacions en matèria de consum. 

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

de Catalunya 
 
14. Ratificació i aprovació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 28 de novembre de 2012, mitjançant  el qual el Consell Comarcal 
del Gironès aprova i s'adhereix al conveni tipus d' encàrrec de gestió per a la  
contractació del servei de teleassistència domicili ària, que va aprovar el Ple de la  
Diputació de Girona, en sessió de data 27 de novemb re de 2012.  
 
15. Ratificació i aprovació del decret de la Presid ència del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 28 de novembre de 2012, mitjançant  el qual s'aprova el text del 
conveni tipus de col·laboració interinstitucional e ntre la Diputació de Girona i el 
Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament  del programa de 
teleassistència.  
 
16. Aprovació del traspàs al Consorci de Benestar S ocial Gironès Salt de l’execució 
del programa de teleassistència atorgat en el conve ni tipus de col·laboració 
interinstitucional entre la Diputació de Girona i e l Consell Comarcal del Gironès per 
al desenvolupament del programa de teleassistència.  
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El Sr. Bagué explica que des del novembre del 2008 es disposava d'un conveni entre la 
Diputació, l'Imserso, i la Federació Española de Municipis pel tema d'oferir el servei de 
teleassistècia. Davant la situació econòmica actual aquestes dues entitats i a causa de la 
manca de recursos opten per trencar aquest conveni al mes de novembre. La Diputació 
de Girona assumeix el servei existent i concretament el que fa és una contractació 
d'urgència fins al mes de març per tenir temps de licitar correctament el nou servei. 
L'empresa que portarà a terme el servei fins al mes de març serà la mateixa que ho ha fet 
fins ara. Els proposen l'aprovació d'aquest contracte d'urgència perquè no es deixi de 
prestar el servei a la comarca del Gironès. Aquest conveni afecta a tots els consells 
comarcals i a alguns ajuntaments. Porten a aprovació el conveni entre el Consell i la 
Diputació de Girona que regula l'estructura d'aquest servei. Aquest determina quina és 
l'estructura pel que fa al finançament i el cost del servei. El cost màxim del servei de 
teleassistència és de 20,28 euros. La Diputació de Girona intentarà, amb la nova licitació, 
rebaixar-ne el seu cost. Pel que fa al finançament la Diputació de Girona hi aporta el 
41,2% que són uns 8 euros. El Consorci de Benestar Social Gironès - Salt n'hi aporta el 
27% uns 6 euros i l'usuari hi posa el 31% pagant 6 euros i escaig. En darrer es proposa 
l'aprovació de la delegació del Consell cap al Consorci de Benestar Social Gironès - Salt 
de tota la gestió d'aquest servei.   
 
Vist que mitjançant el conveni de col·laboració, de data 1 de març de 2008, subscrit entre 
l'Institut de Mayores i de Servicios Sociales (IMSERSO), la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies (FEMP) i la Diputació de Girona es va posar en marxa el Programa 
regulador del servei de teleassistència domiciliària, consistent en una modalitat de servei 
social que permet l'atenció permanent i a distància dels usuaris mitjançant una tecnologia 
adequada; 
 
Atès que amb la perspectiva de donar continuïtat a la prestació del servei, es va iniciar un 
procés de negociacions entre totes les entitats que col·laboren en el Programa, a resultes 
del qual es coneix, des del dia 6 de novembre de 2012, el desistiment en la participació de 
l'IMSERSO i de la FEMP a tots els nivells del programa de teleassistència a partir del dia 
1 de gener de 2013; 
 
Vist que en el marc de les competències que els ajuntaments, consells comarcals  i la 
Diputació de Girona tenen atribuïdes, les entitats constaten que el desistiment del 
programa per part de l'IMSERSO i la FEMP no pot donar lloc a la interrupció del Programa 
i del servei que ofereix, pel seu caràcter bàsic, necessari i essencial i, per tant, estan 
d'acord en promoure la seva continuïtat; 
 
Atès que la continuïtat en la prestació del servei requerida ha comportat la redefinició d'un 
nou marc de col·laboració interinstitucional entre la Diputació de Girona i els ens locals de 
la demarcació que s'adhereixin al Programa de teleassistència; 
 
Vist que com a resultat d'aquestes actuacions, la Diputació de Girona ha aprovat, per 
acord de la Junta de Govern, de data 27 de novembre de 2012, el conveni tipus de 
col·laboració interinstitucional entre la pròpia Diputació i els ajuntaments/consells 
comarcals interessats per al desenvolupament del programa de teleassistència, amb 
l'objectiu de regular i desenvolupar els criteris de la prestació del Servei de 
Teleassistència, per al programa de teleassistència del municipi/comarca que s'hi 
adhereixi a l'esmentat conveni; 
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Atès que en desenvolupament d'aquesta previsió, és manifesta la voluntat del Consell 
Comarcal de forma part d'aquest marc de col·laboració amb la resta de municipis i 
consells comarcals que s'adhereixin al projecte i amb la pròpia Diputació de Girona, per tal 
de prestar conjuntament el servei de teleassistència domiciliària; 
 
Vist el contingut de la resolució de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 28 de novembre de 2012, mitjançant la qual s'aprova el conveni tipus de 
col·laboració interinstitucional entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del 
Gironès per al desenvolupament del programa de teleassistència; 
 
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 28 de novembre de 2012, i aprovar el conveni tipus de col·laboració 
interinstitucional entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del 
Gironès per al desenvolupament del programa de teleassistència 

 
Segon. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 
 
 
Vist que mitjançant el conveni de col·laboració, de data 1 de març de 2008, subscrit entre 
l'Institut de Mayores i de Servicios Sociales (IMSERSO), la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies (FEMP) i la Diputació de Girona es va posar en marxa el Programa 
regulador del servei de teleassistència domiciliària, consistent en una modalitat de servei 
social que permet l'atenció permanent i a distància dels usuaris mitjançant una tecnologia 
adequada; 
 
Atès que amb la perspectiva de donar continuïtat a la prestació del servei, es va iniciar un 
procés de negociacions entre totes les entitats que col·laboren en el Programa, a resultes 
del qual es coneix, des del dia 6 de novembre de 2012, el desistiment en la participació de 
l'IMSERSO i de la FEMP a tots els nivells del programa de teleassistència a partir del dia 
1 de gener de 2013; 
 
Vist que en el marc de les competències que els ajuntaments, consells comarcals i la 
Diputació de Girona tenen atribuïdes, les entitats constaten que el desistiment del 
programa per part de l'IMSERSO i la FEMP no pot donar lloc a la interrupció del Programa 
i del servei que ofereix, pel seu caràcter bàsic, necessari i essencial i, per tant, estan 
d'acord en promoure la seva continuïtat; 
 
Atès que la continuïtat en la prestació del servei requerida ha comportat que els ens locals 
interessats i la Diputació de Girona, esmercessin esforços per donar continuïtat al servei, 
redefinint el nou marc de col·laboració interinstitucional entre els ajuntaments/consells 
comarcals i la pròpia Diputació; 
 
Atès que com a resultat d'aquestes actuacions, la Diputació de Girona ha aprovat, per 
acord de la Junta de Govern, de data 27 de novembre de 2012, el conveni tipus de 
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col·laboració interinstitucional entre la pròpia Diputació i els ajuntaments/consells 
comarcals interessats per al desenvolupament del programa de teleassistència, amb 
l'objectiu de regular i desenvolupar els criteris de la prestació del Servei de 
Teleassistència, per al programa de teleassistència del municipi/comarca que s'hi 
adhereixi a l'esmentat conveni; 
 
Vist que la continuïtat en la prestació del servei requerida i el fet que en la FEMP concorri 
la condició d'òrgan de contractació en les actuacions precedents i esmentades comporta 
que, amb motiu del seu desistiment, a partir del dia 1 de gener de 2013, calgui garantir, 
alhora, la continuïtat del servei contractat amb l'empresa “Televida Servicios 
Sociosanitarios, S.L.”, i que per aquest motiu, les dues parts que subscriuen el present 
conveni, acorden que sigui la Diputació de Girona l'entitat que assumeixi la funció d'òrgan 
de contractació, incloent-se tots els tràmits que comprenen l'inici i el procediment de 
contractació fins a la seva adjudicació, seguiment i resolució, així com el de la prèvia 
contractació d'emergència amb l'actual empresa contractista, als efectes de donar 
continuïtat en la prestació del servei, a partir del dia 1 de gener de 2013 i donada la 
manca de temps en tenir resolt el pertinent procediment licitatori a partir d'aquesta data; 
 
Vist que per acord del Ple de la Diputació, de data 27 de novembre de 2012, es va 
aprovar el conveni tipus d'encàrrec de gestió, a favor d'aquesta, per a la contractació del 
servei de Teleassistència domiciliària; 
 
Vist el contingut de la resolució de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 28 de novembre de 2012, mitjançant la qual s'aprova el conveni tipus d'encàrrec de 
gestió per a la contractació del servei de teleassistència domiciliària i el Consell Comarcal 
del Gironès s'hi adhereix; 
 
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 28 de novembre de 2012, aprovar el conveni tipus d'encàrrec de gestió 
per a la contractació del servei de teleassistència domiciliària i adherir-s'hi. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 
 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès s'ha adherit al servei de teleassistència 
domiciliària de la Diputació de Girona; 
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès s'obliga a acceptar les condicions i compromisos 
derivats del contracte resultant del procés de contractació que durà a terme la Diputació 
de Girona i a complir-lo i respectar-lo mentre no es revoqui de forma expressa l'adhesió; 
 
Vist el contingut del conveni tipus de col·laboració interinstitucional entre la Diputació de 
Girona i el Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del programa de 
teleassistència; 
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Atès que el Consell Comarcal del Gironès té traspassat l’exercici de les competències al 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt per a la gestió de les competències en matèria 
de serveis socials i altres programes relatius al benestar social; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Traspassar al Consorci de Benestar Social Gironès Salt l’execució del programa 

de teleassistència atorgat en el conveni tipus de col·laboració interinstitucional 
entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per al 
desenvolupament del programa de teleassistència. 

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

del servei que figura en el conveni tipus de col·laboració interinstitucional entre 
la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per al 
desenvolupament del programa de teleassistència. 

 
Tercer. Requerir al Consorci de Benestar Social Gironès Salt perquè trameti les 

memòries justificatives del compliment del servei. 
 
Quart. Comunicar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès Salt. 
 
 
17. Dictàmens i mocions d’urgència  
 
El president explica que es porta a aprovació dues mocions.  
 
Sotmesa la urgència a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, d’ERC-AM, 
del PSC-PM, de la CUP-PA i d’ICV-EUiA-E i els vots en contra del PPC.  
 
Moció en defensa del català, de l'escola en català i del model d'immersió lingüística 
a l'escola que presenten conjuntament els grups de CIU, PSC-PM, ERC-AM, CUP-PA 
i ICV-EUiA-E 
 
El Sr. Gil comenta que podria començar la defensa de la seva votació en contra d'aquesta 
moció manifestant una sèrie de punts per contrarestar el que defensen la resta de grups 
però prefereix fer-ho explicant la seva pròpia experiència i que arrel d'aquesta n'extreguin 
les pròpies conclusions. Explica que ell va arribar a Catalunya amb 10 anys. Va néixer i es 
va criar a Anglaterra. Quan va arribar a Catalunya, l'any 1973, estaven molt lluny del 
model democràtic existent actualment. Estàvem immersos en una dictadura. Provenia de 
la democràcia més antiga del món, la britànica, i quan arriba a Catalunya té la fortuna de 
poder parlar castellà per part dels seus pares i anglès que el va conèixer i estudiar a 
l'escola. Amb un mes va aprendre el català, tant parlat com escrit. Aquest fet li ha permès 
poder parlar tres idiomes a la mateixa hora: anglès, castellà i català. El partit popular 
defensa l'educació en tres idiomes perquè amb aquests tres idiomes es pot voltar per tot 
el món. Com a comercial i empresari el coneixement d'aquests tres idiomes ha estat 
fonamental per poder triomfar a qualsevol part del món. Exposa que li va cridar molt 
l'atenció que quan li va demanar a un enginyer tècnic, que va estudiar i néixer a 
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Catalunya, que anés a Anglaterra a muntar una màquina li va dir que no hi podia anar 
perquè no sabia anglès. Segons li va explicar se li donaven crèdits per fer balls de saló 
però no per aprendre anglès. Manifesta que la cultura és positiva, els idiomes són 
positius. Ensenyar en un sol idioma no és positiu i el seu grup mai defensarà la 
desaparició del català sinó que s'igualin els dos idiomes castellà i català inicialment i 
posteriorment un tercer, l'anglès. La seva experiència els pot fer pensar i votar amb 
consciència.  
 
Recentment, el ministre d'Educació, Sr. José Ignacio Wert, anunciava l'esborrany del que 
ha de ser la Llei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE). 
 
Aquest esborrany suposa un important retrocés en la política educativa, un retorn a un 
passat predemocràtic del sistema i la minoratització de les llengües no castellanes. La 
proposta legislativa amenaçava en convertir la llengua catalana en una assignatura 
optativa i residual. 
 
El mes de maig 1981, la pedagoga Sra. Marta Mata, llavors Diputada al Parlament de 
Catalunya, defensà a la Comissió de Política Cultural del Parlament, una proposició no de 
Llei envers "el tractament de la llengua en l'ensenyament no universitari". En aquesta 
proposició es destacava que no es separarien mai els nens en aules diferents per raons 
lingüístiques i es defensava un model que recollia la tradició del treball pedagògic a 
Catalunya dels anys vint i trenta, model que s'havia guanyat a pols i en circumstàncies 
contraries.  
 
La proposta defensada per la Sra. Marta Mata contenia les bases del que ha estat el 
model d'immersió lingüística de Catalunya i avui, després de trenta anys, Catalunya és un 
exemple de model educatiu, on no es separa als infants i joves per raó de la llengua, sinó 
que defensa i fa possible el coneixement de les dues llengües oficials a l'Estat espanyol 
per part de tot l'alumnat en acabar l'ensenyament obligatori. Tot en base a una 
consciència de país i d'uns valors en els que prima la cohesió social i la igualtat 
d'oportunitats. Catalunya mai ha exclòs sinó que en tot moment ha treballat per un model 
educatiu que no generi diferències i respecti la diversitat i defensi el que és propi d'aquest 
país: la seva llengua. 
 
El model educatiu de Catalunya és el resultat de l'esforç d'un país, d'una societat i en 
especial d'una comunitat educativa, que amb absolut consens de tot l'entorn envers el 
model lingüístic, amb la implicació dels pares, mares i professors, ha treballat diàriament 
per tenir una escola catalana moderna, avançada, democràtica i de qualitat.  
 
La immersió lingüística i la consideració de la llengua del país, la catalana, com a 
vehicular, ha donat força i solidesa al model i aquest ha estat objecte de reconeixement 
per part de diverses institucions internacionals i és un referent com a model pedagògic en 
el Marc Europeu de les Llengües.  
 
Catalunya, amb la reforma legislativa que proposa el ministre Wert, de nou es troba 
amenaçada. Aquest text és un nou exemple, i ja són molts, d'una voluntat 
recentralitzadora, d'una visió retrògrada, anacrònica i segregadora que sembla oblidada i 
que ara pateix de nou, instrumentalitzant l'educació amb finalitats ideològiques, polítiques i 
fins i tot amb afanys de revenja pels moments que vivim en el moment actual. 
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Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, d’ERC-AM, 
del PSC-PM, de la CUP-PA i d’ICV-EUiA-E i els vots en contra del PPC.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.  Manifestar la més enèrgica indignació i rebuig del Ple de la Corporació 

davant el projecte de Llei orgànica de millora de la qualitat educativa 
(LOMCE) proposada pel ministre Sr. José Ignacio Wert, en la mesura que 
suposa un atac frontal als drets més elementals del poble català i posa de 
manifest una voluntat recentralitzadora sota un ideari predemocràtic, 
retrògrad i segregador de la societat. 

 
Segon. Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar el projecte de la Llei orgànica 

(LOMCE), davant la certesa que la defensa de la llengua i el sistema 
educatiu no pot esdevenir mai sota cap concepte un instrument polític ni 
matèria de negociació.  

 
Tercer.  Manifestar el suport model educatiu d'immersió lingüística, d'escola catalana 

i continguts, així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï 
impulsant-lo, si cal ignorant aquesta llei espanyola.  

 
Quart.  Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al 

Parlament de Catalunya, de les Illes Balears i de la Comunitat Valenciana, 
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la consellera 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del 
Congrés dels Diputats i del Senat, al president del Govern de l'Estat 
espanyol, al Ministre d'Educació del Govern espanyol i al secretari general 
de la UNESCO. 

 
 
 
Sotmesa la urgència a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, d’ERC-AM, 
del PSC-PM, de la CUP-PA i d’ICV-EUiA-E i els vots en contra del PPC.  
 
Moció en contra de les retallades laborals adoptade s per l’executiu central i la 
supressió de la paga extraordinària de Nadal, segon s el RD Llei 20/2012, de 13 de 
juliol, de mesures per garantir l’estabilitat press upostària i de foment de la 
competitivitat 
 
El Sr. Gómez està totalment d'acord amb el rebuig a aquest robatori a mà armada que els 
hi fa fer govern central. Lamenta profundament no haver trobat una solució per evitar 
l'adopció d'aquestes mesures.  
 
El Sr. Cornellà afegeix que és una llàstima que constantment hagin d'aprovar mocions en 
contra de les retallades i posa l'exemple de les escoles bressol, de les  escoles de música, 
les de dansa... Ara contra les retallades laborals aplicades als treballadors de 
l'administració pública. S'ha hagut d'aprovar el punt núm. 6 referent a les prestacions que 
percebran els treballadors que estiguin en situació d'incapacitat temporal. El seu grup ha 
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preferit abstenir-se en la votació d'aquest punt perquè entén que és igual que el punt setè, 
tot i que el en punt núm. 6 es votaven els imports màxims i els hi sembla molt bé. Des del 
seu grup estan una mica farts d'aprovar constantment aquest tipus de mocions o de 
ratificacions a causa d'imposicions d'un govern central incapaç de reconduir la situació 
econòmica i incapaç de reconèixer el dret a decidir. Aquest és  un dret reconegut a nivell 
internacional. El govern central és incapaç de veure que la immersió lingüística és un 
sistema que funciona. Catalunya és la única comunitat de l'estat en la que es parlen tres 
llengües. A la resta de l'estat espanyol se'n parlen dues i històricament per herència 
franquista es parlava el francès i no l'anglès. Venim d'una tradició que coneixen molt bé 
els del partit popular. Els hi sap greu haver de votar aquest tipus de mocions. Els 
agradaria resoldre i poder pagar aquestes pagues als treballadors públics perquè s'ho 
mereixen. Retreu, als dos membres del partit popular, perquè hi reflexionin que estan 
aprovant aquesta moció perquè han tret la paga als treballadors però el Decret que els 
obliga a fer-ho no a fer aplicar-ho als polítics. Creuen que és lamentable que el partit 
popular apliqui aquesta doble vara. Els treballadors públics són els aguanten aquest país i 
no pas els polítics. Els polítics són majoritàriament els que l'enfonsen. Retallen als 
treballadors però no les seves pagues de govern central i que haguem de ser els propis 
polítics els que renunciem a percebre-les. És lamentable aquesta situació i els hi demana 
que reflexionin.  
 
La Sra. Plana no està ni a favor de les retallades laborals, ni a favor de les retallades de la 
llengua. Com deia el Sr. Cornellà Catalunya ha estat per tradició un país multilingüe. Els hi 
sembla impossible, que en aquests moments estiguem presentant mocions de defensa 
del català a les escoles. La Sra. Marta Mata va presentar una proposició en la qual es feia 
una defensa aferrissada el model educatiu en llengua catalana que a hores d'ara encara 
està vigent i que després de trenta anys està funcionant bé. Ara mateix i per culpa d'un 
govern centralista, intolerantíssim i molt poc respectuós haguem de veure perillar aquest 
model.  
 
El Sr. Mascort comenta que és evident que porten diversos mesos aprovant moltes 
mocions, proposicions i acords que van en un sol sentit i que és intentar mostrar el nostre 
posicionament vers els atacs continuats per part de l'estat espanyol i concretament per 
part del Govern del partit popular. Aquest és un atac més. És una mostra més de la 
ineptitud d'aquest govern que genera el 73% del dèficit de l'estat espanyol. Les 
administracions locals generen aproximadament el 3,3 % i els obliguen a prendre mesures 
sense saber si poden pagar o no amb l'excusa de reduir el dèficit. Aquesta és una mostra 
més de la seva ineptitud, no saben realment en quin estat viuen, ni qui genera el dèficit. 
Ens passem el dia només intentant defensar una manera de fer en molts àmbits de la vida 
del nostre país que s'ha demostrat sobradament que funciona. Dóna com exemple els 
resultats de la selectivitat en llengua castellana al nostre país i els compara amb els de la 
resta de l'estat espanyol. Diferents acords de les institucions de la Unió Europea 
reconeixen que el nostre model funciona i és exemple a seguir. Espera que tots plegats 
reflexionem i que a l'any 2014 marxem d'una vegada. Cada un de nosaltres hauria 
d'aconseguir una colla de vots en la consulta que es portarà a terme. Aquesta consulta no 
hi ha cap dubte que es farà. Intentaran que no la portem a terme per tots els mitjans però 
la farem i marxarem perquè n'estem tips i no podem més. No farem cap pas enrere.  
 
El Sr. Gil manifesta que és evident que no pensen de la mateixa manera. Els recorda que 
el govern central ha modificat i ha creat més lleis en un any que el partit socialista en vuit 
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anys d'ingovernabilitat que els ha portat a la situació actual. Un partit que ha deixat un 
país, una autonomia i molts municipis en la ruïna absoluta. El partit popular tot el que està 
modificant i intentant introduir ho fa en el sentit de recuperar l'economia i l'estat del 
benestar. El govern anterior no va aconseguir aixecar aquesta situació durant tots els 
anys que van ser al govern. Es vol dirigir als representants de la CUP i recordar-los que 
sobra comparar el partit popular actual amb altres èpoques. Nosaltres som el partit 
popular i no tenim res a veure amb altres temps ni amb altres sistemes. Agrairia un 
respecte. Quan parlen de solidaritat els comenta que això és un Decret Llei, evidentment 
que ells es solidaritzen amb totes les persones afectades per aquesta rebaixa però li 
agradaria recordar que ningú s'ha solidaritzat amb els petits empresaris, amb els 
emprenedors, amb els autònoms... Aquests darrers moltes vegades no han tingut drets i 
per tant no se'ls han pogut reconèixer. La solidaritat sembla que només sigui amb els 
funcionaris que són els que aixequen i aguanten un país. Pregunta qui aguanta un país i 
si són només els funcionaris. Manifesta que si tornem a un país de funcionariat com en 
temps pretèrits evidentment no se'ls podria ni pagar degut a les gestions fetes 
anteriorment. Voten en contra d'aquesta moció perquè no hi estan d'acord. Tothom ha de 
posar el seu granet de sorra i ara toca, com abans els ha tocat als empresaris, a 
l'administració i no els queda més remei que fer-ho per poder tirar endavant l'economia 
d'aquest país.  
 
El Sr. Roca comenta que tot el que sigui retallar drets als treballadors hi estan en 
desacord tal i com ja s'ha dit en els punts 6 i 7 de l'ordre del dia. Vol recordar actuacions 
realitzades per part del Consell: l'actual equip de govern va fer una reducció molt 
important en la partida de consignació política des de l'anterior legislatura. Recorda que 
els consellers i conselleres no tenen pagues dobles i reben la seva percepció per 
assistència. Entenen que estem adoptant accions per la reducció de la consignació 
política ajustant-les a les circumstàncies. Voten a favor d'aquesta moció.  
 
 
Atesa la situació de constant degoteig de lleis, decrets, i disposicions que fixen mesures 
econòmiques que repercuteixen en contra de les relacions laborals i econòmiques 
establertes, entre d’altres, pels consells comarcals i els seus empleats públics; 
 
Atesa l’evidència, de què la situació no es pot resoldre amb mesures com les que 
estableix el RD Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, tota vegada que els arguments exposats 
en la mateixa no només són arbitraris, sinó que es dirigeixen en contra del personal 
assalariat damunt del qual ja recau una constant pèrdua del seu valor adquisitiu degut a 
una situació de la que considerem no n’és culpable; 
 
Atès que, pel que fa referència al nostre Consell Comarcal, aquest RD Llei 20/2012, de 13 
de juliol, torna a utilitzar el ja tristament conegut mecanisme del “café para todos” 
vulnerant clarament el principi d'equitat. Ja des del temps del filòsofs grecs és una norma 
coneguda i respectada que l’equitat és la justícia aplicada al cas concret. Segons això, 
moltes vegades la rigorosa aplicació d’una norma, als casos que regula, pot produir 
efectes injustos i conseqüentment es fa necessari que en Dret s’atenuïn els efectes 
perniciosos del tenor literal d’una llei; 
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Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, d’ERC-AM, 
del PSC-PM, de la CUP-PA i d’ICV-EUiA-E i els vots en contra del PPC.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Posar de manifest la nostra disconformitat a la decisió del Govern Central i 

sol·licitar a la Secretaria i a la Intervenció del Consell Comarcal que, dins de 
l’actual marc normatiu, i amb total respecte a la legalitat vigent, es busquin 
les fórmules, arribant als pactes necessaris amb els representants dels 
treballadors del Consell Comarcal, per minimitzar l'impacte de la supressió 
de la paga extraordinària. 

 
Segon.  Sol·licitar als serveis tècnics de la Diputació de Girona, la Federació de 

Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, que estudiïn, en 
clau comarcal, la possibilitat de dur a terme la mateixa solució que la 
Comunitat Foral de Navarra. 

 
Tercer.  Requerir al Govern de la Generalitat de Catalunya que iniciï els tràmits 

legislatius necessaris per evitar les ingerències del Govern Central i les 
seves mateixes en l’exercici de la potestat d’autoorganització municipal o 
comarcal, o, en el seu cas, es garantitzi l’aplicació del principi d’equitat. 

 
Quart.  Acordar que com a mesura de solidaritat amb els treballadors i treballadores 

del Consell Comarcal, que els consellers comarcals amb dedicació exclusiva 
o parcial, i la resta de consellers/es puguin renunciar voluntàriament a 1/14 
part del seu salari/indemnització/dietes de l’any 2012. Destinar aquests 
diners a serveis socials i/o a pagar el deute del menjador escolar. 

 
Cinquè.  Acordar que qualsevol reducció percentual en el salari que pateixin els i les 

treballadores del Consell Comarcal al llarg de l’any 2013, també s’aplicaran 
en igual als sous/indemnitzacions de tots/es els consellers comarcals. 

 
Sisè. Traslladar aquest acord als representats del treballadors, a la Diputació de 

Girona, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Associació Catalana 
de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la 
Independència. 

 
 
 18. Renúncia al càrrec de conseller comarcal formu lada pel Sr. David Mascort i 
Subiranas.  
 
El Sr. Mascort comenta que el seu pas pel consell ha estat breu un any i mig en aquesta 
tercera etapa a l'oposició. Sempre ha tingut la voluntat d'ajudar, col·laborar, participar, i 
fer-ho el màxim de bé que sap. Ha intentat representar el grup d'esquerra. A partir d'ara 
vol assumir altres responsabilitat i per fer-ho ha de deixar aquestes. Com sempre es posa 
a la seva disposició. Els dóna les gràcies a tots per la companyonia.  
 
El president manifesta que el trobaran a faltar no només pel seu bon rotllo i la seva  
sintonia sinó per les ganes de col·laborar i de participar en el Consell Comarcal. És  un 
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veterà d'aquesta casa perquè ja fa una colla d'any que hi era. Espera que a la casa gran 
pugui seguir treballant pel Consell.  
 
La Sra. Plana vol desitjar-li molta sort. Està convençuda que s'hi farà tant o més que en el 
Consell Comarcal, guanyen un bon diputat provincial. En segon lloc li vol agrair la bona 
entesa que han tingut alhora de col·laborar al Consell. A nivell personal evidentment li sap 
greu que doni pas a una altra persona que segurament també ho farà molt bé. Li sap greu 
que marxi a una altra institució més important que aquesta.  
 
La Sra. Mascort li vol donar les gràcies perquè ha estat un bon contrincant però està 
encantada de recuperar el seu cognom per ella mateixa.  
 
El Sr. Freixas manifesta que han compartit nou anys i escaig en aquest consell. El seu 
comportament sempre ha estat molt correcte. El Sr. Mascort ha estat present a les verdes 
i a les madures, n'han tingut de tot tipus. Ha compartit tasques de govern. Agraeix la seva 
col·laboració i li agraeix el treball realitzat durant tot aquest temps per la comarca. Espera 
que no deixi de treballar-hi des d'una altra institució.  
 
19. Precs, preguntes i interpel·lacions.  
 
El Sr. Cornellà vol preguntar per la borsa de mediació del lloguer social. Els agradaria 
potenciar-la. L'altre dia els van comentar que es disposava de pocs pisos. La quantitat 
econòmica que es destina a aquesta és suficient perquè es busquin altre tipus 
d'iniciatives. Pensen que una de les actuacions que es podrien portar a terme és que 
aquesta oficina gestioni els pisos que els bancs s'han quedat a través d'execucions 
hipotecàries i desnonaments. S'hauria de parlar amb aquests bancs perquè els hi cedeixin 
l'ús d'aquests pisos. Des del nostre municipi hi estem treballant però és molt dificultós que 
els grans bancs t'escoltin, potser a través del Consell Comarcal seria més fàcil. S'hauria 
de recollir la informació de cada municipi i intentar parlar amb aquests bancs. En el cas 
del seu municipi és Bankia i aquesta entitat viu dels dines públics. Per tant d'alguna 
manera Bankia és de tots. El Consell aconseguiria un lloguer social en funció del que 
cobren les famílies. Aquesta és una línia que es pot treballar. A la comarca hi ha molts 
pisos buits. El seu grup s'ofereix a col·laborar amb la borsa de lloguer social per treballar 
en aquesta línia, realitzant visites als bancs i als municipis. En segon lloc vol fer referència 
a les retallades del Consorci de Benestar Social Gironès - Salt, les quals han estat més 
clares en aquesta darrera setmana amb l'acomiadament de diversos professionals perquè 
s'han suprimit alguna de les subvencions que es percebien. Pensen que en aquests 
moments de crisis social i amb la fractura social que es crea és molt important mantenir 
aquest Consorci i tots els serveis que ofereix. Pensa que el Consell Comarcal hauria de 
transmetre el seu malestar i desacord amb aquestes polítiques. Més enllà de fer-ho amb 
paraules ho hauria de realitzar per escrit tant a la Generalitat de Catalunya com a l'estat 
per les retallades que estan realitzant en aquesta àrea. El Consell representa als 
municipis i són els que estan perdent els serveis. Estaria molt bé que el Consell es 
posicionés de la mateixa manera que es va fer amb les escoles bressol o amb l'escola de 
música. Vol formular un prec a aquest govern i sobretot al grup de CIU. Molts municipis de 
la comarca es van declarar municipis lliures i sobirans, els senyors del partit popular que 
governen amb vostès a través de la delegació del govern a Catalunya han utilitzat 
l'advocat de l'estat per anar contra dels ajuntaments que han aprovat aquesta mena de 
mocions. El primer ha estat el seu ajuntament, Celrà, avui han rebut la interposició d'un 
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contenciós administratiu. Aquest ha estat acceptat i s'iniciarà el procés per declarar nuls 
tots els acords que sobiranament ha pres l'ajuntament de Celrà o d'altres municipis com 
Girona. Han començat pel seu poble però seguiran pels altres. Fa un altre prec perquè el 
grup de CIU trenqui amb un partit que es dedica a perseguir els municipis de la comarca 
que sobiranament i elegits democràticament acorden declaracions polítiques. El partit 
popular està perseguint les idees polítiques. Els preguem que trenquin amb el partit 
popular i que posin els seus serveis jurídics a disposició dels municipis que rebin aquesta 
mena de recursos. També comenta que diversos municipis del país han començat a rebre 
de la Delegació del govern del partit popular requeriments perquè pengin la bandera 
espanyola. Suposa que aquesta política la fan arreu del principat per crispar més. No 
entenen que un referèndum pel dret a decidir és una cosa totalment democràtica. Quan el 
regidor del partit popular els parlava d'Anglaterra recorda que en aquest país quan un 
territori demana fer un referèndum li permeten perquè són un país molt democràtic. La 
democràcia més antiga segurament no és l'anglesa sinó que és catalana abans de ser 
sotmesa. Els hi demanen que posin els seus serveis per ajudar als ajuntaments i que 
trenquin aquest acord que no té cap sentit veient cap a on avança el país. Si negocien 
amb temps poden trobar altres tipus de suports d'ERC, PSC, CUP o ICV. Els emplacen 
perquè trenquin amb el partit popular el més ràpid possible.  
 
El Sr. Navarro comenta que en el passat Ple del Consell va interpel·lar sobre la qüestió 
del deute amb els menjadores de les escoles de la comarca. Torna a preguntar el mateix 
perquè han aparegut algunes noticies a la premsa.  
 
El Sr. president explica, pel que fa a les retallades del Consorci de Benestar Social 
Gironès- Salt, que tots, inclòs el grup de CIU, hi estan en desacord i ho han manifestat. 
Ho han traslladat per activa i per passiva a la Generalitat de Catalunya. Potser no en 
forma de moció però ell mateix com a president sí. En prenen nota, en són conscients. Pel 
que fa al pagament dels menjadors escolars explica que s'han realitzat els pagaments que 
han arribat des de la Generalitat de Catalunya, li sembla recordar que han pagat fins al 
mes d'abril. 
 
El Sr. Baulida explica han pagat fins al mes d'abril-maig. Falta la finalització del curs. 
Respecte a les noticies que han aparegut a la premsa vol fer constar que les ampes que 
han tingut un major ressò són les més vinculades a Girona i potser no eren aquestes les 
més afectades. La problemàtica actual, amb el retard en el pagament de la Generalitat de 
Catalunya, està afectant sobretot a les ampes i al Consell en els menjadors que gestiona 
on el volum d'alumnes becats i amb gratuïtats és més elevat.  
 
El Sr. Freixas comenta, pel que fa al tema dels pisos, que hi ha pocs pisos per treballar. 
Els en caldrien més, ja que es disposa dels recursos per gestionar-los. Els vol emplaçar 
des de l'òptica municipal que informin al Consell de les possibilitats que pot tenir 
d'aconseguir pisos. Ho fa extensiu a la resta de municipis de la comarca. El Consell pot 
realitzar una gestió general i per escrit a totes les entitats bancàries posant-se a la seva 
disposició per gestionar els pisos dels que disposi. Hauran d'esperar i veure quins 
resultats dona. Creu que si no es tracta d'una gestió molt personal serà molt difícil que 
s'obtinguin resultats. Pensa que serà millor qualsevol gestió feta per qualsevol alcalde des 
de la proximitat que no pas la que es pugui fer per part del Consell.  
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El president, pel que fa al pacte amb el partit popular, ja ho va dir en el darrer Ple que si hi 
havia alguna de les formacions polítiques presents en el plenari disposades a col·laborar 
més enllà del Consell i en tota la comarca que els vinguin a veure, parlin i posin les cartes 
sobre la taula. Cap no han vingut. De cares al proper any es portarà a terme un Consell 
de Presidència adaptat a la nova realitat del país tan econòmicament com políticament.  
 
El Sr. Cornellà ja sap que el president va fer aquest oferiment més enllà de la comarca. 
Com a partit no acaben d'entendre què vol dir. El seu grup està en els municipis que està i 
ja tenen fets els pactes o no pactes. El Consell Comarcal és un òrgan totalment diferent 
dels municipis. La relació no l'acaben d'entendre. El Consell és un organisme 
supramunicipal i que poc te a veure amb el que es decideix a cada municipi. Això dels 
pactes comarcals no ho entenen. Ells no volen negociar cap poble o ciutat a canvi. Volen 
negociar la feina que es fa al Consell. El Consell no és una moneda de canvi al seu 
entendre. Sembla que els estigui dient que s'ha de pactar en algun altre poble i ja imagina 
quina ciutat és perquè no n'hi ha gaires més llocs on els necessitin. Els poden donar 
suport si es negocien les coses correctament o bé es poden abstenir perquè s'aprovi un 
determinat tema però a canvi no donaran la governabilitat ni a Girona ni enlloc. Son coses 
diferents no tenen cap relació orgànica.  
 
El president respon que ho han entès malament. No ha dit en cap moment que hi ha una 
moneda de canvi. Ha dit que si hi havia una formació política que tenia ganes de venir i de 
parlar de l'entesa en el Consell en podien parlar. Hi ha polítiques comarcals que afecten 
als 27 municipis, creu que s'han de posar sobre la taula i debatre-ho. S'ha imaginat altres 
coses. Ratifica que no té res a veure una cosa amb l'altre.  
 
El Sr. Cornellà manifesta que ho van entendre perquè va dir més enllà de la comarca. 
Potser ha estat una mala interpretació per part del seu grup.  
 
El Sr. President li ratifica que és una mala interpretació.  
 
El Sr. Martí vol parlar de la privatització del servei de distribució d'aigües Ter Llobregat i 
del Ter en general. Al final formularà una proposta per veure si tots els grups hi estan 
d'acord. Com va dir el president en el Ple passat la intenció del nostre grup era presentar 
una moció en contra de la privatització del servei de distribució d'aigües Ter. Es va 
acordar que es presentaria una moció conjunta per part de tots els grups però ja no cal 
perquè el servei ja ha estat privatitzat. És trist que el govern de la Generalitat de 
Catalunya s'hagi venut per cinquanta anys un servei tant bàsic com és la distribució de 
l'aigua només per aconseguir uns diners immediats. Tots coneixem els problemes 
econòmics de la Generalitat de Catalunya però aquests diners no els paga l'empresa que 
ha obtingut el servei, aquesta només els avança. Els que acabaran pagant és la població, 
perquè ja se sap que s'apujarà el preu de l'aigua. Avui mateix s'ha publicat al diari que el 
seu preu augmenta a l'àrea metropolitana. Un altre possible efecte d'aquesta privatització 
la patirà el Baix Ter del qual en forma part la comarca del  Gironès, la Selva i el Baix 
Empordà. Els sap greu veure que els consells comarcals de la Selva i el Baix Empordà 
van presentar una moció en contra d'aquesta privatització i que el Gironès no ho va fer. 
Gairebé el 70% de l'aigua del sistema Ter Llobregat prové del Ter, en ocasions 
excepcionals de sequera ha arribat al 90 %. Aquest passa pel Ripollès, Osona, la Selva, 
Gironès i Baix Empordà i es trasvassa l'aigua cap al Vallès Oriental, Vallès Occidental, 
Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, l'Alt Penedès, Garraf i Anoia. Només d'aquestes 
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comarques s'abasteixen del Ter 4.500.000 d'habitants i amb aquest transvasament fora 
de conca tant i tant desproporcionat del Ter afecta els seus nivells freàtics que ocasionen 
pèrdues a diferents cultius de les nostres comarques. Provoca la baixada de les aigües de 
pou amb la necessitat d'anar-la a buscar més avall i a prop de la costa es produeix una 
salinització dels pous. Aquest transvasament afecta el Ter amb la pèrdua de diversitat 
animal i la pèrdua de qualitat dels boscos de ribera. lncrementa les plagues molestes per 
la gent i posa l'exemple de la mosca negra pels quals s'han de fer tractaments cada any. 
Si el Ter tingues l'aigua que hauria de tenir no s'hauria de fer. A més d'això al Baix Ter hi 
ha set comunitats de regans de les quals quatre són al Gironès. Aquestes quatre reguen 
Bescanó, Salt, Vilablareix, Girona, Sant Julià de Ramis amb Medinyà, Cervià de Ter, Sant 
Jordi Desvalls, Celrà, Juià, Bordils, Sant Joan de Mollet i Flaçà. Hi ha molta gent que viu 
d'aquesta aigua a la nostra comarca. No pot ser que un riu petit amb una conca petita hagi 
d'abastir bastant més de la meitat de la població de Catalunya. La normativa hauria de 
garantir el bon estat del Ter. Aquesta s'incompleix sistemàticament independentment de 
qui governi. No es té en compte l'esperit d'aquella llei que deia que una vegada estiguin 
satisfetes les necessitats de la conca del Ter es podria transvasar aigua cap altres 
conques. Ara funciona al revés primer es miren les necessitats d'altres conques i si queda 
aigua es miren les necessitats de la conca del Ter. En aquest tema creu que al Consell 
hauria d'arribar a un acord. Tots els presents, per sobre dels partits que cadascun de 
nosaltres representa, som representants del territori i de la gent d'aquest territori. Hauríem 
d'intentar arribar a un acord per fer una demanda conjunta al govern perquè compleixi la 
Llei del Ter. Han de demanar que grups del Parlament posin les bases i arribin a algun 
acord de país per aconseguir que en el futur es segueixi un pla consensuat per garantir el 
subministrament d'aigua de tot el territori català. Últimament s'ha estat parlant de diferents 
solucions per aquest tema com és la interconnexió de xarxes de tots els rius catalans, les 
dessaladores o realitzar una única xarxa per tot Catalunya. Una xarxa de distribució 
connectada amb el Ter Llobregat, el Segre i l'Ebre. Una altra possible solució de la que fa 
temps que se'n parla, és portar aigua del Roine. En definitiva el que s'ha de buscar és una 
solució global a aquest problema de l'aigua al nostre país perquè no pot ser que es deixi 
perpètuament el Ter en unes condicions tant extremes. Sempre s'està patint per si plourà 
o no perquè s'emporten tota l'aigua. El dia que hi hagi una sequera de veritat no s'haurà 
fet res al respecte i llavors tot seran corredisses i diners mal gastats per solucionar els 
problemes. Tothom patirà però sobretot ho farem la zona del Baix Ter. Proposa que abans 
del proper Ple es reuneixin representants de cada grup per preparar un document. No sap 
quina forma ha de tenir, ho poden decidir conjuntament. La voluntat és traslladar al 
Parlament la necessitat de fer complir la Llei del Ter del 1959, que Parlament reguli les 
situacions de sequera de forma que el Ter i el seu territori no hi surtin perdent i finalment 
que es signi un gran pacte de l'aigua perquè se sàpiga cap a on ha d'anar el país per 
garantir el subministrament de l'aigua fins i tot en èpoques de sequera.  
 
El president li dóna tota la raó. El raonament és totalment correcte. En el darrer Ple es va 
dir que es faria. En van parlar a les comissions informatives però l'adjudicació ja s'havia 
realitzat. En aquesta iniciativa de redactar un document i traslladar-lo a la Generalitat de 
Catalunya per tal de defensar l'aigua del riu Ter creu que hi estaran tots d'acord. Poden 
concretar quina és la forma jurídica o administrativa més adient i ho poden tirar endavant 
amb un representant de tots els partits que hi vulguin col·laborar.  
 
El Sr. Álvarez pregunta per un tema relacionat amb el Consorci de Benestar Social 
Gironès - Salt i les retallades aplicades. Abans han parlat de les retallades del govern de 
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l'estat. En aquest cas un dels efectes de les retallades que aplica la Generalitat de 
Catalunya és que s'ha hagut de reduir una part del Contracte programa. La setmana 
passada es va portar a terme una sessió de la Junta General del Consorci. En aquesta es 
va aprovar el pressupost però es va deixar de donar una informació que creu que és 
important i que casualment en va tenir coneixement el dilluns al Ple municipal. Ahir hi va 
haver diversos usuaris que es van adonar que es deixava de prestar el servei de minus 
menuts. Desgraciadament aquests usuaris se n'han assabentat per una casualitat en el 
Ple municipal del municipi de Salt. Poden comprendre que l'efecte de la retallada però no 
admetre. Si els diners no arriben alguna cosa s'ha de fer però creu que des del Consorci 
s'haurien de demanar disculpes als usuaris que s'han assabentat d'aquesta noticia per un 
mitjà que no és el normal. En segon lloc creu que s'hauria d'informar puntualment cada 
vegada que es deixi de prestar un servei. No pot ser que es porti a terme una Junta de 
Govern i no se'ls comuniqués aquesta informació. La forma com s'ha tramès aquesta 
informació no ha estat la correcte. Poden admetre que aquest servei s'ha de deixar de 
prestar per manca de finançament no ho comparteixen i és inadmissible que els usuaris 
se n'hagin assabentat per una casualitat. Ningú va informar als usuaris ni tampoc els en 
van donar informació a la Junta General del Consorci. Creu que és greu i més enllà de 
l'explicació que se'ls doni els usuaris es mereixen que de forma oficial se'ls presentin unes 
disculpes.  
 
La Sra. Carabellido li sobta que havent estat a la Junta General del Consorci de Benestar 
Social Gironès - Salt, al Ple de l'Ajuntament de Salt i a la reunió que la gerent del Consorci 
va fer a Salt encara es pregunti això. Li intentarà tornar a explicar. Sap que de programes 
no hi ha res assegurat per part de la conselleria de benestar social. El programa Minus 
menuts només pertany a Salt. L'Ajuntament veient que no tenen cap xifra concretada i que 
aporten 600.000 euros als serveis socials però seria necessari aportar-ne 80.000 euros 
més cobrir tot el que s'havia fet durant l'any 2012 va decidir suspendre temporalment el 
servei de Minus menuts. Aquest servei el gestiona l'empresa Gentis. Aquesta té el servei 
adjudicat fins a 31 de desembre de 2012 però el dia 18 va decidir tancar i fer vacances de 
18 al 31 per temes laborals. Enlloc d'acabar el 31 de desembre van acabar el dia 18. 
Quant la gerent li va comunicar a l'empresa que aquest servei se suspenia per manca de 
consignació pressupostària, l'empresa va procedir a penjar un rètol en el que s'anunciava 
aquesta suspensió del servei. Era difícil parlar usuari per usuari perquè és tracta d'un 
servei temporal i esporàdic. No es tracta d'un servei de guarderia. És un servei puntual. 
Era molt difícil contactar amb tothom i es va optar per penjar un rètol. No sap quan durarà 
aquesta suspensió i esperen que no sigui definitiva. La població se'n va assabentar 
perquè hi havia un rètol. A la Junta General no se'n va informar perquè es tracta d'un 
servei que només afecta al municipi de Salt. Reitera la manca de finançament a Salt.  
 
El Sr. Álvarez manifesta que creu que no l'ha entès. Li ha dit que poden entendre els 
raonaments pressupostaris, saben que hi han problemes, no comparteixen el tancament 
de serveis, no estan d'acord amb cap de les retallades que s'estan aplicant però una cosa 
no treu l'altra. Que es digui que és l'empresa la que gestiona el servei no és així. Qui 
gestiona realment el servei és el Consorci. Aquest es finança per part de l'ajuntament de 
Salt i per part del Consell. Qui és responsable de que els usuaris en tinguin coneixement 
no es aquella l'empresa, és el Consorci. Si l'empresa va decidir unilateralment tancar el 
dia 18 no és ella la que ha d'informar sinó que ho ha de fer el Consorci perquè és ell el 
que dóna el servei. El tema del finançament és a banda. Hi ha un ens, una gerència, uns 
professionals i una direcció política del Consorci i aquests són els responsables d'haver 



 32 

informat als usuaris. Aquests usuaris han avançat unes quotes, unes hores, tenen unes 
hores pagades i es va reconèixer. La gerent va dir que es buscaria la forma de retornar 
aquest diners per tant significa que aquests estan comptabilitzats i se sap quins són els 
usuaris i quins horaris utilitzaran. Ho diu pels usuaris. Ell es refereix a la gestió concreta 
feta amb els ciutadans que són els que es mereixen el respecte.  
 
El Sr. President recull la informació. Entén que és un tema concret del municipi de Salt 
que afecta al Consorci i als seus usuaris. En pren nota. En el proper Consell de Direcció 
analitzaran el tema i si cal presentar disculpes ho faran. Estudiaran com s'ha fet la gestió i 
ho valoraran.  
 
El Sr. Mascort vol comentar tres aspectes molt concrets. En primer lloc en el darrer Ple 
van preguntar pel transport de l'institut de Celrà el qual arribava cada dia tard. Tenen 
constància que segueix igual. Pregunta si s'ha fet alguna gestió al respecte. La segona 
qüestió és referent a la problemàtica que ara només afecta a l'Ajuntament de Celrà però 
vol demanar el mateix que ha comentat el Sr. Cornellà pel que fa als serveis jurídics del 
Consell. Aquesta qüestió afectarà a molts ajuntaments de la comarca. Seria bo que no 
només el Consell Comarcal del Gironès sinó tots els consells conjuntament poguessin 
assessorar als ajuntaments petits en la contesta d'aquests requeriments. La campanya 
acaba de començar. En darrer lloc manifesta que la nova portaveu del grup d'Esquerra 
serà la Sra. Maria del Àngels Vilà Sastre. 
 
El Sr. Baulida comenta pel que fa al tema del transport que s'està treballant per posar un 
altre autobús. En aquests moments estan valorant el tema del finançament. Quan hi hagi 
noticies els hi faran arribar.  
 
El president manifesta pel que fa als serveis jurídics de la casa ho valoraran i ho parlaran. 
Creu que seran molts els municipis afectats.  
 
El secretari manifesta que la Diputació de Girona té serveis jurídics formats per sis lletrats 
als que s'hi poden dirigir. Com que es tracta d'una quantia indeterminada es pot fer un 
estudi a fons i contestar per part de tots els ajuntaments el mateix text. Creu que serà 
complicat de guanyar. Des del consell també s'hi pot treballar.  
 
El Sr. Mascort comenta que des del moment en què es jutgen posicionaments politics no 
sap si es pot guanyar o perdre. Una altra aspecte diferent és en l'incompliment de la Llei 
de banderes. És cert que no es compleix la normativa i ho fan a consciencia. L'altra 
qüestió és un posicionament polític que no transgredeix cap llei, és una qüestió 
ideològica.  
 
El Sr. President manifesta que ho valoraran.  
 
La Sra. Mascort vol comentar el Sr. Cornellà dues coses. En primer lloc el vol felicitar 
perquè des del mes d'abril que ella forma part d'aquest plenari gairebé a cada Ple repeteix 
el discurs de perquè estan governant amb CIU. El felicita perquè la constància és una 
virtut. La segona cosa que vol manifestar és que els municipis van en contra de la llei, 
sigui la que sigui. El Sr. Mascort ha dit que és un posicionament ideològic però ella creu 
que si la delegació central ha enviat un requeriment jurídic és perquè hi ha una base 
jurídica. Té un dubte, pregunta si quan governava el partit socialista al govern central, 
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sempre que es parlava de la delegació central o es parlava de la delegació central del 
partit socialista. Es pregunta si els atorguen punts per dir el seu nom. En darrer lloc pel 
que fa al tema d'Anglaterra la legislació vigent és diferent. Anglaterra té una constitució 
que pot permetre les consultes a Espanya no o almenys de la manera que es vol formular 
ara.  
 
El Sr. Cornellà comenta sobre el programa Minus menuts que ell ho va saber el divendres. 
Va fer una foto al cartell informatiu. Entén que es va tancar el dia 12 de desembre. És cert 
que els usuaris van poder veure aquest cartell en el que hi deia que temporalment es 
tancava i donava dos telèfons per rebre informació. Creu que no costava res fer-ho més 
bé. Aquest cartell estava firmat com a Consorci i el Consorci ho són tots. Hauria estat 
millor donar una mica més d'informació. Pel que fa al que ha dit la Sra. Mascort comenta 
que seguiran citant, si cal, el seu partit.  
 
La Sra. Plana comenta que el grup popular deu tenir molt pocs arguments perquè sempre 
les seves defenses i justificacions són contra el partit socialista. Si tantes poques 
argumentacions té per la defensa dels seus punts de vista la constància que li agraeix el 
Sr. Cornellà també li haurà de dir a ella per citar el partit socialista.  
 
La Sra. Mascort manifesta que si no haguessin trobat el país com ho han fet segur que no 
tindrien tantes coses per dir.  
 
El Sr. Perich comenta, pel que fa al retràs de l'insitut de Celrà, que el problema més que 
ser d'autobús és a causa del pas nivell. Ja fa tres o quatre anys que s'han començat a 
enviar peticions per escrit per tal que s'arreglés aquest tema. Aprofita per demanar al 
partit popular si hi pot fer alguna cosa. Des de l'any 2007 hi ha partida pressupostària per 
la supressió del pas nivell. Posteriorment es va fer una modificació. El seu soterrament 
està consensuat però l'obra no es porta a terme. Aquesta obra afecta a molta gent.  
 
El Sr Mascort comenta que estan al cas d'aquesta problemàtica però demanen que hi hagi 
una solució pels infants i que aquests no arribin tard a l'escola.  
 
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 

 


