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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE  
DEL PROPPASSAT 17 D'ABRIL DE 2013  
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ACTA NÚM. 2/13 

 
Núm.  de la sessió: 2/13 
Caràcter:  ordinària 
Data: disset d'abril de dos mil tretze (17/04/2013) 
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 
Josep Aliu i Mundet 
Estefania Carabellido i Bruns. S'incopora en el punt 7.  
Jordi Corominas i Ribas  
Gerard Darnés i Soms  
Roser Estañol i Torrent  
Lluís Freixas i Vilardell  
Sònia Gràcia i Xuclà  
Sandra Maldonado i Oliver  
Lluís de Manuel-Rimbau i Muñoz 
Josep Perich i Pons  
Joaquim Roca i Ventura  
Mari Serrano i Ramos  
Alfons Soler i Pou  
Josep Miquel Terrádez i Valmaña 
Grup del PSC-PM: 
Glòria Plana i Yanes 
Domingo Álvarez i Álvarez  
Pere Cabarrocas i Sitjes  
Miquel Àngel Chamorro i Mediano 
Albert Martí i Olivet 
Albert Peracaula i Boschsacoma  
Grup d’ERC-AM: 
Maria del Àngels Vilà Sastre 
Lluís Bosch i Planella 
Susana Garcia Senen  
Josep Hernández i Batlle  
Susana Pascual i Pozo 
Laura Vall·llosera i Casanovas  
Grup del PPC: 
Cuca María Antonia Mascort i Boixeda 
Felip Gil i Paradas  
Grup de la CUP-PA:  
Daniel Cornellà i Detrell  
Jordi Navarro i Morera 
Grup d’ICV-EUiA-E: 
Santiago Gómez i Segura  
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Carles Mulero i Punsí, gerent 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari  
Josep M. Mollera i Santaló, interventor 
 
Excusa la seva absència: 
Jordi Fàbrega i Vilà 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta del proppassat 20 de febrer 
de 2013. 
 
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. Mari Serrano i Ram os, com a consellera comarcal.  
 
La Sra. Mari Serrano i Ramos 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. Presa de possessió de la Sra. Sandra Maldonado i  Oliver, com a consellera 
comarcal.  
 
La Sra. Sandra Maldonado i Oliver 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.   
 
4. Qüestions de Presidència i Gerència.  
 
El president informa que el passat dia 27 de gener va assistir a una reunió a l'Agència 
Catalana de l'Aigua. El dia 6 de març es van reunir amb representants de l'Agència de 
Residus de Catalunya. El dia 20 de març es van reunir els vuit presidents dels consells 
comarcals de la demarcació amb la vicepresidenta del Govern, la Sra. Joana Ortega, per 
parlar de la nova Llei de governs locals. El dia 6 d'abril va assistir a la inauguració de la 
Fira comarcal de primavera de Campllong. El dia 10 d'abril a la inauguració d'Expojove i el 
dia 15 d'abril es va mantenir una reunió amb la consellera de Benestar Social i Família, la 
Sra. Neus Munter, per tractar el tema del Consorci i la seva situació econòmica. 
 
El Gerent informa que s’han aprovat els decrets del 14/2013 al 80/2013 que s’han posat a 
la disposició dels consellers i conselleres comarcals. Respecte a les contractacions n'hi ha 
hagut dues: l'explotació de la deixalleria de Salt a l'empresa A. J. Ruz i el menjador del 
Carme Auguet a Catering Vilanova. El 28 de febrer es va aprovar el decret de la liquidació 
del pressupost. Durant el mes de maig es procedirà a convocar la Comissió Especial de 
Comptes.  
 
5. Aprovació i ratificació del nomenament dels repr esentants de la corporació en 
òrgans col·legiats que siguin de la competència del  Ple. 
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El president manifesta que la Sra. Roser Estañol i Torrent responsable de l'àrea de 
Cultura serà la representant del Consell Comarcal del Gironès al Consell de Direcció del 
Museu de la Terrissa de Quart i el Sr. Joaquim Roca i Ventura representant del Consell 
Comarcal del Gironès a la Junta de Govern del Consorci de Benestar Social Gironès Salt, 
en substitució del Sr. Enric Bagué i Vilà. 
 
Atès que l’article 39 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, de 28 de novembre de 1986, estableix que en sessions següents a la de la 
constitució de la corporació s’adoptaran pel Ple els acords corresponents a nomenament 
de representants de la corporació en les diferents entitats, institucions i organismes en les 
quals, d’acord amb els seus estatuts o reglaments, es requereix la presència corporativa; 
 
Vista la resolució de la presidència del Consell Comarcal del Gironès del proppassat 7 de 
març de 2013, referent al nomenament del representant del Consell Comarcal del Gironès 
al Consell de Direcció del Museu de la Terrissa de Quart sol·licitat per l'alcaldessa de 
l'Ajuntament de Quart; 
 
Vista la resolució de la presidència del Consell Comarcal del Gironès del proppassat 15 
d'abril de 2013, referent al nomenament del conseller comarcal Sr. Joaquim Roca i 
Ventura com a representant del Consell Comarcal del Gironès a la Junta de Govern del 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt, en substitució del Sr. Enric Bagué i Vilà; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
d’ERC-AM i del PPC i l'abstenció de la CUP-PA i d’ICV-EUiA-E.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 7 de març de 2013, i nomenar la consellera comarcal Sra. Roser 
Estañol i Torrent com a representant del Consell Comarcal del Gironès al 
Consell de Direcció del Museu de la Terrissa de Quart. 

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

data 15 d'abril de 2013, i nomenar el conseller comarcal Sr. Joaquim Roca i 
Ventura com a representant del Consell Comarcal del Gironès a la Junta de 
Govern del Consorci de Benestar Social Gironès Salt, en substitució del Sr. 
Enric Bagué i Vilà. 

 
Tercer.  Comunicar aquest acord a les entitats implicades. 
 
6. Aprovació i ratificació del decret de la Presidè ncia del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 21 de febrer de 2013, de l'esmena de l'error material en l'acord de 
l’expedient de contractació dels 39 serveis de tran sport escolar col·lectiu aprovat 
en el Ple del Consell Comarcal del Gironès de data 20 de febrer de 2013.  
 
El secretari explica que es va delegar a la presidència la incorporació de modificacions o 
ratificacions d'aquesta contractació però es va produir una errada en el termini per 
presentar les pliques. Es van estipular quinze dies i al tractar-se d'un contracte 
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harmonitzat el termini són 52. En el cas que es pengi tota la documentació a la pàgina 
web el termini és de 40 dies. Es proposa aquesta rectificació. En aquests moments el plec 
de clàusules està a exposició pública.  
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Gironès, de data 20 de febrer de 2013, va 
aprovar, de conformitat amb l’article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, TRLCSP l’expedient de contractació corresponent a la licitació, mitjançant 
procediment obert i varis criteris de valoració, de la prestació de 39 serveis de transport 
escolar col·lectiu de la comarca del Gironès pel curs 2013-2014; 
 
Vist que en el contingut de l'esmentat acord de Ple s'ha produït un error de transcripció, 
quan es refereix al termini de 15 dies per presentar proposicions, quan el plec de 
clàusules aprovat, a la clàusula 18.4, es refereix a 40 dies naturals, que són els que 
legalment corresponen; 
 
Vist el contingut de la resolució de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 21 de febrer de 2013, mitjançant la qual s'aprova esmenar l'error material que consta 
a l'acord del Ple del Consell Comarcal del Gironès de 20 de febrer de 2013, en el sentit 
d'on diu: «15 dies naturals», ha de dir: «40 dies naturals a comptar des de la data 
d'enviament de l'anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea».; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de data 21 de 
febrer de 2013, mitjançant el qual s'aprova esmenar l'error material que consta a l'acord 
del Ple del Consell Comarcal del Gironès de 20 de febrer de 2013, en el sentit d'on diu: 
«15 dies naturals», ha de dir: «40 dies naturals a comptar des de la data d'enviament de 
l'anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea». 
 
7. Aprovació de l'adhesió del Consell Comarcal del Gironès al conveni per a la 
creació de fons socials d'habitatges per a afectats  per desnonaments . 
 
El Sr. Freixas explica que des del govern de l'estat s'ha impulsat un conveni per la creació 
d'un fons social de vivendes. Aquest està format per sis mil habitatges. A través d'aquest 
conveni cada entitat de crèdit que s'hi ha adherit constituirà un fons social de vivendes. 
Aquestes seran posades a disposició d'aquest fons. Es tracta de vivendes de propietat de 
les entitats de crèdit que no es poden trobar entre els béns immobles adjudicats o 
adquirits per pagament de deutes. Aquestes s'han de trobar en condicions adequades pel 
seu ús immediat, sense necessitat que l'arrendatari hi hagi de fer cap gran inversió per 
entrar-hi a viure. Les entitats bancàries posaran a disposició dels possibles beneficiaris 
mitjançant les corporacions locals els requisits per accedir a aquests contractes de 
lloguer. Els arrendataris podran ser persones físiques que hagin estat desallotjades de la 
seva vivenda habitual i compleixin amb una sèrie de requisits: en primer lloc que el 
desallotjament s'hagi produït com a conseqüència d'una demanda d'execució per 
impagament d'un crèdit hipotecari iniciat per la mateixa entitat bancària que constitueix el 
fons social d'habitatge, en segon lloc que el desallotjament s'hagi produït a partir del dia 1 
de gener del 2008. És important que en moment de la presentació de la sol·licitud es 
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compleixin les circumstàncies següents: que el conjunt dels ingressos dels membres de la 
unitat familiar no superi el límit de tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes 
múltiples, que cap dels membres de la unitat familiar disposi de cap vivenda en propietat o 
en tingui un úsdefruit. El cost del lloguer ha d'estar entre un mínim de 150 euros i un 
màxim de 400 euros al mes amb un límit màxim d'un 30% dels ingressos nets totals de la 
unitat familiar. La duració d'aquests contractes és de dos anys. Les entitats locals que 
s'adhereixen a aquest conveni actuen com a entitats col·laboradores i es comprometen al 
desenvolupament de les següents funcions: assessorar a les persones que sol·licitin 
informació sobre el procediment a seguir, emetre l'informe previst respecte la valoració de 
les circumstàncies socials, col·laborar amb les entitats de crèdit en l'avaluació de les 
sol·licituds i difondre en el territori de l'entitat col·laboradora la informació als ciutadans 
sobre l'objecte del conveni.  
 
El Sr. Gómez manifesta que li agradaria més que no haguessin tret aquesta gent de les 
seves cases. Creu que donar aquestes 6.000 vivendes en règim de lloguer és com fer 
caritat per rentar-se la consciència. Només serveix perquè es publiqui a la premsa.  
 
El Sr. Álvarez manifesta que coincideix, en part, amb el que ha comentat el company 
d’ICV-EUiA-E. Qualsevol proposta per cercar solucions a aquesta lacra que estem vivint 
en aquests moments és positiva però el que fa aquest conveni és posar una tireta a una 
ferida molt grossa i que desgraciadament cada vegada es va fent més gran. Difícilment la 
guarirem només amb mesures d'aquest tipus. Creu que s'han de cercar accions directes 
com pot ser actuar o reconèixer la sentència del tribunal de justícia europeu. Mentre no 
s'hagi aprovat una normativa s'haurien de posar en espera totes les possibles execucions. 
S'haurien de realitzar polítiques valentes per afrontar aquesta problemàtica. Pensa que 
des del Consell es pot intentar fer-hi alguna cosa. Hi ha diversos municipis de la comarca 
que han creat una taula d'habitatge en la que s'intenten cercar accions per mitigar algun 
d'aquests problemes però hi ha molts d'altres municipis de la comarca en els que no s'hi 
està fent res. Pensa que tant des del Consell com des del Consorci de Benestar Social es 
poden desenvolupar accions per aturar els desnonaments. Creu que es podria crear una 
taula a la que hi poguessin participar els serveis tècnics, els serveis d'habitatge, els 
serveis socials i tots els agents socials que hi puguin contribuir. Posa l'exemple de Càritas, 
la Plataforma d'afectats per la hipoteca i el col·legi d'advocats. Permetria donar un servei 
a tots els municipis i ciutadans de la comarca que són els que estan patint les 
conseqüències. Mesures com aquesta sempre són positives. Buscar un lloguer social és 
important però el seu grup discrepa en el tema del preu. Creuen que més que un lloguer 
pautat hauria de ser un import en funció de les capacitats de cada família. Indica que hi ha 
moltes famílies que desgraciadament no poden pagar ni 200 euros. És necessari que 
tinguin una solució. Des del Consell també es podria intentar promulgar una urgència 
habitacional per tota la comarca, sap que és molt complicat però és una bona opció. El 
seu vot serà favorable però crític perquè es poden fer més actuacions que no pas només 
aquesta.  
 
La Sra. Vilà li sembla que és un xic insuficient però almenys es fa alguna cosa. Esperen 
que més endavant es pugui fer alguna altra acció. El seu vot serà favorable.  
 
La Sra. Mascort manifesta que tot el que sigui ajudar i que estigui a les nostres mans li 
sembla bé.  
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El Sr. Freixas comparteix certes inquietuds que s'han manifestat però el Consell en el seu 
àmbit i amb els seus recursos ha de donar sortida a aquest conveni que els arriba des del 
govern de Madrid. En el punt 11 porten a aprovació un altra actuació que prové del 
Govern de la Generalitat de Catalunya. Comparteix que manquen més accions però 
estem en un moment d'impàs pendents del debat que s'ha de realitzar al Congres. Més 
endavant engegaran més accions com per exemple la taula amb diversos agents. 
Intentaran ajudar des del territori amb els recursos dels que disposen.  
 
El Sr. Álvarez vol afegir que qualsevol actuació que es fa a reacció sempre és tard. Una 
mesura d'aquest tipus que ha comentat no costa diners. Només s'hi han d'invertir hores i 
feina dels tècnics. Es tracta de si es voler fer o no. 
 
Atès que el Reial decret llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per reforçar 
la protecció dels deutors hipotecaris instava el Govern de l'estat a promoure, juntament 
amb el sector financer, la constitució d'un fons social d'habitatges propietat de les entitats  
de crèdit; 
 
Vist que aquests habitatges s'han de destinar a oferir cobertura a aquelles persones que 
haguessin estat desnonades del seu habitatge habitual per l'impagament del préstec 
hipotecari; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès té interès en adherir-se al conveni per a la 
creació d'un fons social d'habitatges per a afectats per desnonaments; 
 
Vist el contingut del conveni per a la creació d'un fons social d'habitatges, de data 17 de 
gener de 2013, el qual inclou un protocol d'adhesió a l'esmentat conveni per a què els ens 
locals s'hi puguin adherir; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU, del PSC-PM, 
d’ERC-AM, del PPC i del Sr. Daniel Cornellà i Detrell,  l'abstenció d’ICV-EUiA-E i el vot en 
contra del Sr. Jordi Navarro i Morera. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Aprovar l'adhesió del Consell Comarcal del Gironès al conveni, de data 17 

de gener de 2013, per a la creació de fons socials d'habitatges per a afectats 
per desnonaments, subscrit pel Ministeri d'Economia i Sostenibilitat, pel 
Ministeri de Foment, pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, per la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies i per les diferents entitats de 
crèdit, mitjançant la signatura al protocol d'adhesió al conveni per a la 
creació de fons socials d'habitatges. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
 
8. Aprovació i ratificació del decret de la Presidè ncia del Consell Comarcal del 
Gironès, de data 5 de març de 2013, del text del co nveni d’encàrrec de gestió entre 
Dipsalut i el Consell Comarcal del Gironès per a la  dinamització dels parcs urbans i 
les xarxes d’itineraris saludables i del text del c onveni d’encàrrec de gestió entre 
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Dipsalut i el Consell Comarcal del Gironès per a la  higienització dels parcs urbans 
de salut.  
 
El Sr. Freixas explica que es tracta d'aprovar dos convenis entre Dipsalut i el Consell per 
la dinamització dels parcs de salut i per la seva higienització. L'any passat va ser el primer 
any que el Consell va coordinar les dinamitzacions en els parcs de salut amb un resultat 
del tot satisfactori. A data d'avui s'han programat i realitzat 345 sessions en parcs urbans 
de salut i 29 sessions en xarxa d'itineraris. 967 persones han participat en les sessions de 
dinamització dels parcs i 58 persones en les sessions dels itineraris. Les dinamitzacions 
s'han dut a terme per part de tècniques d'educació física vinculades al Consell Esportiu 
del Gironès. Els ajuntaments de Salt, Sant Jordi Desvalls, Vilablareix, Campllong i Fornells 
de la Selva han estat coordinats per l'àrea de Medi Ambient d'aquesta casa. El conveni 
inclou la dinamització de 23 parcs de la comarca ubicats en diferents municipis i la 
dinamització de 13 xarxes d'itineraris. Cada parc programa 20 dinamitzacions al llarg de 
l'any i sis dinamitzacions a cada xarxa. L'import del conveni per a l'any 2013 és de 
51.500,16 euros per les dinamitzacions i 3.800 euros per les higienitzacions. Abans de 
realitzar-ho el Consell aquests parcs tenien una sortida molt petita i estaven molt poc 
potenciats. Amb la nostra participació s'ha vist un increment excepte en uns casos molt 
concrets. A la majoria de municipis funciona correctament.  
 
Vist que l’organisme autònom de caràcter administratiu creat per la Diputació de Girona, 
Dipsalut, ha implantat a les comarques gironines un Programa de parcs urbans i xarxes 
d’itineraris saludables, amb la finalitat de promoure l’activitat física i l’exercici físic entre les 
persones per a millorar la seva qualitat de vida; 
 
Atès que a la comarca del Gironès hi ha instal·lats 23 parcs de salut; 
 
Vist que és interès de Dipsalut desconcentrar la gestió d’aquests parcs a tota la 
demarcació de Girona i proposa la seva gestió i dinamització a través dels consells 
comarcals, aprofitant la seva experiència, el seu coneixement i proximitat amb el territori; 
 
Atès que Dipsalut també proposa que mitjançant els consells comarcals es continuï la 
seva higienització i manteniment, tal i com ja es va realitzar per a l'exercici de 2012; 
 
Vist que, d'una banda, és d’interès del Consell Comarcal del Gironès dinamitzar els parcs 
de salut i les xarxes d’itineraris instal·lades, coordinant les actuacions a realitzar amb 
cadascun dels municipis implicats, sumant sinergies entre tots amb la finalitat de donar a 
conèixer a la població aquests parcs i els beneficis que aporten. I, d'altra banda, és interès 
del Consell Comarcal aprofitar els serveis de recollida selectiva i de neteja viària de la 
comarca, per procedir a la higienització d'aquests parcs; 
 
Vist el contingut de la resolució de la presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 
data 5 de març de 2013, mitjançant la qual s'aproven el text del conveni d’encàrrec de 
gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal del Gironès per a la dinamització dels parcs 
urbans i les xarxes d’itineraris saludables i el text del conveni d’encàrrec de gestió entre 
Dipsalut i el Consell Comarcal del Gironès per a la higienització dels parcs urbans de 
salut; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
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En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 5 de març de 2013, mitjançant el qual s'aproven el text del conveni 
d’encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal del Gironès per a 
la dinamització dels parcs urbans i les xarxes d’itineraris saludables i el text 
del conveni d’encàrrec de gestió entre Dipsalut i el Consell Comarcal del 
Gironès per a la higienització dels parcs urbans de salut. 

 
Segon.   Comunicar aquest acord a Dipsalut. 
 
9. Aprovació i ratificació dels decrets de la Presi dència del Consell Comarcal del 
Gironès, ambdós de data 25 de febrer de 2013, de so l·licitud al PUOiSC d'una 
subvenció per a les despeses de manteniment del par c de contenidors del servei 
comarcal de recollida de residus i d'una subvenció per a les despeses de 
valorització de les rutes verdes comarcals connecta nt-les entre elles.  
 
El president explica que s'ha fet una negociació continuada fins al darrer moment de 
presentar la sol·licitud. Pel que fa al manteniment s'ha presentat el que es tenia pensat 
però pel que fa a la inversió la voluntat era apostar per un projecte que abastés els 27 
municipis de la comarca o el major nombre de municipis possible a través d'algun servei 
de primera necessitat. Es va proposar renovar tota la flota de contenidors de selectiva i de 
rebuig. Aquest hagués estat un projecte que s'hagués reflectit en gairebé tots els 
municipis però no els va ser acceptat. Van negociar amb el Departament de Governació 
per tal de fer un canvi en el Pla d'obres però tampoc se'ls va acceptar. Tenien clar que no 
es podien deixar perdre rebre subvenció del Pla d'obres. Finalment s'ha optat per 
demanar un projecte que es tenia al calaix des de fa quatre anys. S'ha modificat i s'ha 
presentat. El Sr. Cañada va comentar que s'havia d'esperar veure quins són els 
atorgaments. Es disposarà de temps fins al 2015 per estudiar-ne l'evolució. Quan 
s'adjudiqui es valorarà quina és l'obra més optima per tots els municipis. Realitza aquesta 
valoració perquè no vol que sembli que el Consell aposta per un servei que no és de 
primera necessitat.  
 
El Sr. Freixas explica que ja tenen la resolució pel que fa al manteniment dels contenidors 
de recollida selectiva. Durant quatre anys els hi pertoquen 97.908 euros, que suposen uns 
24.000 euros i escaig cada any. Defensa el projecte que han presentat de vies verdes. 
Aquest és un projecte que ja s'havia presentat a un altre Pla d'obres i també a una 
convocatòria de Feder. La voluntat no era presentar aquest projecte. En els moments 
actuals volien ser molt positius i creien que hi havia altres formules per invertir aquest 
import. La voluntat era fer una renovació dels contenidors a tota la comarca i passar-los a 
càrrega lateral. Haurien aconseguit endreçar la comarca pel que fa al parc de contenidors. 
No ha estat possible per temes tècnics del propi Pla d'obres. El plec no ho permet. Ens 
vam veure obligats a presentar una obra i aquesta és un Pla d'itineraris connectors per 
connectar diferents vies i rutes verdes. La voluntat és valoritzar-les. Aquesta actuació 
tindria transcendència turística. Creu que suposarà beneficis econòmics pels municipis. 
Estan a l'espera de rebre la resolució i valorar què s'atorga al Gironès. A partir d'aquí es 
decidirà a què es destina i veuran si es pot canviar l'obra per una altra de millor. El que 
volen és que a la comarca se'ls atorgui finançament per part del PUOiSC.  
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El Sr. Cornellà vol comentar que el tema de manteniment li sembla bé però manifesta que 
no tots els municipis formen part d'aquest servei i per tant no tots en seran beneficiats. No 
és representatiu de tota la comarca.  
 
El Sr. Freixas contesta que és un projecte comarcal que afecta a molts municipis. El 
darrer projecte que es va aprovar dels camins comarcals va beneficar inicialment a 12 
municipis. Finalment es va poder dur a terme a un nombre inferior perquè molts municipis 
no van poder fer les seves aportacions econòmiques. El benefici, en aquest cas, és en 24 
municipis.  
 
El Sr. Cornellà comenta que el seu municipi ja no forma part d'aquest servei i en canvi hi 
surt reflectit.  
 
El Sr. Freixas manifesta que s'ha demanat per tot el servei.  
 
El president respon que es deu haver agafat l'històric a l'hora de fer la petició.  
 
El Sr. Freixas manifesta que aquest projecte vol ser comarcal i ajudar al nombre màxim de 
municipis de la comarca. En aquest no hi són presents ni Girona ni Sarrià de Ter.  
 
La Sra. Plana manifesta que el PUOiSC és una convocatòria que es publica cada cinc 
anys. Els hagués agradat tenir informació abans del que es pensava presentar i així poder 
aportar la seva opinió. La presentació d'aquestes opcions es podria haver fet abans de la 
comissió informativa. 
 
El Sr. Peracaula manifesta que el PUOiSC és una convocatòria prou important per la 
nostra comarca. Atès que aquest Pla aporta forces ingressos hagués estat bé demanar 
l'opinió de l'oposició o tractar-ho a la Junta de Portaveus. Creu que demanar aquest 
import per aquesta obra és desorbitat en el temps de crisi actual. Suposa que per 
presentar aquest projecte que com han dit estava en un calaix aquest es deu haver 
renovat. Manifesta que és molt important parlar amb els municipis per tal de renovar 
aquest projecte ja que aquests poden aportar idees molt bones i vàlides. Creu que s'haurà 
de treballar perquè funcioni. És important que tots hi puguin fer aportacions ja que es 
tracta d'un import prou important. El seu grup està a l'espera de veure quin import els 
atorguen i a què es volen destinar.  
 
El president manifesta que es compromet a parlar d'aquest tema un cop hagin rebut la 
resolució de l'atorgament.  
 
La Sra. Vilà manifesta que el PUOiSC és un Pla molt important i els hagués agradat ser 
una mica més participatius. Com a oposició els hagués agradat poder aportar idees o 
propostes. Pel que fa a manteniment creu que està molt be però pensa que la despesa en 
contenidors no beneficia a tots els pobles i per tant no creu que sigui encertada. Creu que 
quan es va licitar el servei es va buscar el preu més baix però potser en la licitació s'havia 
d'haver previst que la reparació anés a càrrec de l'empresa. Fins a aquesta darrera 
licitació el manteniment pensava que el portava a terme l'empresa concessionària. Creu 
que potser s'havia d'haver exigit aquest fet en la licitació. La majoria de desperfectes els 
ocasiona la pròpia empresa al carregar i descarregar els contenidors. Indica que en les 
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despeses de manteniment potser s'hauria pogut fer alguna cosa a la seu del Consell 
Comarcal. Pel que fa al projecte de les vies verdes manifesta que en temps de bonança 
seria un bon projecte però en els moments actuals i veient que els temes socials estan 
retallats al màxim creu que és una quantitat important per destinar a aquesta finalitat. 
Segur que les vies verdes ho valen i creuen que el preu és ajustat. Tenen la confiança en 
què els presentaran un altre projecte en el que es tindrà en compte què manca a la 
comarca. Pregunta pel tema del finançament. Exposa que si els atorguen el 95% del cost 
els ajuntaments hauran de pagar una quantitat poc rellevant però vol saber com ho faran 
en el cas que el finançament sigui d'un tant per cent molt inferior. Pregunta si es 
desestimaria la realització del projecte o si s'intentaria aconseguir finançament d'altres 
administracions.  
 
La Sra. Mascort comenta que coincideix amb el tema de que ens trobem en un moment 
complicat per la realització d'aquest projecte. Indica que hi ha un altre tema que la 
preocupa: quan es demana una subvenció s'ha d'ajustar a un projecte i els diuen que 
potser aquest projecte es canvia o és modifica. Pregunta si és possible. També indica que 
quan els van presentar el mapa del projecte va observar que estava desequilibrat, hi havia 
moltes més connexions cap a la part sud de la comarca que cap a la part nord. El seu 
grup no el veu massa clar.  
 
El Sr. Freixas manifesta que es disposa de 90.000 euros per destinar als contenidors. 
Potser no s'hi han de destinar tots. Aquesta és la proposta formulada pel Consell als 
ajuntaments però aquests poden justificar temes similars. Si hi ha qualsevol canvi el 
comunicarem al plenari. Ara mateix no poden decidir què faran d'aquí a tres o quatre 
anys. La idea és treballar-ho més endavant. Pel que fa al plànol explica que és una foto 
del que hi ha actualment. En el cas que els hi atorguin els ajuntaments hauran de realitzar 
aportacions i s'haurà de veure si estan disposats a fer-ne i en quina quantitat. Aquest es 
portarà a terme en els ajuntaments que hi estiguin interessats. Estan a l'espera de veure 
quin import i per quin any se'ls atorga. S'ha presentat un projecte perquè és l'obligació 
d'aquest govern aconseguir el major nombre de finançament possible dels diferents 
organismes. Com ha dit el president estan totalment oberts a parlar-ne.  
 
La Sra. Vilà creu que entre tots han tingut una manca de previsió.  
 
El Sr. Freixas manifesta que aquest projecte s'adaptarà en funció de què i quan els 
atorguin. Si no es pot portar a terme aquest projecte se'n redactarà un de nou. Ho 
parlaran més endavant quan disposin de més informació. No tenen cap garantia que se'ls 
atorgui aquesta subvenció.  
  
Vista la convocatòria de subvenció per a inversions regulada al Decret 155/2012, de 20 de 
novembre, per la qual, s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla Únic d'Obres i 
Serveis de Catalunya, per al període 2013-2016 i la línia de subvenció per a despeses de 
reparacions, manteniment i conservació; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès presta per delegació dels ajuntaments de la 
comarca els serveis de recollida de residus, que, entre d'altres, comporta l'obligació de 
mantenir, repassar i conservar els contenidors; 
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Vista la Memòria amb relació a les despeses de manteniment del parc de contenidors del 
servei comarcal de recollida de residus, redactada per l'Àrea de Medi Ambient, de 18 de 
febrer de 2013; 
 
Vista la convocatòria de subvenció per a inversions regulada al Decret 155/2012, de 20 de 
novembre, pel qual, s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla Únic d'Obres i 
Serveis de Catalunya, per al període 2013-2016 i la línia de subvenció per a inversió en 
obres i serveis 
 
Vista la Memòria, redactada per l'enginyer comarcal, de 25 de febrer de 2013, referent a la 
Valorització de les rutes verdes comarcals connectant-les entre elles; 
 
Vistos els decrets de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, ambdós de data 25 
de febrer de 2013, mitjançant els quals s'aprova sol·licitar al PUOiSC una subvenció per a 
les despeses de manteniment del parc de contenidors del servei comarcal de recollida de 
residus i una subvenció per a les despeses de Valorització de les rutes verdes comarcals 
connectant-les entre elles; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada amb els vots a favor de CiU i del PPC i 
l'abstenció del PSC-PM, d’ERC-AM, de la CUP-PA i d’ICV-EUiA-E.  
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Ratificar el decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès, de 

data 25 de febrer de 2013, mitjançant els quals s'aprova sol·licitar al PUOiSC 
una subvenció per a les despeses de manteniment del parc de contenidors 
del servei comarcal de recollida de residus i una subvenció per a les 
despeses de Valorització de les rutes verdes comarcals connectant-les entre 
elles i aprovar sengles memòries de 18 de febrer de 2013 i de 25 de febrer 
de 2013, respectivament. 

 
Segon.   Comunicar aquest acord a la Direcció General d'Administració Local del 

Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
 
10. Aprovació de l’acord d’adhesió a la contractaci ó centralitzada del servei de 
manteniment d’aparells elevadors a la comarca del G ironès.  
 
El Sr. Freixas explica que fa uns mesos alguns ajuntaments van demanar realitzar la 
contractació centralitzada del servei de manteniment d’aparells elevadors. El contracte pel 
subministrament elèctric i per la telefonia ha estat molt favorable. Ho van comunicar a tots 
els ajuntaments de la comarca. Fins ara s'hi han adherit: Sarrià de Ter, Sant Martí de 
Llémena, Sant Gregori, Llambilles, Llagostera, Canet d'Adri i Campllong. A més de 
l'ascensor del Consell i del Centre de Visitants. Aquesta contractació es realitzarà de la 
mateixa manera que la del subministrament elèctric. Encara és possible adherir-s'hi. 
 
La Sra. Mascort comenta que tot el que sigui centralitzar serveis i rebaixar costos ho 
troben molt bé. Des del Consell és una de les tasques que s'ha de portar a terme amb 
més intensitat.  
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Atès que els ajuntaments poden reduir el cost del servei de manteniment del aparells 
elevadors que tenen instal·lats a les seves dependències municipals, licitant el servei 
d'una manera conjunta, per tal d'aconseguir baixes econòmiques importants amb uns 
contractes més atractius; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès s'ofereix com a ens per impulsar la contractació 
centralitzada del servei de manteniment d'aparells elevadors entre els ajuntaments de la 
comarca, per tal d'obtenir uns preus més avantatjosos gràcies a una economia d'escala; 
 
Vist que alguns ajuntaments de la comarca ja han mostrat el seu interès en participar en 
aquesta contractació; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Aprovar, i trametre als ajuntaments de la comarca, l'acord d'adhesió a la 

contractació centralitzada del servei de manteniment d'aparells elevadors a 
la comarca del Gironès impulsada pel Consell Comarcal del Gironès. 

 
Segon.  Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca. 
 
11. Aprovació del text del conveni de col·laboració  entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu  al servei d’assessorament sobre 
el deute hipotecari.  
 
El Sr. Freixas explica que en aquest entorn de crisi econòmica i financera davant dels 
problemes dels ciutadans per fer front als pagaments dels préstecs i crèdits hipotecaris 
dedicats a la compra d'habitatge s'ha impulsat el servei d'assessorament sobre el deute 
hipotecari. Anomenat ofideute. Aquest té la finalitat d'atendre les consultes de la 
ciutadania respecte a les dificultats relacionades amb el pagament dels seus préstecs 
hipotecaris destinats a la compra del seu habitatge habitual i les seves responsabilitats 
contractuals. Ofereix la possibilitat d'intercedir entre les famílies i les entitats financeres 
titulars dels préstecs a arbitrar. Des del Consell realitzarem una tasca de mitjancer. El 
ciutadà vindrà al Consell i li redactarem l'informe per presentar-ho a ofideute.  
 
El Sr. Cornellà manifesta que aquesta iniciativa està bé però arriba tard. Ara mateix la 
realitat supera qualsevol tipus de servei d'assessorament que es vulgui portar a terme. 
L'entitat que està aturant els desnonaments és la Plataforma d'afectats per la hipoteca. 
Aquesta durant els darrers anys ha estat assessorant a les famílies i lluitant al seu costat 
per evitar els desnonaments. Creu que el Consell, a banda de treballar amb l'Ofideute, 
podria obrir una oficina amb la Plataforma d'afectats per la hipoteca que segurament és 
molt més eficient. Aquesta iniciativa és molt bona però que el procés va molt lent i els 
processos d'execució són molt ràpids, en qüestió de dies les famílies són fora de 
l'habitatge. Ens hauríem de plantejar ja que tenim el Consorci de Benestar Social que es 
treballi conjuntament amb la Plataforma d'afectats. Se'ls pot demanar assessorament ja 
que fa molts anys que treballen amb aquesta problemàtica. Aquests han portat aquest 
debat al carrer. Ens hauríem de plantejar participar en vies de solució més directes per 
donar resposta als ciutadans de la comarca.  
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El Sr. Álvarez manifesta que es podria parlar de la mateixa manera que s'ha fet en el punt 
número 7. Qualsevol proposta que es faci serà bona però pensa que són insuficients en 
aquests moments. S'ha d'actuar abans de que es doni el fet. Enlloc d'actuar a reacció 
s'hauria d'anar a l'acció. Repeteix que es podria crear una taula d'informació als 
ciutadans. Està demostrat que l'acció que en aquests moments realitza la Plataforma 
d'afectats per la hipoteca és la més efectiva. Col·laborar amb aquesta entitat els podria 
ajudar a fer una millor feina. No diu que aquesta eina que els plantegen no sigui bona 
però es podria fer més. Repeteix que la constitució d'aquesta taula no suposa cap cost 
sinó que només són intencions.  
 
La Sra. Mascort té un dubte. Pregunta si la formació de la persona que haurà de 
desenvolupar aquesta tasca va a càrrec de Generalitat de Catalunya.  
 
El president respon que sí. 
 
El Sr. Freixas comenta que creu que totes les associacions i les accions són 
complementaries inclòs les que porta a terme la Plataforma. Creu que es pot fer servir tot. 
Aprofitem totes les eines de les disposem encara que potser no tenen el volum que 
voldríem. El Consell el que ha de fer és informar i ajudar en tot el que pugui.  
 
Atès que la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, modificada per la Llei 
9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, els decrets que la 
despleguen i concretament, el Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al Dret a 
l’Habitatge 2009-2012 constitueixen el marc normatiu de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i els ajuntaments, que tenen per finalitat principal assegurar la 
màxima cobertura territorial en la prestació de serveis i facilitar la proximitat de les 
gestions a la ciutadania; 
 
Atès que el Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016 destaca en l’Objectiu 1.4.1 la 
necessitat de potenciar la mediació entre l’entitat financera i les persones afectades, i 
concretament que “la Generalitat, mitjançant el servei Ofideute, coordinarà i donarà suport 
a totes les iniciatives que des del món local i entitats socials es realitzin per donar suport i 
assessorament a les persones amb dificultats o en risc d’exclusió social residencial”; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès ha detectat una demanda ciutadana creixent 
d’informació i assessorament davant les dificultats de pagament de llurs quotes 
hipotecàries; 
 
Atès que l'article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques 
de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i 
amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats d’aquestes, en l’àmbit de 
les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Primer. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès relatiu al servei 
d’assessorament sobre el deute hipotecari. 

 
Segon.  Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura del 

corresponent conveni i de quants documents siguin necessaris per a 
l’execució del present acord. 

 
Tercer.  Comunicar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
12. Aprovació del projecte Holdmen dins el Programa  europeu d'aprenentatge 
permament Comenius Regio.  
 
El president informa que es tracta d'un Programa europeu d'aprenentatge en el que ja hi 
ha l'experiència de l'institut de Bescanó. Aquest l'any passat es va acollir a l'intercanvi. 
L'any passat es va portar a terme a través de la Diputació de Girona enguany s'ha fet des 
del Consell. Es va oferir a la resta d'instituts de la comarca. L'institut de Celrà s'hi va 
afegir. El Consell ha realitzat el tràmit de la petició.  
 
Atès que en el marc dels programes comunitaris hi trobem el Programa d'aprenentatge 
permanent - subprograma Comenius Regio; 
 
Vista l'obertura de la convocatòria per a l'any 2013 i que dos instituts de la nostra comarca 
(IES Dr. Sobrequés a Bescanó i IES Celrà a Celrà) han mostrat el seu interès en formar 
part d'aquest projecte; 
 
Vist el projecte redactat amb el vistiplau de tots els participants i titulat Holdmen. 
Ciutadans de dues regions europees; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès i la Provincia dell'Aquila han demanat formar 
part, com a institució candidata en la regió coordinadora i com a institució candidata en la 
regió associada, respectivament, del projecte Holdmen emmarcat dins el Programa 
europeu d'aprenentatge permament - subprograma Comenius Regio de la Unió Europea; 
 
Atès que aquest projecte pretén promoure el diàleg entre les generacions a través de la 
narració de manera que els contes es converteixin en memòria històrica a través de la 
utilització de la informàtica i de les noves tecnologies per part dels alumnes d'institut; 
 
Atès que és interès del Consell Comarcal del Gironès col·laborar en aquesta iniciativa que 
enforteix els lligams culturals i generacionals; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar el Projecte Holdmen. Ciutadans de dues regions europees dins el 

Programa europeu d'aprenentatge permament - subprograma Comenius 
Regio de la Unió Europea en el qual el Consell Comarcal del Gironès forma 
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part com a institució candidata en la regió coordinadora i la Provincia 
dell'Aquila forma part com a institució candidata en la regió associada  

 
Segon.  Presentar sol·licitud per a la convocatòria per a l'any 2013. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Sr. Adriano Amorosi coordinador del projecte 

Holdmen. Ciutadans de dues regions europees. 
 
13. Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió entr e la Diputació de Girona i el 
Consell Comarcal del Gironès per a la gestió de la casa de cultura Les Bernardes de  
Salt, anys 2013, 2014 i 2015.  
 
La Sra. Estañol explica que es tracta d'un conveni amb la Diputació de Girona per tal de 
traspassar-nos la gestió de la casa de Cultura Les Bernardes. A través d'aquest conveni 
ens aporten 136.000 euros per a l'any 2013. Recorda tal i com ja es va explicar a la 
comissió informativa que s'intentaria incloure una clàusula, que és la segona, que estipula 
que si s'han de fer reformes estructurals a l'edifici aquestes han de ser assumides per la 
Diputació de Girona.  
 
El Sr. Cornellà pregunta si aquesta clàusula finalment s'hi ha afegit.  
 
La Sra. Estañol respon que sí.  
 
El Sr. Álvarez manifesta que el seu vot en aquest punt serà favorable. Si parlen 
estrictament del conveni no es fa res més que renovar-lo. Valoren positivament que 
s'inclogui aquesta clàusula perquè l'edifici té uns problemes estructurals importants i que 
algú se n'ha de fer càrrec. Aprofita per comentar que troben a faltar un projecte de gestió 
de l'equipament. Vol fer una aportació com a ciutadà de Salt. Està satisfet de les accions 
que es porten a terme a Les Bernardes i de la seva promoció, pel municipi de Salt són 
correctes. Però com a conseller comarcal i pensant en la comarca no sap si aquestes 
accions i el model de programació de l'equipament és el més adient per la comarca. No 
sap si els municipis s'assabenten de les accions que s'hi porten a terme i quin 
aprofitament en té la comarca: Es pregunta si la programació està plantejada en caire 
comarcal o en caire més local. Aquests són alguns dubtes que té. No en demana resposta 
sinó simplement els transmet perquè es tracta d'un equipament prou important. Ara els 
consellers comarcals reben informació de les activitats que s'hi porten a terme gràcies a 
un prec del seu grup en un Ple. Pensa que potser els municipis no en reben prou 
informació. Creu que és una mancança programàtica de l'equipament la qual es podria 
intentar subsanar. En volen deixar constància. Indica que el seu vot serà favorable.  
 
La Sra. Vilà manifesta que creu que Les Bernardes té un caire comarcal. 
 
La Sra. Pascual vol realitzar un prec. Comenta que és usuària de les Bernardes. Formula 
una reivindicació referent a la tanca del patí interior. És necessari que es demani a la 
Diputació de Girona que arregli aquesta tanca perquè aquesta deixa molt a desitjar. 
Manifesta s'hauria d'arreglar per part de la Diputació de Girona ja que ella n'és la titular.  
 
La Sra. Estañol manifesta que tot el que li han suggerit està molt bé. És el que van parlar 
l'altre dia a la comissió informativa. La seva preocupació és projectar les Bernardes a la 
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comarca. Fins ara s'enviava la informació als consellers comarcals i als municipis no 
arribava. S'intentarà subsanar. A través dels suggeriments formulats pel Sr. Cornellà, pel 
Sr. Álvarez i d'altres consellers es va decidir fer una visita conjunta a l'equipament. Podran 
veure quines són les obres del fons propi i intentar, entre tots buscar formules per 
projectar-la a tota la comarca. Properament els convidarà a fer aquesta visita.  
 
El president manifesta que des del Consell es farà tota la feina possible per fer arribar 
aquest equipament a tots els municipis però creu que els municipis també s'han 
d'interessar i mirar què es fa a les Bernardes. Poden col·laborar en moltes activitats. Com 
a consell agafa el compromís de treballar en l'esperit de fer arribar als municipis aquesta 
informació però demana als ajuntaments que també s'hi impliquin.  
 
Atès que la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès, en data 18 de maig de 
1989, signaren un conveni pel qual la Diputació delegà a favor del Consell Comarcal la 
gestió de la casa de cultura Les Bernardes de Salt, fins al 31 de desembre de 1991; 
 
Mitjançant prórrogues successives i nous convenis s’ha anat succeint la gestió de la casa 
de cultura Les Bernardes de Salt adaptant-se a les necessitats de cada moment; 
 
Atès que és voluntat de les dues institucions signants continuar amb l’esmentada 
delegació de gestió a favor del Consell Comarcal del Gironès, per quan és convenient i 
recomenable per a la bona marxa i continuïtat de la gestió de la casa de cultura Les 
Bernardes de Salt; 
 
Vist el contingut del conveni d'encàrrec de gestió entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal del Gironès per a la gestió de la casa de cultura Les Bernardes de Salt, anys 
2013, 2014 i 2015; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer. Aprovar el text del conveni d'encàrrec de gestió entre la Diputació de Girona 

i el Consell Comarcal del Gironès per a la gestió de la casa de cultura Les 
Bernardes de Salt, anys 2013, 2014 i 2015. 

 
Segon.  Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura del 

corresponent conveni i de quants documents siguin necessaris per a 
l’execució del present acord. 

 
Tercer.  Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 
 
 
14. Aprovació del conveni marc de col·laboració ent re el Consell Comarcal del 
Gironès i els ajuntaments de la comarca per a l'org anització del Festival d'arts 
escèniques Emergent.  
 
La Sra. Estañol explica que es tracta d'aprovar el conveni per a la realització del Festival 
d'arts escèniques Emergent. El punt 14 fa referència al conveni entre el Consell i els 
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ajuntaments. El punt 15 entre el Consell i l'Associació Fringe. Aquest any hi participen 7 
ajuntaments, un mes que l'any anterior: Vilablareix, Fornells de la Selva, Cassà de la 
Selva, Celrà, Sarrià de Ter, Madremanya i Quart. En el conveni s'hi reflectirà la quantitat 
econòmica que han d'aportar els ajuntaments que enlloc de 2.000 euros seran 2.500 
euros. També s'hi reflecteix el tema de la logística. L'empresa els va demanar que hi 
constessin les necessitats tècniques per tal de desenvolupar els espectacles.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès vol continuar promocionant a la comarca del 
Gironès espectacles culturals de petit format, mitjançant un festival anual; 
 
Atès que aquest festival ha d’oferir una plataforma de difusió per a artistes que presentin 
un treball de qualitat en música, dansa, entre d’altres especialitats de tal manera que el 
públic de la comarca pugui gaudir d’una oferta cultural novedosa; 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès, rere aquesta iniciativa, vol potenciar 
l’arrelament d’aquesta proposta a la comarca amb la col·laboració i suport dels 
ajuntaments i fer realitat aquesta activitat als municipis; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
 
Primer.   Aprovar el text del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 

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

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

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

 
Tercer.  Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca. 
 
15. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal  del Gironès i l'Associació 
Fringe per a l'organització del Festival d'arts esc èniques Emergent.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès promociona a la comarca del Gironès 
espectacles culturals de petit format, mitjançant un festival anual denominat Emergent 
Festival d’Arts Escèniques del Gironès; 
 
Atès que aquest festival consisteix en oferir una programació d'artistes del món de la 
música, la dansa, el circ, el teatre, etc.; 
 
Atès que es considera adient conveniar la direcció artística i tècnica de la programació 
d’Emergent Festival d’Arts Escèniques del Gironès; 
 
Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per unanimitat. 
 
En conseqüència s'aprova el següent acord: 
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Primer. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Gironès i l'associació Fringe, per a la difusió de les arts, per a la realització 
del Festival Emergent. 

 
Segon.  Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura del 

corresponent conveni i de quants documents siguin necessaris per a 
l’execució d'aquest acord. 

 
Tercer.  Comunicar aquest acord a l'associació Fringe, per a la difusió de les arts. 
 
16. Dictàmens i mocions d’urgència  
 
No n'hi ha.  
 
17. Precs, preguntes i interpel·lacions.  
 
El Sr. Navarro vol efectuar un parell de preguntes o precs. En primer lloc manifesta que ell 
com a regidor de Girona és usurari d'un servei de Girocleta. Exposa que fa bastant temps 
que hi ha la reivindicació al municipi per tal que aquest servei s'ampliï al municipi de Salt. 
Aquesta és una qüestió que depèn dels dos ajuntaments els quals han d'arribar a un 
acord i han de desbloquejar una sèrie de qüestions. Pensa que seria important que des 
del Consell Comarcal, d'una manera o d'una altra, es donés suport a aquest tipus 
d'iniciativa. És cert que són només dos municipis de la comarca però són els dos 
municipis amb més població i el flux de trànsit diari entre aquests és molt elevat. El 
sistema de girocleta ajudaria a alleujar la pressió de transit. La pregunta és si el Consell 
un cop els ajuntaments hagin fet les seves gestions i les seves negociacions s'avindria 
d'alguna manera a col·laborar en aquest projecte. La segona pregunta que vol formular és 
referent al deute que té el Consell amb els menjadors escolars de la comarca. Vol saber 
quina és la situació. Demana si és possible disposar d'un calendari aproximat de la 
situació. En darrer lloc formula una humil proposta. Demanen que en properes edicions 
del Ple les ampolles d'aigua siguin substituïdes per una gerra d'aigua i consumim aigua de 
l'aixeta. D'aquesta manera no generarem residus complicats de gestionar com aquestes 
ampolles i donaríem vida a les aigües de Girona que són unes aigües de molta qualitat.  
 
El Sr. Busquets respon a la primera pregunta del tema de la Girocleta dient que com a 
Consell estan disposats a col·laborar en qualsevol projecte d'abast supramunicipal en el 
que els ajuntaments hi estiguin d'acord. Pel que fa al tema dels menjadors escolars el 
tema de facilitar el calendari és difícil perquè la situació és complicada. El dia 5 es van 
reunir amb representants del departament d'Ensenyament i no els van donar bones 
noticies. La situació és complicada i els pagaments van en compta gotes. Des del 
departament no els van dir res en ferm i de moment nosaltres anem aguantant el ruixat. 
Pel que fa a fins a quina data s'ha pagat respon que van amb un endarreriment en el 
pagament de cinc mesos tant pel que fa al menjadors escolars com pel que fa al transport 
escolar.  
 
El gerent explica que tant en menjadors com amb transport escolar es deuen els darrers 
cinc mesos. Pel que fa als menjadors que gestiona directament el consell comarcal estan 
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al dia de pagament. Amb els que tenen l'endarreriment són els que no són gestionats pel 
Consell i perceben el finançament de la Generalitat de Catalunya.  
 
La Sra. Vilà comenta que hi ha un decret repetit i creu que s'hauria de modificar la 
numeració.  
 
El gerent manifesta que el vàlid és el 60 i que hi ha hagut un error en la numeració.  
 
La Sra. Pascual vol comentar el tema de la Girocleta. Explica que el grup d'esquerra va 
estar treballant a l'Ajuntament de Salt i tot i que no era competència del regidor d'esquerra 
demana una reflexió. El problema de Salt és purament econòmic. A l'anterior legislatura la 
voluntat política hi era. El manteniment era inviable. Manifesta que parlant de carrils bici i 
vies verdes una reivindicació del municipi de Celrà és unir la capital amb el seu sector. 
Agafa el compromís del president de parlar dels projectes abans que s'executin tot i que 
ara creu que no és el moment de tirar-ho endavant.  Manifesta que si hi ha alguna 
possibilitat el municipi de Celrà estarà encantat de parlar-ne.  
 
La Sra. Mascort manifesta que té dues preguntes i un prec. La primera té veure amb el 
decret número 65 d'atorgament de 500 euros al Motoclub Llémena. Comenta que li ha 
sorprès aquest decret perquè no sap quin serà el retorn. Pregunta si portaran un logotip a 
la samarreta o a la moto i voldria saber amb quin criteri s'ha concedit. Manifesta que si 
s'ha concedit al Motoclub Llémena quan vingui un altre motoclub també se'ls hi haurà de 
concedir. L'altre tema que vol comentar té a veure amb el tema econòmic. Veuen que 
s'estàn retardant els pagaments dels menjador i transport escolar, s'ha hagut de retocar el 
cartipàs... Pensen que una forma solidaria de col·laborar seria reduir el sou dels 
vicepresidents. Recorda que a ells se'ls va treure de l'equip de govern per una qüestió 
econòmica. El prec té a veure amb les Bernardes i demana que es faci un pla conjunt de 
gestió cultural per tots els equipaments, pensa que seria una manera de globalitzar els 
costos.  
 
El secretari realitza un matis legal pel que fa a la normativa que regula les subvencions. 
Exposa que aquestes no s'atorguen per percebre cap retorn. En el cas de signar un 
conveni sí que s'ha de rebre quelcom a canvi però la normativa de les subvencions 
estipula que aquestes són abonades sense percebre res a canvi.  
 
El Sr. Gómez vol comentar pel que fa a Motoclub Llémena que es tracta d'una empresa 
privada que ha construït un circuit totalment il·legal al mig del bosc en una zona en la que 
no es pot fer. S'hi han presentat al·legacions i de moment s'ha aturat. Li sembla molt 
malament que s'atorgui una subvenció a una empresa privada i més quan aquesta ha 
realitzat un circuit sense els permisos municipals.  
 
El President respon pel que fa al Motoclub Llémena que es va aprovar un pressupost en 
el que hi havia una partida destinada a presidència amb un import de 15.000 euros per tal 
de donar subvencions a entitats tant esportives com culturals. El Motoclub Llémena és un 
club de motos que tenim a la Vall amb seu a Sant Martí de Llémena la qual vol construir 
un circuit a Sant Esteve. Aquest club té dos corredors que participen al campionat 
d'Espanya i un d'ells ha estat campió de Catalunya. Per tal de participar al campionat 
d'Espanya li van sol·licitar una subvenció, com a Consell els la va atorgar de la mateixa 
manera que ho ha fet amb altres esportistes, entitats o fires municipals. Si es veurà 
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repercutit amb un logotip en poden parlar. Pel que fa a la legalització del circuit com ja ha 
dit el circuit es vol construir a Sant Esteve. Hi ha un projecte en tràmit però ell no vol 
valorar si és legal o il·legal perquè no li pertoca. Com a Consell han destinat 500 euros a 
aquest club de la mateixa manera que es fa amb altres clubs de patinatge, de basquet, de 
futbol per tal de realitzar activitats. Pel que fa al tema del sous és evident que s'han ajustat 
els sous de la partida de despesa política. En primer lloc quan va renunciar al càrrec el Sr. 
Parera-Nieto. En segon lloc amb la renúncia del Sr. Bagué el qual era responsable d'una 
àrea i aquesta no es va donar a ningú sinó que com a president va agafar aquesta 
responsabilitat amb serveis socials. Va renunciar el Sr. Baulida i tampoc es va nomenar 
cap més conseller en cartera sinó que el Sr. Fàbrega va agafar la seva responsabilitat. Ell 
va adoptar aquest compromís i s'ha respectat. De tots els consellers que han plegat no 
s'ha nomenat a ningú més. S'han repartit la feina. Pel que fa a Cultura s'estudiarà si es pot 
articular.  
 
 
 
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 

 


